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Los	Angeles	Unified	School	District	
Ujednolicony	formularz	skarg	i	zażaleń	(UCP)	

	
Nazwisko__________________________________ Imię  
 
Nazwisko ucznia (jeśli dotyczy) _______________________________ Klasa____ Data urodzenia  
 
Adres ____________________________________________ Nr mieszkania/apartamentu   
 
Miasto____________________________________ Stan____________________ Kod pocztowy   

 
Telefon stacjonarny_________________ Telefon komórkowy______________ Telefon służbowy   
 
Adres e-mail_______________________ Data domniemanego naruszenia prawa   
 
Szkoła/biuro, gdzie nastąpiło domniemane naruszenie prawa   
 
W przypadku zarzutów niezgodności należy sprawdzić program lub działalność, której dotyczy skarga, jeśli dotyczy: 

q Szkoła dla dorosłych q Zajęcia pozalekcyjne i 
dot. bezpieczeństwa 

q Zawodowa 
techniczna edukacja 
rolnicza 

q Centra edukacyjne dla 
Indian amerykańskich i 
Programy nadzorowania 
edukacji przedszkolnej 

q Kształcenie dwujęzyczne 

q Programy dla 
nauczycieli California Peer 
Assistance & Review  

q Technikum (Career 
Technical & Technical 
Education and Career 
Technical; Technical 
Training) (Stanowe) 

q Technikum 
zawodowe 
(Państwowe) 

q Opieka nad dzieckiem i 
jego rozwój 

q Żywienie dzieci 

q Edukacja wyrównawcza q Consolidated 
Categorical Aid 

q Okresy bez zajęć 
edukacyjnych 

q Program Economic 
Impact Aid 

q Edukacja uczniów z rodzin 
zastępczych, bezdomnych, 
uprzednio karanych przez sądy dla 
nieletnich, a teraz przynależących 
do Regionu, dzieci z rodzin 
wojskowych, dzieci emigrantów 
oraz objętych programami dla 
nowo przybyłych 

q Ustawy Every Student 
Succeeds Act/No Child 
Left Behind (Titles I-VII) 

q Plany lokalnej kontroli 
i odpowiedzialności 
(LCAP) 

q Edukacja dla 
imigrantów 

q Protokoły instruktażowe 
wychowania fizycznego 

q Program Pupil Fees 
 

q Zadowalające 
udogodnienia dla uczennic 
karmiących, w ciąży oraz 
dla młodych rodziców 

q Regionalne centra i 
programy zawodowe 

q Plany dot. 
bezpieczeństwa 
szkolnego 

q Nauczanie specjalne q Przedszkole państwowe 

qEdukacja w zakresie zapobiegania używaniu tytoniu 
 
W przypadku skarg dotyczących bezprawnej dyskryminacji, nękania, zastraszania lub nękania (między: pracownikiem a 
uczniem, dwoma uczniami, osobą trzecią a uczniem, pracownikiem a osobą trzecią) złożonych nie później niż w ciągu 
sześciu miesięcy od daty wydarzenia lub po uzyskaniu informacji o wydarzeniu, należy sprawdzić, których chronionych 
grup, rzeczywistych lub postrzeganych jako takie, dotyczy domniemane zachowanie:  
 

qPłeć qOrientacja seksualna qPłeć 
qTożsamość płciowa qWyrażanie płci qPochodzenie 
qIdentyfikacja z grupą etniczną qRasa lub pochodzenie etniczne qReligia 
qNarodowość qPochodzenie narodowe qStatus imigranta 
qKolor qUpośledzenie umysł. lub fiz. qUczennica karmiąca qWiek 
qZwiązek z osobą lub grupą z jednej lub kilku wymienionych tutaj rzeczywistych grup lub grup postrzeganych 
jako takie  

 
W przypadku skarg dotyczących nękania nie dotyczących grup chronionych i innych skarg niewymienionych w 
tym formularzu, należy skontaktować się ze szkołą Tytuł IX/Menedżerem ds. skarg dotyczących nękania, 
Administratorem strony lub Okręgowym administratorem operacyjnym (Local District Administrator of 
Operations).  W przypadku skarg dotyczących dyskryminacji lub molestowania pomiędzy pracownikami, należy 
skontaktować się z Okręgowym Wydziałem Równych Szans (Equal Opportunity Section) pod numerem (213) 241-
7685. 
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Okręgi lokalne: 

q Północny wschód (818) 252-5400  q Północny zachód (818) 654-3600  qPołudnie (310) 354-3400 
q Wschód (323) 224-3100   q Zachód (31) 914-2100   q Centrum (213) 241-0126 
 
Jeśli skontaktowałeś się ze swoją szkołą oraz Okręgiem lokalnym i nadal potrzebujesz pomocy, skierowania lub zasobów, 
skontaktuj się z Biurem ds. zgodności i równości edukacji (Educational Equity Compliance Office) pod numerem (213) 241-
7682. 
 
1. Podaj fakty dotyczące Twojej skargi. Podaj szczegóły, takie jak nazwiska zaangażowanych osób, daty, czy świadkowie 

byli obecni, itp., które mogą być pomocne dla osoby badającej skargę.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Czy próbowałeś omówić swoją skargę z kimś z personelu Okręgu? Jeśli tak, to z kim i jaki był tego skutek? 
 

 
 
 
 

 
3. Dostarcz kopie jakichkolwiek pisemnych dokumentów, które mogą być istotne dla Twojej skargi lub mogą ją poprzeć.  
 

Załączam stosowne dokumenty.      Tak___    Nie___ 
 
Podpis ____________________________________________________ Data ______________ 

Prześlij skargę/dokumenty UCP pocztą, faksem lub e-mailem do: 
 

Julie Hall-Panameño, Director 
District Title IX Coordinator/Section 504 Coordinator 

Educational Equity Compliance Office 
Los Angeles Unified School District 

333 South Beaudry Avenue, 20th Floor 
Los Angeles, CA 90017 

Faks: (213) 241-3312 
EquityCompliance@lausd.net 

 
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z dr. Josephem Greenem, koordynatorem UCP, pod numerem (213) 

241-7682. 


