
 منطقة   إلك   جروف   التعلیمیة   الموحدة 

 (UCP  )   اإلخطار   السنوي   إلجراءات   الشكاوى   الموحدة  

 العام   الدراسى    ٢٠٢٠/٢٠١٩

 (سیاسة   المجلس   التعلیمى    1312.3) 

 للطالب   والموظفین   وأولیاء   األمور    وأعضاء   اللجنة   االستشاریة   للمدارس   والمناطق   التعلیمیة   ومسؤولي   المدارس   الخاصة 
 واألطراف   المھتمة   األخرى 

 یقع   على   عاتق   منطقة   إلك   جروف   التعلیمیة   الموحدة    المسؤولیة   الرئیسیة   فى   االمتثال   للقوانین   و   اللوائح   الفیدرالیة   وقوانین 
 الوالیات.   فقد   تم   وضع    إجراءات   موحدة   لتقدیم   الشكاوى   (  UCP)   لمعالجة   مزاعم   التمییز   غیر   القانوني   ،   والتحرش   ،   والترھیب 

 ،   والبلطجة   ،   والشكاوى   التي   تزعم   انتھاك   قوانین   الوالیات   أو   القوانین   الفیدرالیة   التي   تحكم   البرامج   التعلیمیة   ،   وفرض   رسوم 
 .(LCAP  )   غیر   قانونیة    على   التالمیذ   وعدم   االمتثال   للرقابة   المحلیة   وخطة   التحكم   والمساءلة 

 سنحقق   في   جمیع   مزاعم   التمییز   غیر   القانوني   ،أو   المضایقة   ،أو   الترھیب   ،أو   التنمر   ضد   أي   مجموعة   محمیة   على   النحو   المحدد 
 في   المادتین    200  و    220  من   قانون   التعلیم   وقانون   الحكومة   رقم    11135  ،   بما   في   ذلك   أي   خصائص   فعلیة   أو   متصورة   على 

 النحو   المنصوص   علیھ   في   المادة    422.55  من   قانون   العقوبات   أو   على   أساس   أو   ارتباط   شخص   بشخص   أو   مجموعة   بواحدة   أو 
 أكثر   من   ھذه   الخصائص   الفعلیة   أو   المتصورة   في   أي   برنامج   أو   نشاط   تقوم   بھ   الوكالة   ،   والذي   یتم   تمویلھ   مباشرة   من   قبل   ،أو 

 التي   تتلقى   أو   تستفید   من   أي   مساعدة   مالیة   حكومیة. 

 البرامج   واألنشطة   الخاضعة   إلجراءات   الشكاوى   الموحدة: 

 یجب   استخدام   إجراءات   الشكاوى   الموحدة   أیًضا   عند   معالجة   الشكاوى   التي   تدعي   عدم   امتثالھا   لقوانین   الوالیة   أو   القوانین 
 الفیدرالیة   في   الحاالت   التالیة: 

 
  ترتیبات   او   تجھیزات   مناسبة    للتلمیذات   الحوامل   واآلباء   واألمھات ●
  تعلیم   الكبار ●
   التعلیم    والسالمة   في   برامج   ما   بعد   الیوم   الدراسى ●
 التعلیم   الفني   الزراعي   المستقبلى ●
  مھنة    التعلیم   الفنى   والتقنى   ،   والتدریب   المھني   الفني   (الخاص   بالوالیة) ●
  التعلیم   التقني   المھني   (الفیدرالي) ●
 رعایة   و   نمو   الطفل ●
    التعلیم   التعویضي ●
  الفترات   الدراسیة   دون   محتوى   تعلیمي ●

 
 (UCP  )   اإلخطار   السنوي   إلجراءات   الشكاوى   الموحدة 

   السنة   الدراسیة    ٢٠٢٠/٢٠١٩
 

 تعلیم   التالمیذ   المقیمین   مع   أسر   حاضنة   ،   التالمیذ   الذین   ال   مأوى   لھم،و   تالمیذ   محكمة   األحداث   المسجلین ●
 حالیا   في   المنطقة   التعلیمیة   ،واطفال   األسر   العسكریة 
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  قانون   "كل   طالب   ینجح" ●
● (LCAP  )   خطط   الرقابة   والمحاسبة   (والمساءلة)   المحلیة 
  تعلیم   المھاجرین ●
  عدد   دقائق   تعلیم   التربیة   البدنیة ●
 الرسوم   الخاصة   بالتالمیذ ●
 ترتیبات   مناسبة    للتلمیذات   المرضعات ●
 المراكز   والبرامج   المھنیة   اإلقلیمیة ●
 الخطط   المدرسیة   الخاصة   بإنجازات   الطلبة ●
 خطط   السالمة   المدرسیة ●
 مجالس   المواقع   المدرسیة ●
  مرحلة   ما   قبل   التعلیم   المدرسي   التابعة   للوالیة ●
   قضایا   الصحة   والسالمة   في   مرحلة   ما   قبل   التعلیم   الدراسى   والمعفاة   من   الترخیص ●

 
 الرسوم   الخاصة   بالتالمیذ: 

 تشمل   رسوم   التلمیذ   ،   على   سبیل   المثال   ال   الحصر   ،   كل   ما   یلي: 

 رسم   یفرض   على   التلمیذ   كشرط   للتسجیل   في   المدرسة   أو   الفصول   الدراسیة   ،   أو   كشرط   للمشاركة   في   الفصل  1. 
 أو   النشاط   الالمنھجي   ،   بصرف   النظر   عما   إذا   كان   الفصل   أو   النشاط   اختیاریًا   أو   إلزامیًا   ،   أو   یتم   اعتماده. 

 ودیعة   تأمین   ،   أو   أي   مدفوعات   أخرى   ،   یتعین   على   التلمیذ   القیام   بھا   للحصول   على   قفل   أو   خزانة   أو   كتاب   أو  2. 
 جھاز   دراسي   أو   آلة   موسیقیة   أو   مالبس   أو   اى   مواد   أو   معدات   أخرى. 

 عملیة   شراء   تطلب   من   التلمیذ   للحصول   على   مواد   أو   لوازم   أو   معدات   أو   مالبس   مرتبطة   بنشاط   تعلیمي.  3. 

 یجوز   تقدیم    شكوى    LCAP  بشأن   رسوم   التلمیذ   الى   مدیر   المدرسة   أو   مدیر   المنطقة   التعلیمیة   أو   من   ینوب   عنھ.   یمكن   تقدیم 
 شكوى   بشأن   رسوم   التلمیذ    LCAP  بشكل   مجھول   (دون   الكشف   عن   ھویة   مقدم   الشكوى)   ،   ومع   ذلك   ،   یجب   على   صاحب 

 الشكوى   تقدیم   أدلة   أو   معلومات   تؤدي   إلى   أدلة   لدعم   الشكوى. 

 ال   یُطلب   من   التلمیذ   الملتحق   بمدرسة   عامة   في   منطقتنا   التعلیمیة   دفع   رسوم    للمشاركة   في   أى   نشاط   تعلیمي. 

   اإلخطار   السنوي   إلجراءات   الشكاوى   الموحدة 
 العام   الدراسى    ٢٠٢٠/٢٠١٩

 

 یجب   تقدیم   الشكوى   الخاصة   برسوم   التلمیذ   في   موعد   ال   یتجاوز   سنة   واحدة   من   تاریخ   وقوع   االنتھاك   المزعوم. 

 معلومات   إضافیة 

 سننشر   إشعاًرا   موحدًا   بالحقوق   التعلیمیة   للشباب   المتبنین   والمشردین   ،   تالمیذ   محكمة   األحداث   السابقین   المسجلین   اآلن   في   منطقة 
 تعلیمیة،   والتالمیذ   من   األسر   العسكریة   على   النحو   المحدد   في   أقسام   قانون   التعلیم    48645.7  و    48853  و    48853.5  و 
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  49069.5  و    51225.1  و    51225.2.   ویجب   أن   یتضمن   ھذا   اإلشعار   على   معلومات   خاصة   بعملیة   تقدیم   الشكوى،   حسب 
 االقتضاء. 

 معلومات   االتصال 

 یجب   تقدیم   الشكاوى   الغیر   متعلقة   برسوم   التلمیذ    كتابة   مع   من   یلي    لتلقي   الشكاوى: 

 اختصاصي   االمتثال   القانوني  االسم   أو   اللقب: 
 الموارد   البشریة  الوحدة   أو   المكتب: 

 قسم   الموارد   البشریة    ،    Elk   Grove   Unified   School   District   ،   9510   Elk   Grove-Florin العنوان: 
Road   ،   Elk   Grove   ،   CA   95624  

  عنوان   البرید   اإللكتروني:     legalcompliance@egusd.netھاتف:   (  916)    686-  7795
 

  من   سبق   ،   المسؤول   عن   االمتثال   والتحقیقات   ،   ھو   على   درایة   بالقوانین   والبرامج   المخصصة   للتحقیق. 

 یجوز   لموظف   االمتثال   الذي   یتلقى   الشكوى   تعیین   مسؤول   امتثال   آخر   للتحقیق   في   الشكوى   وحلھا.   یجب   على   مسؤول   االمتثال 
 إخطار   صاحب   الشكوى   والمدعى   علیھ   على   الفور   ،   إذا   كان   ذلك   ممكنًا   ،   إذا   تم   تعیین   ضابط   امتثال   آخر   للشكوى. 

 یتم   تقدیم   شكوى   بشأن   رسوم   التالمیذ   إلى   مدیر   المنطقة   التعلیمیة   أو   من   ینوب   عنھ    أو   مدیر   المدرسة. 

 یجب   تقدیم   الشكاوى   المتعلقة   بالتمییز   أو   المضایقة   أو   التخویف   أو   التنمر   في   غضون   ستة   (  6)   أشھر   من   تاریخ   وقوع   التمییز   أو 
 المضایقة   أو   التخویف   أو   التنمر   المزعوم   أو   التاریخ   الذي   حصل   فیھ   صاحب   الشكوى   أوالً   على   معلومات   حول   حقائق   التمییز 

 المزعوم   أو   مضایقة   أو   تخویف   أو   تنمر   ،   ما   لم   یتم   تمدید   وقت   التقدیم   من   قبل   مدیر   المنطقة   التعلیمیة   أو   من   ینوب   عنھ. 

 

 (UCP  )    اإلخطار   السنوي   إلجراءات   الشكاوى   الموحدة 
 العام   الدراسى    ٢٠٢٠/٢٠١٩

 
 

 سیتم    التحقیق   فى   الشكاوى   وسیتم   إرسال   قرار   مكتوب   أو   تقریر   إلى   صاحب   الشكوى   خالل   ستین   (  60)   یوما   من   تاریخ   استالم 
 الشكوى.   یجوز   تمدید   ھذه   الفترة   الزمنیة   باتفاق   مكتوب   من   صاحب   الشكوى.   یتعین   على   الشخص   المسؤول   عن   التحقیق   في 

  الشكوى   إجراء   التحقیق   وإكمالھ   وفقًا   لإلجراءات   المحلیة   المعتمدة   بموجب   المادة    4621. 

 یحق   لصاحب   الشكوى   الطعن   فى    قرارنا   الخاص   بالشكاوى   المتعلقة   ببرامج   محددة   ورسوم   التالمیذ   و    LCAP  (خطة   التحكم 
 والمساءلة   )إلى   وزارة   التعلیم   في   كالیفورنیا   (    CDE)   عن   طریق   تقدیم   استئناف   خطي   في   غضون    15  یوًما   من   استالم   قرارنا. 

 یجب   أن   یكون   االستئناف   مصحوبًا   بنسخة   من   الشكوى   المقدمة   أصالً   ونسخة   من   قرارنا. 

 یتم   إخطار   صاحب   الشكوى   بسبل   االنتصاف   المنصوص   علیھا   في   القانون   المدني   ،   بما   في   ذلك   على   سبیل   المثال   ال   الحصر   ، 
 األوامر   الزجریة   أو   أوامر   التقیید   (عدم   التعرض)   أو   غیرھا   من   سبل   االنتصاف   أو   األوامر   التي   قد   تكون   متاحة   بموجب   قوانین 

 الوالیة   أو   القوانین   الفیدرالیة   الخاصة    بالتمییز،أو   المضایقات   أو   الترھیب   أو   البلطجة   ،   إن   وجدت. 

 بصرف   النظر   عن   عملیة   تقدیم   الشكاوى   الخطیة   ،   یجوز   ألي   فرد   یعتقد   أنھ   /   ھو   أو   اى   طالب   آخر   أو   مجموعة   أخرى   تعرضوا 
 لتمییز   غیر   قانوني   -   أن   یبلغ   شفھیًا   بالتمییز   المزعوم   لمعلم   الطالب   المعني   (أو   مدرس   الطالب   في   المجموعة   المزعومة)   ،   أو 
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 لمدیر   المدرسة   أو   من   ینوب   عن   مدیر   المدرسة   في   موقع   المدرسة   الذي   حدث   فیھ   التمییز   المزعوم.   على   مدیر   المدرسة   أو   من 
 ینوب   عنھ    ،   أثناء   عملیة   متابعة   التقریر   ،   بإبالغ   الفرد   الذي   یقدم   التقریر   بالحق   في   تقدیم   شكوى   مكتوبة.   إذا   كان   الشخص   الذي 
 یقدم   التقریر   الشفوي   ال   یرغب   في   تقدیم   شكوى   مكتوبة   ،   أو   ال   یرید   تحدید   ھویتھ   ،   أو   ال   یقدم   أسماء   الجناة   ،   فقد   تظل   المدرسة 

 ملزمة   بالرد   بطریقة   أو   بأخرى   بناءً   على   جدیة   االدعاءات   وخطر   الضرر   المستقبلي   للطالب   أو   غیره   من   الطلبة.   ومع   ذلك   ،   فإن 
 مدى   إمكانیة   التحقیق   في   ھذه   المخاوف   أو   االستجابة   لھا   قد   یكون   محدودًا   نظًرا   لنقص   المعلومات   المتاحة   للمنطقة   التعلیمیة.   یجب 

UCP    أن   تتبع   استجابة   المنطقة    التعلیمیة   لإلبالغ   الشفھي   عن   مخاوف   التمییز   غیر   القانوني   العملیة   المنصوص   علیھا   في 
  االخطار   السنوي   إلجراءات   الشكاوى   الموحدة   المحلي. 

 تتوفر   نسخة   من   سیاسات   وإجراءات   شكاوى    UCP  الخاصة   بنا   مجانًا   ،   ویمكن   االطالع   علیھا   على   موقع   المنطقة   التعلیمیة   على 
 /h�p://www.egusd.net/about/district/policiesproceduresno�ces     :الرابط   التالي 

 لمزید   من   المعلومات   حول   إجراءات   الشكاوى   الموحدة   فى   المنطقة   التعلیمیة    أو   المساعدة   في   عملیة    تقدیم   الشكاوى   أو   التحقیق   ، 
 یرجى   االتصال   بمكتب   االمتثال   القانوني   في   قسم   الموارد   البشریة   على   الرقم   التالى   :    ٧٧٩٥   ٦٨٦  (  ٩١٦). 
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