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San Diego Unified School District 
Uniform Complaint Compliance Office  
4100 Normal Street, Room 2129 
San Diego, CA 92103 

                                                                                                               

Mga Pamamaraan sa Reklamo ng Uniporme (UCP) 
Taunang Paunawa 2020-2021 

 

Ang San Diego Unified School District (Distrito) taun-taon ay aabisuhan ang mga mag-aaral, 

empleyado, magulang o tagapag-alaga ng mga mag-aaral nito, komite ng tagapayo ng distrito, mga 

komite sa tagapayo ng paaralan, naaangkop na mga opisyal ng pribadong paaralan, at iba pang 

mga interesadong partido ng proseso ng Uniform na Mga Proseso ng Reklamo (UCP) process.  

 

Pangunahing responsable ang Distrito para sa pagsunod sa mga batas at regulasyon ng pederal at 

estado, kabilang ang mga nauugnay sa labag sa batas na diskriminasyon, panliligalig, pananakot o 

pananakot laban sa anumang protektadong pangkat. Para sa buong patakaran, sumangguni sa 

Patakaran sa Lupon 1312.3 at Regulasyong Pang-administratiba 1312.3. 

 

Ang Protektadong Grupo ay: 

 Edad 

 Ninuno 

 Kulay 

 Kapansanan sa Kaisipan o Pisikal 

 Etnisidad 

 Pagkakakilanlan ng Pangkat na 

Etniko 

 Kasarian 

 Ekspresyon Kasarian 

 Pagkakakilanlan ng Kasarian 

 Impormasyong Genetiko  

 Katayuan sa Imigrasyon 

 

 Katayuang Mag-asawa o Magulang 

 Nasyonalidad 

 Pambansang Lahi  

 Aktwal o Napansing Kasarian 

 Oryentasyong sekswal 

 Karera 

 Relihiyon 

 Batay sa pakikipag-ugnay ng isang 
tao o pangkat na may isa o higit pa 
sa mga aktwal o pinaghihinalaang 
katangian

 

Mga Programa Aktibidad na napapailalim sa UCP: 
 

1. Seksyong ng Pang edukasyon(Seksyon ng Edukasyon sa California [EC] na mga seksyon 

[§§]8500-88538, 52334.7,52500-52616.4) 

2. Pagkatapos ng Edukasyon at Kaligtasan sa Paaralan (EC §§ 52460–52462) 

3. Teknikal na Karera at , Teknikal na Edukasyon, Teknikal na Estado ng Pagsasanay (EC §§ 

52300–52462) 

4. Pang-teknikal na Edukasyon sa Karera pederal (EC section [§] 64000) 

5. Pag-unlad ng Pangangalaga ng Bata (EC §§ 8200–8493) 

6. Edukasyon sa Pagbabayad (EC § 54400) 

7. Mga Tagal ng Kurso na Walang Nilalaman sa Edukasyon  (EC §§ 51228.1–51228.3)  

8. Edukasyon ng Mga Mag-aaral sa Foster Care, Mga Mag-aaral na Walang Tirahan, dating 

Mga Mag-aaral ng Juvenile Court na nakatala ngayon sa isang distrito ng paaralan at Mga 

Anak ng Mga Pamilyang Militar (EC §§ 48645.7, 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1, 

51225.2) 
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9. Bawat Estudyante ay Nagtagumpay na Kumilos (20 United States Code [20 U.S.C.] § 6301 

et seq.; EC § 52059) 

10. Lactating Pupil-Makatuwirang Tuluyan (EC § 222) 

11. Mga Plano ng Lokal na Pagkontrol at Pananagutan (LCAP)(EC § 52075, Government 

Code [GC] § 17581.6(f)) 

12. Edukasyong Migrante (EC §§ 54440–54445) 

13. Mga Minuto sa Pagtuturo ng Pisikal na Edukasyon (EC §§ 51210, 51223) 

14. Mga Mag-aaral na Buntis at Magulang- Mga Tirahan (EC § 46015) 

15. Bayad ng Mag-aaral (EC §§ 49010–49011) 

16. Mga Sentro at Programa ng Trabaho sa rehiyon (EC §§ 52300–52334.7) 

17. Mga Plano sa Paaralan Para sa Mga Nakamit ng Mag-aaral (EC § 64001) 

18. Mga Plano sa Kaligtasan sa Paaralan (EC §§ 32280–32289) 

19. Mga Plano sa Kaligtasan sa Paaralan (EC § 65000) 

20. Estado ng Preschool (EC §§ 8235–8239.1) 

21. Mga Isyu sa Kalusugan At Pangkaligtasan ng Estado ng Estado Sa Mga LEA na Hindi 

Nakakasama sa Paglilisensya (EC §§ 8235.5(a), 33315, GC § 17581.6 (f)), California Code 

sa Kalusugan at Kaligtasan [HSC] § 1596.792) 

Bayarin ng mga Mag-aaral 
 

 Ang mga kasama sa bayarin ng mga mag-aaral, pero hindi limitado sa, lahat ng mga sumusunod:  

 

 Ang isang bayarin na sisingilin sa isang mag-aaral bilang isang kundisyon para sa pagrehistro 

para sa paaralan o mga klase, o bilang isang kundisyon para sa pakikilahok sa isang klase o 

isang ekstrakurikular na aktibidad, hindi alintana kung ang klase o aktibidad ay eleksyon o 

sapilitan, o para sa kredito. 

 

 Isang security deposit, o iba pang bayad, na kinakailangang gawin ng isang mag-aaral upang 

makakuha ng isang lock, locker, libro, kagamitan sa klase, instrumento sa musika, damit, o 

iba pang mga materyales o kagamitan. 

 

 Isang pagbili na kinakailangang gawin ng isang mag-aaral upang makakuha ng mga 

materyales, kagamitan, kagamitan, o damit na nauugnay sa isang aktibidad na pang-

edukasyon. 
 

 Isang pagbili na kinakailangang gawin ng isang mag-aaral upang makakuha ng mga 

materyales, kagamitan, kagamitan, o damit na nauugnay sa isang aktibidad na pang-

edukasyon.  
 

 Ang isang mag-aaral na nakatala sa isang paaralan sa aming distrito ay hindi kinakailangan 

na magbayad ng isang bayad sa mag-aaral para sa pakikilahok sa isang aktibidad na pang-

edukasyon. 
 

 Ang isang reklamo ng mag-aaral na bayarin ay dapat na ihain nang hindi lalampas sa isang 

taon mula sa araw ng naganap na hinihinalang paglabag. 
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Karagdagang Impormasyon 
 

Magpo-post kami ng isang pamantayan na abiso tungkol sa mga karapatang pang-edukasyon ng 

mga mag-aaral sa pag-aalaga, mga mag-aaral na walang tirahan, dating mga mag-aaral sa korte ng 

kabataan na nakatala na ngayon sa isang distrito ng paaralan, at mga mag-aaral sa mga pamilyang 

militar tulad ng tinukoy sa Education Code Seksyon 48645.7, 48853, 48853.5, 49069.5 , 51225.1, 

at 51225.2. Ang abisong ito ay dapat magsama ng impormasyon sa proseso ng reklamo, na 

naaangkop.  

 

Upang makilala ang naaangkop na mga paksa ng mga isyu sa kalusugan at kaligtasan ng preschool 

ng estado alinsunod sa seksyon ng HSC 1596.7925, isang paunawa ay dapat na nai-post sa bawat 

silid-aralan ng programa ng estado ng California sa bawat paaralan sa Distrito. 

Ang paunawa ay dapat (1) sabihin ang mga kinakailangan sa kalusugan at kaligtasan sa ilalim ng 

Pamagat 5 ng Kodigo ng Mga Regulasyon ng California na nalalapat sa mga programa ng 

preschool ng estado ng California alinsunod sa seksyon ng HSC 1596.7925 at (2) sabihin ang 

lokasyon kung saan makakakuha ng isang form upang maghain ng isang estado reklamo sa mga 

isyu sa kalusugan at kaligtasan sa preschool alinsunod sa seksyon ng HSC 1596.7925.  

Impormasyon sa Pakikipag-ugnay 
 

Ang mga reklamo sa UCP ay kailangan isampa sa kasulatan sa sumusunod na opisyal ng 

pagsunod :   

 

Lynn A. Ryan, Uniform Complaint Compliance Officer 

San Diego Unified School District 

4100 Normal Street, Room 2129 

San Diego, CA 92103 

 

619-725-7225 

lryan@sandi.net 

 

Iimbestigahan ang mga reklamo at isang nakasulat na ulat na may pasya ay ipapadala sa 

nagrereklamo sa loob ng animnapung (60) araw mula sa pagtanggap ng reklamo. Ang panahong 

ito ay maaaring mapalawak ng nakasulat na kasunduan ng nagrereklamo. Ang taong responsable 

para sa pagsisiyasat sa reklamo ay dapat magsagawa at kumpletuhin ang pagsisiyasat alinsunod sa 

aming mga patakaran at pamamaraan sa UCP. 

 

Ang nagrereklamo ay may karapatang mag-apela sa aming desisyon ng mga reklamo patungkol sa 

mga partikular na programa at aktibidad na napapailalim sa UCP, bayad sa mag-aaral at sa LCAP 

sa CDE sa pamamagitan ng pagsampa ng isang nakasulat na apela sa loob ng 15 araw mula nang 

matanggap ang aming desisyon. Ang isang kopya ng orihinal na naihain na reklamo at isang kopya 

ng aming desisyon ay dapat na kasama ng apela. 

 

Pinapayuhan namin ang sinumang nagrereklamo ng mga remedyo sa batas ng sibil, kabilang ang, 

ngunit hindi limitado sa, mga utos, pinipigilan ang mga order, o iba pang mga remedyo o utos na 

maaaring magamit sa ilalim ng diskriminasyon ng estado o pederal, panliligalig, pananakot o 

pananakot na mga batas, kung naaangkop.  

 

mailto:lryan@sandi.net


 

 

Page 4 of 4 
082420 

Mga kopya ng Uniform Compliant Procedure ay maibibigay ng walang bayad.  


