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سلجنآ سول دحتم سرادم ھیحان  
 یسنج تیذا و رازآ زا یریگولج یشم طخ

 

 ھیحان نیا .دنک ایھم یسنج تیذا و رازآ ھنوگرھ زا یراع یطیحم ،راک و یریگدای یارب دراد دھعت )LAUSD( سلجنآسل یشزومآ دحاو ھیحان
 نیا .تسا هدرک عونمم دھدیم ماجنا یراک نآ یارب ای دراد ھیحان اب یراک ھک یسک رھ ای نازومآ شناد ،نانکراک )طسوت ای( یارب ار یسنج رازآ
 تیعضو ،یرادراب ،یتیسنج راتفر ،یسنج تیوھ ،تیسنج ،یسنج شیارگ ،هدشکاردا و یعقاو تیسنج رطاخ رب تیذا و رازآ لماش تیعونمم
  .تسا یتلایا و لاردف نیناوق زا یطخت ھلزنم ھب یشم طخ نیا تیاعر مدع .تسا ھطوبرم یرامیب عون رھ و دزاون ھب ندادریش/یھدریش

 
 ای یسنج ھطبار یارب یسک ھب ندش کیدزن لماش تیسنج ساسا رب دنیاشوخان راتفر عون رھ :درک فیرعت ھنوگ نیا ناوتیم ار یسنج رازآ
 زا لعف نیا .دشاب ھتشاد یسنج یانبم ای تیھام ھک یھافش و یرصب ،یکیزیف راتفر عون رھ و یزیچ نداد یازا رد یسنج ھطبار یارب اضاقت

 :دریذپیم تروص ریز طیارش زا مادک رھ تحت و تسا لوغشم یراک ماجنا ھب ای تسا یشزومآ طیحم رد ھک دوشیم ماجنا یسک یوس
• .  هدش نییعت درف یلیصحت تفرشیپ ای تیعضو ،لاغتشا یارب ار یتیعضو ای طیارش ینمض ای حضاو تروص ھب ھک یراتفر ھب ندش میلس

دش  اب
• . دراذگ یم ریثات  درف تیعضو رب ھک یلیصحت تامیمصت ای لاغتشا ساسا رب درف طسوت  راتفر ندرک در ای ندش میلست 
 رد زیمآ  تناھا تیعضو ای تموصخ ،سرت داجیا اب یو یلیصحت درکلمع ای درف راک رب رظن دروم لمع یفنم ریثات ای فدھ راتفر •

درف یلیصحت ای یراک .   طیحم
ا رب درف طسوت ر ای اھ ھمانرب ،یلیصحت تازایتما ،تامدخ ،ایازم رب ھک میمصت ھنوگ رھ ساس • اتفر ندرک در ا ی ھب ندش میلست

ددرگ یم ھئارا یشزومآ داھن قیرط زا .   ھک ییاھتیلاعف
 

ً اعیرس دیاب )دشابن زاسرطخ ناشیارب ھک یتروص رد( نانکراک ،ییوگروز ای هدافتساءوس ،باعرا ،تیذا و رازآ ،ضیعبت هدھاشم ضحم ھب
 دناوتیم حیحص ھلخادم .دشاب الاب ھعونمم دراوم زا مادکرھ یهدشکاردا ای یعقاو یاھیگژیو ھب تیانع اب دیاب هدشدای یاھلعف .دننک ھلخادم
 ھچ و دنشاب هدش لعف نیا بکترم نازومآ شناد ای نادنمراک ھچ .دشاب Title IX نوناق /ییوگروز تایاکش ریدم ای ریدم ھب راتفر نیا شرازگ
 دیاب ،دنکیم تفایرد ضیعبت و تیذا و رازآ ،باعرا ،هدافتساءوس ،ییوگروز دروم رد یروف یشرازگ هرادا ای ھسردم یتقو ؛ثلاث صاخشا
 تامادقا ماجنا اب یتسیاب نانکراک .تسا هداتفا یقافتا ھچ دنک صخشم ھکنیا ای دروآ لمع ھب قیقحت و یسررب یارب ار بسانم و لجاع تامادقا

 .دنھدب ار راتفر نیا رارکت هزاجا دیابن اھنآ .دنربب نیب زا ار هدش داجیا ھنامصخ طیحم و دنھد ھمتاخ راتفر نیا ھب هدشباسح و رثؤم ،عیرس
 ھمھ یارب یشم طخ نیا .دنوش ماجنا دیاب تامادقا نیا ،تسا ھتشاد یریگیپ یاضاقت هرادا ای ھسردم زا ای هدرک تیاکش صخش ھکنیا زا غراف
  .دشاب سلجنآسل یشزومآ دحاو ھیحان ِیتیریدم هزوح نورد دیاب هرادا ای ھسردم ھتبلا .دنکیم قدص ھسردم رد روضح و یلیصحت یاھتیلاعف
 
 تایاکش ریدم ای ھعومجم ریدم اب ار ھلئسم دیاب تسا ھتفرگ رارق یسنج تیذا و رازآ دروم دنکیم رکف ھک ھیحان ِدنمراک ای زومآشناد رھ
 رازآ زا ھک یصخش ھیلع ھنایوج یفالت تامادقا عون رھ .دوش ماجنا لکشم لح یارب مزال تامادقا ات دراذگ نایم رد Title IX نوناق /ییوگروز
 ھب دیاب تایاکش ھب یگدیسر رد .تسا عونمم ھیحان نیناوق قبط ،دراد روضح تیاکش ھب یگدیسر دنیارف رد ای تسا هدرک تیاکش یسنج تیذا و
  .دوش ھتشاذگ مارتحا نیفرط یصوصخ میرح
 

 :دیریگب سامت ریز هرامش اب یسنج تیذا و رازآ زا تیاکش هوحن و نازومآ شناد ِیسنج تیذا و رازآ اب طابترا رد ھیحان یاھلمعلاروتسد و یشم طخ دروم رد لاؤس نتشاد تروص رد
 

یشزومآ یربارب زا یوریپ رتفد  
ونماناپ لاھ یلوج  

ھن دنب و 504 شخب   LAUSD هدننک گنھامھ   
(213) 241-7682 

 
دیریگب سامت ریز هرامش اب راک لحم رد ضیعبت و تیذا رازآ ،باعرا ، هدافت ساءوس زومآ  ای دنمراک اب شناد طابترا  ،دنمراک اب دنمراک ھب طوبرم تیاکش ای  لاؤس    نتشاد تروص رد

ربارب یاھتصرف تمسق  
 

ربارب لاغتشا تصرف شخب  
(213) 241-7685 

 
: رتفد ود رھ یناشن  

Los Angeles Unified School District 
333 South Beaudry Avenue - 20th Floor 

Los Angeles, CA 90017 
 


