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 :محدوده   1.0

کنند. به منظور حل و   یهمکار گریکدیراه حل با   افتنی یبرا ریو کارمند درگ یاست که شاک یزمان اتیبه شکا   یدگیزمان رس نیبهتر   1.1
هد بود یم  تی که شکا یافراد  یمعقول برا التی به موقع ارائه شوند. در صورت درخواست، تسه  دیبا اتیشکا ع، ی فصل سر  .کنند در دسترس خوا

 :فیتعار  2.0

هرگونه نگرانتیشکا   2.1  .معارفمشکل مربوط به  ایمشکل  ، ی : 

م  متعلمی    ی قانون  میق  ای  نی: والد یشاک   2.2 ساکن در محدوده    یعموم  یاز اعضا  یکی  ایکند    یم  لیتحص Salem-Keizer کاتبکه در 
 .را آغاز کرده است یتی که شکا مکتبی منطقه 

 .کندیم جادیافراد ا ی هاگروه ا یافراد  نیرا ب ینامطلوب  زیکه تما یاعمال ای: کلمات  ض یتبع 2.3

 

 :پروسیجر   3.0

 .ردیبا کارمند مربوطه مورد بحث قرار گ ما  یمستق دیابتدا با یررسمیغ ات ی: شکا کی سطح   3.1

  ی اصل  تیکه مسئول  ی سرپرست  ای  یاصل  ریخود را به مد  ینگران  دیبا  یحل کرد، شاک  یشاک  تیتوان به رضا  یاگر مشکل را نم   3.1.1
هد  عارفآن م  .را دارد، ارائه د

هد  تی شکا یتواند به روند رسم یم  یاکرا حل و فصل کند، ش کی در سطح  تی شکا  کیاگر نتواند    3.1.2  .در سطح دو ادامه د

هد کرد یرسم ت یرا در مورد روند شکا ی ناظر اطالعات  ای ریمد  3.1.3  .ارائه خوا

مه کتب کی . یرسم تیسطح دو: شکا  3.2  :باشد ریاطالعات ز یحاو  دینامه با   نی. اد یسرپرست مربوطه ارسال کن ا ی ریبه مد ینا

 و اطالعات تماس  نام  3.2.1

هدان ر، یشرح حادثه، از جمله آنچه اتفاق افتاده، زمان، مکان، نام افراد درگ  3.2.2  .و نام شا

 .)در صورت لزوم( متعلمنام   3.2.3

 .حل موضوع انجام داده است ی برا یکه شاک یشرح اقدامات  3.2.4

 .(یاریحل مسئله )اخت ی برا شنهاداتی پ  3.2.5

 .سرپرست ای ریتوسط مد  یرسم  تی شکا یسه: بررس سطح  3.3

مالقات    یبا شاک  ت، ی شکا  افت یپس از در   ی( روز کار10ظرف ده )   د یناظر با  ای   یاصل  ریمد  ، ی رسم  تیشکا   افتیپس از در   3.3.1
 .کند

 .ارائه کند یپس از کنفرانس به شاک ی( روز کار10را ظرف ده ) ی کتب می کرده و تصم یرا بررس ت یشکا  دیناظر با  ای ریمد  3.3.2

کند.    یرا بررس  میبخش درخواست کند تصم  ریمد   ایسطح    ریحق دارد از مد   یسطح حل کند، شاک  نیرا در ا   تی اگر نتواند شکا   3.3.3
 .ارائه شود یبه صورت کتب یشاک  یکتب م یتصم  افتیپس از در ی( روز کار10ظرف ده ) دیدرخواست با  نیا

هار: ب  3.4  .بخش  ریمد ایسطح  ریتوسط مد م یتصم  یررسسطح چ

 .ریخ  ایاست  ستهیشا  شتریب  یبررس ا یکه آ کندیم ن ییو تع کندیم یرا بررس تیبخش، سوابق شکا   ریمد ایسطح  ریمد  3.4.1

    https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspxبه ویب سایت: دینسخه، لطفا مراجعه کن نیآخر ی. براابندی یبه طور مداوم اصالح و بهبود مپروسیجر ها 
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  ی به شاک  یرسم تی شکا  افتیپس از در  ی( روز کار10حداکثر تا ده )  یکتب میتصم  شتر،یب یبه بررس  ازیدر صورت عدم ن  3.4.2
 .ارائه خواهد شد

هد شد.    یرسم   تیشکا  افتیپس از در  ی( روز کار10حداکثر تا ده )  قاتیتحق  شتر، ی ب  یبه بررس  ازیدر صورت ن    3.4.3 آغاز خوا
 .ارائه خواهد شد یبه شاک  قاتیتحق انیپس از پا ی( روز کار10حداکثر تا ده ) یکتب میتصم

نظر در    دی حق را دارد که از سرپرست درخواست تجد  نیا  یباشد، شاک  یبخش ناراض  ریمد  ایسطح    ریمد   میاگر از تصم   3.4.4
 .ارائه شود یبه صورت کتب  یشاک یکتب میتصم  افتیپس از در ی( روز کار10ظرف ده ) دیدرخواست با نیرا داشته باشد. ا میتصم

 .نظر به سرپرست  د یسطح پنجم: درخواست تجد  3.5

همان مراحل ذکر شده در بخش   ایسرپرست   3.5.1  .روش را دنبال خواهند کرد نیا  3.4منتخب آنها 

کنند.    یرا بررس  م یدرخواست کند تا تصم  کتبو معاون م  سی حق دارد از رئ  یناظر، شاک  میاز تصم  یتیدر صورت نارضا    3.5.2
به دفتر   یبه صورت کتب ، ی آنها توسط شاک  هند ینما   ایناظر    یکتب  میتصم  افت یپس از در   ی( روز کار10ظرف ده ) دیدرخواست با   نیا

 .شود  میسرپرست تسل

 .کتبو معاون م سی نظر به رئ  دیسطح شش: درخواست تجد  3.6

ه  ایکنند که آ  نییکنند و تع  یرا بررس  تی سوابق شکا  دی با  کتبم  ئتی ه  سی رئ  بیو نا   سیرئ    3.6.1 ناظر مستلزم    میو تصم  تی شکا  تی ما
ه   .ریخ  ا یکامل است  ئتیاستماع در مقابل 

  ت یشکا  یشرکت در بررس  یرا برا  کتبم  ئتیه  رانیاز مد  گرید   یکی  تواندیم  ره یمد  ئتی ه  سیخود، رئ   دیبه صالحد   3.6.1.1
همراه کند حیدر باال توض 3.7.1که در بخش    .داده شده است، 

ارسال    یشاک  یبرا  یبه صورت کتب   یرسم  تیشکا   افتیپس از در  ی( روز کار10حداکثر تا ده )  سی رئ  بیو نا   سی رئ  میتصم    3.6.2
 .خواهد شد

دارد به صورت کتب  یشاک  م،یاز تصم  یتیدر صورت نارضا   3.6.3 کند.    یدگیدرخواست رس   رهیمد  ئتیه  یاعضا  هیاز بق   یحق 
به دفتر   یبه صورت کتب ، یتوسط شاک سیرئ  بیو نا  سیرئ یکتب  میتصم  افتیپس از در  ی( روز کار10ظرف ده ) دیبا یدادخواست کتب
 .شود  میسرپرست تسل

 .درخواست ئتیه  یسطح هفت: اعضا  3.7

  افتیپس از در  ی( روز کار10را ظرف ده )   تینسخه از پرونده شکا   کی نسخه از دادخواست و    کیمنصوب شده    ایناظر     3.7.1
ه  .کند یمدرسه ارائه م ئتی دادخواست به 

جلسه استماع کامل ظرف ده    یخود را در مورد برگزار  یفرد   م یکرده و تصم  ی را بررس  ت یسوابق شکا  ره یمد  أت یه   ی اعضا   3.7.2
هند کرد  یبه صورت کتب تی پرونده شکا  افتیپس از در ی( روز کار10)  .به سرپرست ارائه خوا

هار عضو موافق برگزار یدر صورت 3.7.3  .خواهد بود یقطع سی رئ بی و نا سیرئ  مینباشند، تصم یدگیجلسه رس  یکه چ

 .مطلع خواهد شد یدادخواست خود به صورت کتب جهیاز نت  یشاک  3.7.3.1

ه  3.7.4 هار عضو  موافقت چ مطابق با قانون جلسات عموم  ره، یمد  ئتی در صورت  هد شد. تصم  نییاورگان تع  یجلسه استماع    میخوا
ها  یدگیجلسه رس انی در پا أت یه  خواهد بود.  یین

هد،    لی تشک  ی آژانس خارج  کی که به    ردیبگ  میتصم   ی اگر شاک  3.8 شود که    ی باعث م  یرونیآغاز شود، روند ب   یاگر اقدام قانون  ا یپرونده د
 متوقف شود.  هیناح  ت یروند شکا

مربوط به   0023-002-581شماره   قیاز طر OAR 581-002-0001طبق  یبه معاون نظارت عموم  ما  یمستق تواند یم یشاک 3.9
 کند.  تی اورگان و قانون اورگان شکا  یادار نیموارد نقض قوان  یبرخ

 ندارد  :ی ر یاندازه گ 4.0
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 ندارد  اسناد مرتبط: 5.0

 جدول حفظ رکورد:   6.0

 

 

 حفاظت  وضع  حفظ  ی ساز رهیذخ ت یهو  صی تشخ
  ای مکتب یها  لیفا بان یو مطالب پشت  تی نامه شکا

 یپارتمنت د
دفتر در صورت عدم   منیدفع ا  سال  ۱

 استفاده قفل است 
 

 :نظر  دیتجد خچهی تار 7.0 

 توضیحات  تاریخ
 رانیوز  أتیه  بی تصو 7/30/12
ه  کی اضافه کردن  نهیاضافه شده است که گز 3.7.1.1 8/25/16 هد تا مشخص    یم حیسوابق توض یرا در بررس گری د  رهیمد ئت یعضو  د

 .ریخ ایاست   یاستماع الزام  ایشود آ
 کرده است  رییکننده تغ دییتا 5/5/17
 سازگار باشد   3.6.2داد تا با عبارت در بخش  رییرا تغ 3.7.3عبارت بخش  7/29/19
 در سراسر  ی جزئ ماتیتنظ  3/3/22
 .3.5در بخش   یجزئ لیتعد 8/24/22
 .3.9در بخش   OAR شده به آبدیتمرجع  10/18/22

 

 .روش وجود ندارد نیا یفلوچارت برا  فلوچارت: 8.0 

 :دییمرجع تأ 9.0 

                                  تاریخ                                                         امضا                                             سرپرست  9.1


