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لـ السنوي اإلخطار  
(UCP) الموحدة الشكوى إجراءات  

 
2020-21	

 ، والمقاطعة للمدرسة االستشاریة واللجان ، طالبھا على األوصیاء أو األمور وأولیاء والموظفین للطالب
.األخرى المعنیة واألطراف ، مناسبةال الخاصة المدارس ممثلي أو والمسؤولین 	

 تحكم التي والتعلیمیة الفیدرالیة واللوائح للقوانین االمتثال ضمان عن أساسي بشكل مسؤولة الموحدة أوكالند مدرسة منطقة تعتبر
 لترھیبوا والمضایقات القانوني غیر التمییز لمزاعم للتصدي موحدة شكوى إجراءات المقاطعة أنشأت ،. التعلیمیة البرامج

لـ تخضع التي واألنشطة البرامج وجمیع محمیة مجموعة أي ضد والبلطجة  UCP. عامة سجالت ھي والردود الشكاوى جمیع . 

 

 منك نطلب فإننا ، ممكنًا ذلك كان إذا. ذلك أمكن كلما الموقع مستوى على للشكاوى الرسمي غیر المبكر الحل المقاطعة تشجع
.قلق لدیك كان إذا ، الشبكة مشرف أو القسم مدیر أو بمدیرك االتصال ، أوالً   

 

التمییز عدم  

 أو التخویف أو التمییزیة المضایقة مثل( القانوني غیر التمییز مزاعم جمیع في التحقیق الموحدة أوكالند مدرسة منطقة على یجب
 ال المثال سبیل على ، ذلك في بما ، المنطقة وأنشطة برامج في یشارك آخر شخص أي أو موظف أو طالب أي ضد) التنمر
 الخصائص على بناءً  ، حكومیة مالیة مساعدة أي من تستفید أو تتلقى التي أو من مباشرة ممولة واألنشطة البرامج تلك ، الحصر
- الواقیة الشعر وتسریحات الشعر نسیج( للعرق للشخص المتصورة أو الفعلیة  ، اللون ، العرق أو) التقلبات ، األقفال ، الضفائر 
 ، االجتماعیة الحالة أو ، الدین أو ، العمر أو ، العرقیة المجموعة تحدید أو ، الحالة الھجرة ، القومي األصل ، الجنسیة ، نسبال
 أو ، الطبیة الحالة أو ، الجنس أو ، الجنسي التوجھ أو ، الجنس أو ، العقلیة أو الجسدیة اإلعاقة أو ، األبویة الحالة أو ، الحمل أو

 212.1 ، 200 التعلیم قانون ، في محددة أخرى خصائص أي أو ، الجینیة المعلومات أو ، الجنسي التعبیر أو ، نسیةالج الھویة
 بالباب التمسك كوم أو إنصاف أو العقوبات قانون من 422.55 القسم أو 12926 ، 11135 الحكومي القانون ، 220 و

 أن یجب. المتصورة أو الفعلیة الخصائص ھذه من أكثر أو بواحدة جموعةم أو بشخص ارتباطھا/  ارتباطھ على بناءً  أو ، التاسع
 أو المضایقة أو التمییز أعمال من عمل أي یشھد وعندما آمنًا ذلك یكون عندما ، للتدخل فوریة خطوات المدرسة موظفو یتخذ

.التنمر أو الترھیب  

 

الجنسیة المضایقات: التاسع الباب  

 ھو الجنسي التحرش. والتمییز المضایقات من خالیة آمنة وعمل تعلیمیة بیئة على بالحفاظ موحدةال أوكالند مدارس دائرة تلتزم
 محظور وھو 1972 لعام المدنیة الحقوق لقانون التعلیم تعدیالت من التاسع الباب بموجب الجنسي التمییز أشكال من شكل

 طلبات أو ، بھا مرحب غیر جنسیة محاوالت بأنھ جنسيال التحرش یُعرَّف. الوالیات وقوانین الفیدرالیة القوانین بموجب
 یتعارض أو للتعلم شرطًا یكون جنسیة طبیعة ذي آخر جسدي أو لفظي أو بصري اتصال أي أو ، جنسیة خدمات على للحصول
 طالب أي یتعرض قد. العمل بیئة أو التعلم تخویف أو عدائیًا أو عدائیًا سلوًكا یخلق أو التعلم على الطالب قدرة مع خطیر بشكل
 موظف أي یخضع. الطرد ویتضمن إلى یصل تأدیبي إجراء إلى المنطقة من أو في شخص بأي الجنسي التحرش في ینخرط
 المجلس سیاسة. الفصل ویتضمن إلى یصل تأدیبي إلجراء ، عنھ اإلبالغ في یفشل أو فیھ یشارك أو الجنسي بالتحرش یسمح

 شخًصا مدرسة موقع كل یحدد أن یجب .BP 5145.7 حسب). الموظفون( 4119.11 المجلس وسیاسة) الطالب( 5145.7
 أو المدیر ھو الشخص ھذا یكون قد. للطالب الجنسي التحرش شكاوى معالجة عن مسؤول (IX Liaison الموقع عنوان أي)
.التدریب یتلقى أن ویجب عنھ ینوب من  



 

 من شكل بأي الشكوى عملیة في المشاركة تؤثر ال. الشكوى یةعمل في شكوى أي ضد االنتقام أشكال من شكل أي منطقة تحظر
.عملھ مھام أو درجاتھ أو الشكوى مقدم حالة على األشكال  

 

 ستة یتجاوز ال موعد في) التنمر أو الترھیب أو التمییزیة المضایقة مثل( القانوني غیر التمییز أو االنتقام تدعي شكوى تقدیم یجب
. تمییز المزعومة المخالفة بوقائع األولى المعرفة على الشكوى مقدم حصول تاریخ من أشھر ستة أو ، حدوثھا تاریخ من أشھر
 مقدم من كتابي طلب على بناءً  وجیھ لسبب عنھ ینوب من أو المشرف قبل من یوًما 90 إلى تصل لمدة اإلیداع وقت تمدید یتم قد

.التمدید أسباب یوضح الشكوى 	

واالتحادیة الحكومیة البرامج  
:في الفیدرالیة القوانین أو/  و الوالیة لقوانین االمتثال عدم تدعي التي الشكاوى لمعالجة UCP استخدام أیًضا جبی  

a. األمور وأولیاء الحوامل للتالمیذ مالءمات	 	
b. الكبار تعلیم	 	
c. والسالمة التعلیم المدرسة بعد	 	
d. الزراعي المھني الفني التعلیم	 	
e. (اتحادي)	(CTE)	فيالوظی الفني التعلیم	 	
f. وتنمیتھ الطفل مھنة	 	
g. التعویضي التعلیم	 	
h. الموحد التطبیق	 	
i. تعلیمي محتوى بدون الدورة فترات	 	
j.  السابقین األحداث محاكم وتالمیذ ، لھم مأوى ال الذین والتالمیذ ، الحضانة في التالمیذ تعلیم	

ریةعسك عائالت وأطفال مدرسیة منطقة في اآلن المسجلین 	
k. (ESSA)	قانون في ینجح طالب كل	 	
l. اإلنجلیزیة اللغة متعلم برامج	 	
m (LCAP)	والمساءلة المحلیة الرقابة خطط	 	
n. المھاجرین تعلیم	 	
o. البدنیة التربیة تعلیم محضر	 	
p. التلمیذ رسوم	 	
q. المرضع للتلمیذ المعقولة التسھیالت	 	
r. اإلقلیمیة المھنیة والبرامج المراكز	 	
s. (SPSA)	الطالب إلنجازات المدرسیة الخطط	 	
t. المدرسیة السالمة خطط	 	
u. (SSC)	المدرسة مواقع مجالس	 	
v. الوالیة حضانة	 	
w. الترخیص من المعفاة	LEA	في الوالیة في المدرسة قبل ما مرحلة في والسالمة الصحة قضایا	 	
x. الخاص التعلیم	 	

	
		
		

المدرسة قبل ما مرحلة في والسالمة الصحة قضایا  
 لقسم وفقًا بالوالیة المدرسة قبل ما مرحلة في والسالمة الصحة لقضایا المناسبة الموضوعات تحدید أجل من أنھ المنطقة تعلن

HSC 1596.7925 ، في مدرسة كل في كالیفورنیا والیة في المدرسة قبل ما لبرنامج دراسي فصل كل في إشعار نشر یجب 
LEA. 5 بموجب والسالمة الصحة متطلبات على ینص) 1: (اإلشعار یكون أن یجب CCR ما مرحلة برامج على تنطبق التي 
 لتقدیم نموذج على الحصول فیھ یتم الذي الموقع یحدد) 2( و ، HSC 1596.7925 لقسم وفقًا كالیفورنیا بوالیة المدرسة قبل



 UCP شكاوى تقدیم سیتم .HSC 1596.7925 لقسم وفقًا شكوى یصدر الوالیة في المدرسة قبل ما وسالمة صحة ملف
.عنھ ینوب من أو المدرسة قبل ما مرحلة مسؤول إلى الوالیة في المدرسة قبل ما مرحلة في والسالمة الصحة بقضایا المتعلقة  

  
المشروعة غیر التالمیذ رسوم  
 من یتجزأ ال أساسیًا جزًءا یشكل یميتعل نشاط في المشاركة مقابل تلمیذ رسوم دفع عامة مدرسة في المسجل الطالب من یُطلب ال

والالمنھجیة المنھجیة األنشطة ذلك في بما ، للمنطقة التعلیمي البرنامج  
 

:یلي ما كل ، الحصر ال المثال سبیل على ، التلمیذ رسوم تشمل  
 نشاط أو دراسي فصل في للمشاركة كشرط أو ، الدراسیة الفصول أو المدرسة في للتسجیل كشرط التلمیذ على یُفرض رسم .1
.ائتمان على للحصول أو ، إلزامیًا أو اختیاریًا النشاط أو الفصل كان إذا عما النظر بغض ، منھجي ال  

 أو دراسي فصل جھاز أو كتاب أو خزانة أو قفل على للحصول بھا القیام التلمیذ على یجب ، أخرى دفعة أو ، تأمین ودیعة .2
.أخرى اتمعد أو مواد أو مالبس أو موسیقیة آلة  

.تعلیمي بنشاط مرتبطة مالبس أو معدات أو لوازم أو مواد على للحصول بھا القیام التلمیذ على یجب شراء عملیة .3  
 

 شكاوى تقدیم یمكن. * المزعوم االنتھاك حدوث تاریخ من) 1( واحد عام یتجاوز ال موعد في التلمیذ رسوم شكوى تقدیم یجب
 التلمیذ رسوم شكوى تقدیم یتم قد. عنھ ینوب من أو المشرف أو المدرسة مدیر إلى التلمیذ برسوم المتعلقة للقوانین االمتثال عدم
.االمتثال عدم ادعاء تدعم أدلة إلى تؤدي معلومات أو أدلة المشتكي قدم إذا ، مجھول بشكل  

 
(LCAP) المحلیة والرقابة المساءلة خطة  
 األوصیاء/  اآلباء من ھادفة مشاركة تتضمن بطریقة ، سنویًا ثھوتحدی LCAP برنامج اعتماد اإلدارة مجلس من یُطلب

 قدم إذا ، مجھول بشكل LCAP شكوى تقدیم یجوز .LCAP مراجعة أو/  و تطویر في اآلخرین المصلحة وأصحاب والطالب
.االمتثال عدم ادعاء لدعم أدلة إلى تؤدي معلومات أو أدلة المشتكي 	

	

عسكریة عائلة من طفل أو سابقًا األحداث محكمة مدرسة طالب أو لھم طنو ال الذین الطالب أو الشباب حشد  
 محاكم وتالمیذ ، لھم مأوى ال الذین والتالمیذ ، الحضانة في للتالمیذ التعلیمیة للحقوق موحًدا إشعاًرا المقاطعة تنشر أن یجب

 ، EC 48853 أقسام في محدد ھو كما ، العسكریة العائالت في والتالمیذ ، تعلیمیة منطقة في اآلن المسجلین السابقین األحداث
.االقتضاء حسب الشكوى عملیة معلومات اإلشعار یتضمن أن یجب ، 51225.2 و 51225.1 ، 49069.5 ، 48853.5  

 
 ، منھا والخروج المدرسة في والتسجیل ، التعلیمي بمكانھ المتعلقة التعلیمیة الحقوق حول معلومات بالتبني الشاب یتلقى أن یجب

 نقل مناسب ضمان في الطالب ومساعدة المتطلبات ھذه وتسھیل لضمان بالتبني للشباب المنطقة منسق مسؤولیات إلى باإلضافة
.أخرى ومنطقة التعلیمیة المنطقة بین أو المدارس بین ینتقل عندما لھا/  بھ الخاصة والدرجات والسجالت االعتمادات  

 
 على عسكریة عائلة من طفل أو األحداث محكمة في سابق مدرسة طالب أو مأوى بال طالب أو حاضن شاب أي إخطار یتم

 ، االقتضاء حسب بالمنطقة الثانویة المدارس بین أو بالمنطقة ثانویة مدرسة إلى ینتقل والذي ، EC 49701 في المحدد النحو
:تجاه المنطقة بمسؤولیة  

 
 مدرسة أو ، أخرى عامة مدرسة في ُمرضٍ  بشكل الطالب أكملھا تيال الدراسیة الدورات من جزء أو دراسي مقرر أي قبول .1

المكتملة الدراسیة للدورات جزئي أو كامل رصید وإصدار ، طائفیة غیر أو عامة غیر وكالة أو مدرسة أو ، لألحداث محكمة  
 

 أخرى عامة مدرسة في ُمرضٍ  كلبش أكملھا التي التدریبیة الدورة من جزء أو دورة بأي االلتحاق بإعادة الطالب مطالبة عدم .2
طائفیة غیر أو عامة غیر وكالة أو مدرسة أو األحداث محكمة مدرسة أو  

 
 من المعتمدة الدراسیة الدورات حول معلومات للطالب فقدم ، التحویل قبل الثانویة المدرسة من الثانیة سنتھ الطالب أكمل إذا .3

51225.1 التعلیم لقانون وفقًا منھا إعفاؤه یتم قد والتي دارةاإل مجلس یفرضھا التي التخرج ومتطلبات المنطقة  
 

مكتوب قرار  
 كتابیًا الشكوى مقدم یوافق لم ما الشكوى استالم تاریخ من تقویمیًا یوًما 60 غضون في UCP شكوى مراجعة استكمال یجب
.الزمني الجدول تمدید على  

 
المدني القانون بموجب والتعویضات االستئنافات  



 أمام القرار استئناف الشكاوى لمقدمي یجوز. معین ببرنامج المتعلقة الشكاوى بشأن المقاطعة تقریر استئناف الشكوى قدملم یحق
 قرار استالم من تقویمیًا یوًما) 15( عشر خمسة غضون في كتابي استئناف تقدیم طریق عن (CDE) بكالیفورنیا التعلیم وزارة
 أن یجب ، ذلك إلى باإلضافة. المقاطعة قرار من ونسخة محلیًا المقدمة الشكوى من سخةن االستئناف یتضمن أن یجب. المقاطعة
 تطبیق تم أو.و صحیحة غیر LEA تقریر حقائق أن كیف موضًحا ، كامل بشكل االستئناف أساس CDE إلى االستئناف یشرح
.خاطئ بشكل القانون  

 
 أو للتمییز المناھضة الفیدرالیة القوانین أو الوالیة قوانین بموجب متاحة المدني القانون بموجب االنتصاف سبل تكون قد

. 262.3 القسم التعلیم قانون بموجب استئناف تقدیم یمكن ، المناسبة الحاالت في. أمكن إن ، التنمر أو الترھیب أو المضایقة
 ، ذلك في بما ، المقاطعة في شكوىال إجراءات خارج المدني القانون بموجب المتاحة االنتصاف سبل متابعة الشكوى لمقدم یجوز
 متاحة تكون قد التي األوامر أو االنتصاف سبل من غیرھا أو التقییدیة األوامر أو الزجریة األوامر ، الحصر ال المثال سبیل على

 تقدیم الشكاوى لمقدمي یحق. بھا المعمول إذا ، التنمر أو التخویف أو المضایقة أو الفیدرالي التمییز أو الوالیة قوانین بموجب
 العامة الوكاالت أو المدنیة المحاكم أمام االنتصاف سبل متابعة أو (CDE) كالیفورنیا في التعلیم إدارة إلى مباشرة شكوى
(  قانوني غیر تمییز على تنطوي التي الحاالت في (OCR) األمریكیة التعلیم لوزارة التابع المدنیة الحقوق مكتب مثل ، األخرى
.)التنمر أو الترھیب أو التمییزیة المضایقة مثل  

 
شكوى تقدیم  
.مجانًا متاحة الموحدة الشكوى إجراءات: 1312.3 اإلدارة مجلس سیاسة من نسخة  
 ظروف بسبب كتابیًا الشكوى تقدیم على قادر غیر الشاكي كان إذا. المشتكي قبل من وتوقیعھا كتابة الشكاوى جمیع تقدیم یجب
(5CCR 4600) .الشكوى تقدیم في مساعدتھا/  مساعدتھ المنطقة موظفي على بیج ، األمیة أو اإلعاقة مثل  

 
 إیجابیة خطوات اتخاذ المنطقة على یجب ، UCP لـ یخضع ادعاء بأي إشعاًرا تتلقى المنطقة ولكن خطیة شكوى تقدیم یتم لم إذا

.الخاصة للظروف مناسبة بطریقة ، ومعالجتھا االدعاءات في للتحقیق  
 

 حدوث التحقیق وأكد) التنمر أو الترھیب أو التمییزیة المضایقة مثل( قانوني غیر تمییز أو انتقام على ینطوي دعاءاال كان إذا
 ذلك كان إذا ، اآلخرین وعلى ، المشتكي على التمییزیة آثاره وتصحیح التمییز تكرار لمنع خطوات المقاطعة ستتخذ ، تمییز
.مناسبا  

 
 من تقدیمھا ویمكن للمنطقة الویب موقع على للمنطقة اإلداریة واللوائح (UCP) الموحدة الشكوى إجراءات سیاسة نشر یجب
 ومكاتب مدارس جمیع في UCP نشر أیًضا یجب. متوفرة كانت إذا ، المنطقة من المدعومة االجتماعي التواصل وسائل خالل
.الطالب حكومة اجتماعات وغرف الموظفین صاالت ذلك في بما ، المنطقة  

	
 طریقة أو 48985 التعلیم لقسم وفقًا ، األساسیة باللغة ، الضرورة وعند ، اإلنجلیزیة باللغة السنوي اإلشعار یكون أن یجب

 لغة یتحدثون معینة منطقة مدرسة في المسجلین الطالب من أكثر أو بالمائة) 15( عشر خمسة كان إذا. اإلشعار لمستلم االتصال
 تلك إلى UCP بـ المتعلقة وإشعاراتھا ونماذجھا ولوائحھا المنطقة سیاسة ترجمة فیجب ، جلیزیةاإلن اللغة بخالف واحدة ابتدائیة
 جمیع إلى المجدي الوصول المنطقة تضمن أن یجب ، األخرى الحاالت جمیع في). 48985 ، 234.1 التعلیم قانون( اللغة

.اإلنجلیزیة اللغة في المحدودة الكفاءة ذوي األوصیاء/  لآلباء الصلة ذات UCP معلومات  
 

 إجراءات .(Broadway، Suite 150، Oakland، CA 94607 1000) المظالم أمین مكتب في الشكوى نماذج تتوفر
 تحت ثم ، المنطقة خدمات ضمن - www.ousd.org :على الویب على المقاطعة موقع على أیًضا متاحة الموحدة الشكوى
.المظالم أمین إشراف  

 
 تقدیم یجب ؛ المزعوم االنتھاك من) 1( واحد عام خالل تقدیمھا یمكن والتي ، القانونیة غیر الطالب رسوم شكاوى باستثناء
.المزعوم الحادث بعد أشھر) 6( ستة یتجاوز ال موعد في األخرى الرسمي الزي شكاوى جمیع  

	
االمتثال ضابط  
:التالي االمتثال مسؤول ىإل كتابةً  ، الطالب برسوم المتعلقة الشكاوى بخالف ، الشكاوى تقدیم یجب  

 
 المظالم أمین. الرسمیة المنطقة شكاوى جمیع ومراقبة تلقي عن مسؤول ، التاسع الباب منسق/  المظالم أمین ، فالینزویال غابرییل

(1000 Broadway ، 1st Floor ، Suite 150 ، Oakland ، CA 94607) شكاوى في التحقیق عن أیًضا مسؤول 
 بدیل نھج أو التصالحیة بالعدالة الطالب تزوید یتم لم حیث الطالب بتعلیق المتعلقة والشكاوى ، التمییز بشأن الطالب/  الوالدین
 (ELL) اإلنجلیزیة اللغة متعلمي ببرنامج المتعلقة الشكاوى في یحقق أنھ كما. للتعلیق كبدیل المدرسة موقع في متوفر غیر آخر



 بالسید االتصال یمكن. الموحدة ویلیامز شكاوى المظالم أمین ینسق كما .ELL جبرنام مناصرة في التدخل أو من واالنتقام
-879) 510( على فالینزویال -879) 510( فاكس ، 4281  على اإللكتروني البرید عبر أو 3678

Gabriel.Valenzuela@ousd.org  
 

 ؛ وصي/  والد أو موظف أو طالب يأ إلى التحدث مكتب؛ أو مدرسة أي زیارة: أجل من مستقلة سلطة لدیھ المظالم أمین
 أیًضا متاح المظالم أمین. المدیر أو المدیر من مسبق إذن دون اجتماع أي وحضور ؛ نزیھة تحقیقات إلجراء وثائق أي مراجعة
 إذا ، المظالم بأمین االتصال یرجى. الجمھور وأفراد األوصیاء/  األمور وأولیاء والموظفین للطالب ومسؤولیاتھ دوره لشرح
.(UCP) للمقاطعة الموحدة الشكاوى إجراءات بخصوص أسئلة أي لدیك كان  

 
 Broadway، 2nd 1st Floor، Suite 150295، Oakland، CA 1000) ، المواھب إدارة رئیس نائب ، جارد تارا

) 510( على دجار بالسیدة االتصال یمكن. التوظیف في التمییز تدعي التي الشكاوى في التحقیق عن المسؤولة ھي (94607
879- -879: فاكس ، 0159 Tara.Gard@ousd.org على اإللكتروني البرید عبر أو 0228  

 
 1000) الطالبیة والخدمات المجتمعیة المدارس قسم ، 504 القسم منسق/  الصحیة الخدمات برنامج مدیر ، بریور باریس

Broadway. 1st Floor، Suite 150 ،، Oakland، CA 94607) البرنامج تعدیالت تنسیق عن ةالمسؤول ھي 
 بالقسم المتعلقة الشكاوى في أیًضا ویحقق 1973 لعام التأھیل إعادة قانون من 504 بالقسم المشمولین اإلعاقة ذوي للطالب
-879) 510( على بریور بباریس االتصال یمكن. 504 -879) 510( فاكس ؛ 2742  على اإللكتروني البرید عبر أو 4605
504@ousd.org  

 
 ، (Union Street، Oakland، CA 94607 1011) أوكالند مدرسة شرطة قسم ، الشرطة رئیس ، جوداون یفج

 .(SSOs) المدرسي األمن وضباط أوكالند مدرسة شرطة ضباط ضد المقدمة الشكاوى في والتحقیق التنسیق عن مسؤول
-874) 510( على Chief Godown بـ االتصال یمكن  اإللكتروني البرید عبر أو FAX (510) 874-7787 أو 7777
police@ousd.org على  

 
- الثاني الباب ومنسق الخاصة التربیة لقسم التنفیذي المدیر ، بلیك جینیفر  في تحقق .(ADA) اإلعاقة ذوي األمریكیین قانون 
 ،Cole Campus. 1011 Union Street) الخاص التعلیم قسم. الثاني الباب ومخاوف الخاصة بالتربیة المتعلقة الشكاوى

Oakland، CA 94607. (510) 879-8094؛ FAX (510) 451-4364 على اإللكتروني البرید عبر أو 
Jennifer.blake@ousd.org  

 
 إنھا .(EHCY) المشردین والشباب األطفال تعلیم یدعم الذي ، V McKinney –Vento العنوان منسق ، أندرسون تریش
 ، الجامعي لیكفیو حرم( الطالب وخدمات المجتمعیة المدارس إدارة. لدینا المشردین تعلیم ببرنامج المتعلقة الشكاوى في تحقق
-273) 510. (94607 كالیفورنیا ، أوكالند ، أفینیو جراند 746 -874) 510( فاكس ؛ 1682  البرید عبر أو 3629

trish.anderson@ousd.org على اإللكتروني 	


