
 
 إجراءات الشكاوى الخاصة بانتھاك قانون كل طالب ینجح

] 2[ 2015تم وضع ھذه اإلجراءات ألي منظمة أو فرد ("مقدم الشكوى") لتقدیم شكوى رسمیة تزعم حدوث انتھاك لقانون كل طالب ینجح لعام 
)ESSA) ضد وكالة التعلیم المحلیة في لویزیانا (LEA) أو إدارة لویزیانا التعلیمیة (LDOE نفسھا. تتوافق ھذه اإلجراءات مع كتیب لویزیانا (

-453-877-1. یمكن أیًضا طلب نسخة عن طریق االتصال بالرقم المجاني لإلدارة على الرقم 349، األقسام 741یري المدارس، النشرة لمد
2721. 

 
 شكاوى من أفراد أو منظمات تزعم: LDOEسوف تتلقى 

 انتھاك القانون في إدارة البرنامج المطبق؛ أو .1
 .LDOEقدیم شكوى مع انتھاك لقانون أو الئحة اتحادیة ینطبق على برنامج مغطى یسمح القانون االتحادي بت .2

 
 الفیدرالیة التي یمكن تقدیم الشكاوى الرسمیة والتحقیق فیھا ھي: ESSAبرامج 
 تحسین البرامج األساسیة التي تدیرھا الوكاالت التعلیمیة المحلیة -الباب األول، الجزء "أ"  ●
 )(ز1003(أ) و1003منح تحسین المدارس، المشار إلیھا باسم  -الباب األول، الجزء "أ"  ●
 تعلیم األطفال المھاجرین -الباب األول، الجزء "ج"  ●
 برامج الوقایة والتدخل لألطفال والشباب المھمشین أو الجانحین أو المعرضین للخطر -الباب األول، الجزء "د"  ●
 دعم التعلیم الفعال -الباب الثاني، الجزء "أ"  ●
 یزیة والطالب المھاجرینتعلیم اللغة لمتعلمي اللغة اإلنجل -الباب الثالث، الجزء "أ"  ●
 دعم الطالب واإلثراء األكادیمي -الباب الرابع، الجزء "أ"  ●
 مراكز التعلم المجتمعي في القرن الحادي والعشرین -الباب الرابع، الجزء "ب"  ●
 برنامج تحقیق التعلیم الریفي -الباب الخامس، الجزء "ب"  ●

 أن تكون الشكوى مكتوبة ویجب أن تشمل: یجب أن یكون االنتھاك قد حدث خالل العام الماضي ویجب
A. بیان بانتھاك شرط من القوانین أو اللوائح الفیدرالیة ذات الصلة وتاریخ االنتھاك؛ 
B. الحقائق التي یستند إلیھا البیان، بما في ذلك اسم وكالة التعلیم المحلیة؛ 
C. حل مقترح للمشكلة؛ 
D. .توقیع الشخص المنوب عن الفرد أو المؤسسة ومعلومات االتصال بھ 

 
 أو إرسالھا بالبرید إلى: ldoecommunications@la.govیمكن إرسال الشكوى عبر البرید اإللكتروني إلى 
 70802. الشارع الثالث باتون روج، لویزیانا N 1201 اإلدارة التعلیمیة في لویزیانا عنایة: مكتب السیاسة

 
یوًما من استالم الشكوى، ما لم یتم تمدید  60، وسیتم حل الشكاوى في غضون LDOEسیتم إخطار مقدم الطلب عندما یتم استالم شكوى من قبل 

متحدة ًضا بالحق في مطالبة سكرتیرة وزارة التعلیم بالوالیات الالجدول الزمني. سیتلقى مقدم الطلب قراًرا مكتوبًا یتناول كل انتھاك، وسیتم إبالغھ أی
 .LDOEبمراجعة القرار الذي اتخذتھ 

 


