
 

 

 مقاطعة مدارس سان فرانسيسكو الموحدة

 

 استمارة شكوى وليمز
 

 

 

العجز المتعلق بالمواد التعليمية، وضع المرافق التي ليست  اجراء لتعبئة شكاوى بخصوص يستدعي 68153 :  قانون التعليم بكاليفورنياتعليمات

الشكوى والرد هي وثائق عامة كما نص عليه القانون.   يمكن   سوء تعيين. أمنة او ليست في حالة جيدة، او شغور مدرسين اومصانة بحالة نظيفة و

هذا. أسفلرغبت في الحصول على رد لشكواك، يجب عليك تزويد معلومات االتصال  إذاتقديم الشكاوى بصورة مجهولة. وعلى اية حال،   

ال      الرد؟   طلبت □ نعم               □  

 

لزم الرد( : )اذامعلومات االتصال  

 االسم: ____________________________

 العنوان: ____________________________ 

___________________ المساء:  _______________ : رقم الهاتف:         الصباح   

   ____________________________ البريد االليكتروني، ان وجد:     

 

  ____________________________    تاريخ )تواريخ( مالحظة المشكلة:

 

شكلة التي هي موضوع هذه الشكوى(:)موقع الم معلومات المدرسة  

 اسم/عنوان المدرسة: ___________________________________________________________   

 عنوان الدورة/مستوى الصف واسم المدرس: ______________________________   

 رقم الغرفة/اسم الغرفة/موقع المرفق:  ____________________________  

 

ر محدد اسفل هذا، يرجى .   اذا رغيت في الشكوى بموضوع غي:  المواضيع التالية فقط هي التي سوف تخضع لعملية شكوى وليمزمواضيع وليمز

 االتصال بالمدرسة او المقاطعة لإلجراء المناسب بالمقاطعة.  

 

   ادعاء.( من أكثرالشكوى على  يحتوييمكن ان مواضيع الشكوى المحددة:  )يرجى اختيار ما ينطبق. 

 

 (1351سي سي ار  8، 68153)قانون التعليم    والمواد التعليمية: الكتب المدرسية   .1

 

 كتب معايير االنحياز المدرسية او المواد التعليمية او الكتب المدرسية التي تتبناها الوالية او  يمتلك طالب، يشمل متعلم اإلنجليزية، ال

 المقاطعة او كتب تعليمية اخرى مطلوبة لالستخدام في الصف. 

 

   تب المدرسية او الك مجموعتين منهذا  بليس لدى الطالب كتب مدرسية او مواد تعليمية لالستخدام بالمنزل او بعد المدرسة.  ال يتطل

 المواد التعليمية لكل طالب.

 

 ال يمكن قراءتها بسبب التلف. ستخدام، بها صفحات مفقودة، اوالكتب المدرسية او المواد التعليمية بحالة سيئة او غير صالحة لال 

 

  والمواد التعليمية.نقص الكتب المدرسية او مواد تعليمية لتلبية  فقط من كتاب مدرسي مصورة جزءتم تزويد الطالب بأوراق     

 

 (1352سي سي ار  8، 68153 )قانون التعليم    :شغور المدرسين او سوء التعيين .2

 

 

 موظف معتمد ببداية العام الدراسي للعام  معين منصب حيث لم يتم تعيين مدرس شاغر.  المدرس الشاغر هو ويوجد مدرسالدراسة  تبدأ

لم يتم تعيين مدرس معين موظف معتمد ببداية الفصل الدراسي للفصل  منصبا حيثكان المنصب لدورة فصل دراسي واحد،  كله او، اذا

 الدراسي كامال. 



 

UPDATED:  7/2016 

 

  بالمئة من متعلمي اإلنجليزية.   22من  أكثرالمدرس الذي يفتقر لمؤهالت او تدريب لتعليم متعلمي اإلنجليزية سيتم تعيينه لتعليم صف به 

 

  للكفاءة بالموضوع. تعيين معلم لتدريس صف حيث يفتقر المعلميتم   

 

 

 (1356سي سي ار  8، 68272.8، 68153، 19872قانون التعليم )المنشئات: أوضاع  .6

 

 

  التهوية، مرشات  التدفئة،حالة موجودة تشكل خطر عاجل وسريع لصحة وسالمة الطالب او الموظفين بما في ذلك تسربات الغاز، عطل

 الحشرات، نوافذاو أنظمة تبريد الهواء، فشل التيار الكهربائي، انسداد خطوط الصرف الصحي، اآلفات الرئيسية او انتشار  الحريق،

للطالب او الموظفين،  لم تكتشف سابقا وتشكل خطر فوري خامدة مواد خطرة ،أمنىمحطمة او أبواب خارجية ال تقفل او تشكل خطر 

 تعتبر مناسبة بواسطة المقاطعة.   وأي حالةضرر هيكلي يشكل حالة خطرة او حالة غير صالحة للسكن، 

 

 لم يتم تعبئته بكل وقت بورق الحمام، الصابون، او المناشف الورقية  كليا، او لحمام المدرسة لم يتم تنظيفه او صيانته باستمرار، ال يعم

 .الكهربائيةاو منشفة االيدي 

 

  لم تفتح المدرسة كل الحمامات خالل ساعات الدراسة حين لم يكن الطالب بالصفوف ولم تبقي عدد كافي من الحمامات مفتوحة خالل

يكون اقفال الحمامات ضروري لسالمة الطالب او ألجراء حين  ذلك ينطبقين يكون الطالب بالصفوف.  الساعات الدراسة ح

 اإلصالحات.

 

كاملة.   للشكوى صف موضوع الشكوى بالتفصيل.   يمكنك إضافة صفحات إضافية وتشمل ما يتوجب من نص ويشرح الحالة يرجى ان ت

بخصوص أوضاع المنشئات، يرج وصف حالة المنشئات الطارئة او العاجلة وكيف يمكن ان تشكل تلك الحالة خطرا على صحة او سالمة الطالب 

 او الموظفين.

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

، هاتف: 71122، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 623شارع فرانكلين، غرفة  888)مكتب االنصاف او مدير المدرسة يرجى تقديم هذه الشكوى مع 

)equity@sfusd.edu    ، بريد اليكتروني:118-688-9666: ، فاكس9661-688-118

  

 

ترغب ان تظل مجهوال، فالتوقيع غير مطلوب.  وعلى كل حال، يجب وضع تاريخ جميع الشكاوى حتى تلك  يرجى التوقيع باألسفل.  إذا كنت

 المجهولة.  

 

______________________________        __________________________________ 

  التوقيع                                  التاريخ                        


