
Rocketship Public Schools Uniform Complaint Procedures (UCP) Annual Notice
2022–2023

Rocketship Public Schools (“Rocketship”)  annually notifies our students, employees, parents or
guardians of its students, the district advisory committee, school advisory committees,
appropriate private school officials, and other interested parties of our Uniform Complaint
Procedures (UCP) process.

The UCP Annual Notice is available on our website.

We are primarily responsible for compliance with federal and state laws and regulations, including
those related to unlawful discrimination, harassment, intimidation or bullying against any
protected group, and all programs and activities that are subject to the UCP.

Programs and Activities Subject to the UCP
* = programs that are active at Rocketship for the 2022-23 school year

∙  Accommodations for Pregnant and Parenting Pupils

∙  Adult Education

∙  After School Education and Safety*

∙  Agricultural Career Technical Education

∙  Career Technical and Technical Education and Career Technical and Technical Training Programs

∙  Child Care and Development Programs

∙  Compensatory Education

∙  Consolidated Categorical Aid Programs*

∙  Course Periods without Educational Content

∙  Discrimination, harassment, intimidation, or bullying against any protected group as identified
under sections 200 and 220 and Section 11135 of the Government Code, including any actual or
perceived characteristic as set forth in Section 422.55 of the Penal Code, or on the basis of a
person’s association with a person or group with one or more of these actual or perceived
characteristics, in any program or activity conducted by an educational institution, as defined in
Section 210.3, that is funded directly by, or that receives or benefits from, any state financial
assistance.*

∙  Educational and graduation requirements for pupils in foster care, pupils who are homeless,
pupils from military families and pupils formerly in Juvenile Court now enrolled in a school
district*

∙  Every Student Succeeds Act*

∙  Local Control and Accountability Plans (LCAP)*

∙  Migrant Education*

∙  Physical Education Instructional Minutes*

∙  Pupil Fees*



∙  Reasonable Accommodations to a Lactating Pupil

∙  Regional Occupational Centers and Programs

∙  School Plans for Student Achievement

∙  School Safety Plans*

∙  Schoolsite Councils*

∙  State Preschool

∙  State Preschool Health and Safety Issues in LEAs Exempt from Licensing

And any other state or federal educational program the State Superintendent of Public Instruction
(SSPI) of the California Department of Education (CDE) or designee deems appropriate.

Filing a UCP Complaint

A UCP complaint shall be filed no later than one year from the date the alleged violation occurred.

For complaints relating to Local Control and Accountability Plans (LCAP), the date of the alleged
violation is the date when the reviewing authority approves the LCAP or annual update that was
adopted by our agency.

A pupil enrolled in any of our public schools shall not be required to pay a pupil fee for
participation in an educational activity.

A pupil fee complaint may be filed with the principal of a school or our Executive Director or their
designee.

A pupil fee or LCAP complaint may be filed anonymously, that is, without an identifying signature,
if the complainant provides evidence or information leading to evidence to support an allegation
of noncompliance.

Responsibilities of Rocketship

We shall post a standardized notice, in addition to this notice, with educational requirements for
pupils in foster care, pupils who are homeless, pupils from military families and pupils formerly in
Juvenile Court.

We advise complainants of the opportunity to appeal an Investigation Report of complaints
regarding programs within the scope of the UCP to the Department of Education (CDE).

We advise complainants of civil law remedies, including injunctions, restraining orders, or other
remedies or orders that may be available under state or federal discrimination, harassment,
intimidation or bullying laws, if applicable.

Copies of our UCP procedures shall be available free of charge.

Contact Information

Complaints within the scope of the UCP are to be filed with the person responsible for processing
complaints:



Compliance Officer
350 Twin Dolphin Drive, Suite 109
Redwood City, CA 94065
compliance@rsed.org

The above contact is knowledgeable about the laws and programs that they are assigned to
investigate at Rocketship.



Rocketship Public Schools Uniform Complaint Procedures (UCP) Annual Notice
2022–2023

Rocketship Public Schools ("Rocketship") notifica anualmente a nuestros estudiantes, empleados, padres o
tutores de sus estudiantes, el comité asesor del distrito, los comités asesores escolares,
funcionarios apropiados de escuelas privadas y otras partes interesadas de nuestra Queja Uniforme
Proceso de Trámites (UCP).

El Aviso Anual de UCP está disponible en nuestro sitio web.

Somos los principales responsables del cumplimiento de las leyes y reglamentos federales y estatales,
incluidos los relacionados con la discriminación ilícita, el acoso, la intimidación o el hostigamiento contra
cualquier grupo protegido, y todos los programas y actividades que están sujetos a la UCP.

Programas y Actividades Sujetos a la UCP
* = programas que están activos en Rocketship para el año escolar 2022-23
∙ Adaptaciones para alumnas embarazadas y con hijos
∙ Educación de adultos
∙ Educación y seguridad después de la escuela*
∙ Educación Técnica de Carrera Agropecuaria
∙ Programas de Educación Técnica y de Carrera Técnica y de Capacitación Técnica y de Carrera Técnica
∙ Programas de Cuidado y Desarrollo Infantil
∙ Educación Compensatoria
∙ Programas de Ayuda Categórica Consolidada*
∙ Períodos de cursos sin contenido educativo

∙ Discriminación, acoso, intimidación o acoso contra cualquier grupo protegido identificado
bajo las secciones 200 y 220 y la Sección 11135 del Código de Gobierno, incluyendo cualquier
característica percibida como se establece en la Sección 422.55 del Código Penal, o sobre la base de una
asociación de una persona con una persona o grupo con uno o más de estos, reales o percibidos,
características, en cualquier programa o actividad realizada por una institución educativa, según se define en
Sección 210.3, que es financiada directamente por, o que recibe o se beneficia de, cualquier estado financiero
asistencia.*

∙ Requisitos educativos y de graduación para alumnos en hogares de guarda, alumnos sin hogar,
alumnos de familias militares y alumnos anteriormente en el Tribunal de Menores ahora matriculados en una
escuela distrito*
∙ Ley de éxito de todos los estudiantes*
∙ Planes Locales de Control y Rendición de Cuentas (LCAP)*
∙ Educación Migrante*
∙ Minutos de instrucción de educación física*
∙ Cuotas de alumnos*
∙ Adaptaciones razonables para una alumna lactante
∙ Centros y Programas Ocupacionales Regionales
∙ Planes Escolares para el Rendimiento Estudiantil
∙ Planes de Seguridad Escolar*
∙ Consejos Escolares*
∙ Preescolar Estatal
∙ Cuestiones de salud y seguridad preescolar estatal en las LEA exentas de licencias



Y cualquier otro programa educativo estatal o federal el Superintendente de Instrucción Pública del Estado
(SSPI) del Departamento de Educación de California (CDE) o la persona designada lo considere apropiado.

Presentar una queja UCP

Una queja de UCP se presentará a más tardar un año a partir de la fecha en que ocurrió la supuesta violación.
Para denuncias relativas a Planes Locales de Control y Rendición de Cuentas (LCAP), la fecha de la supuesta
violación es la fecha en que la autoridad revisora   aprueba el LCAP o la actualización anual que fue
adoptado por nuestra agencia.

Un alumno matriculado en cualquiera de nuestras escuelas públicas no estará obligado a pagar una cuota de
alumno por participación en una actividad educativa.
Se puede presentar una queja de cuota de alumno con el director de una escuela o nuestro Director Ejecutivo
o su designado.

Una cuota de alumno o una queja LCAP se puede presentar de forma anónima, es decir, sin una firma de
identificación, si el denunciante proporciona evidencia o información que conduce a evidencia para respaldar
una acusación de incumplimiento.

Responsabilidades de Rocketship

Publicaremos un aviso estandarizado, además de este aviso, con los requisitos educativos para
alumnos en hogares de guarda, alumnos sin hogar, alumnos de familias militares y alumnos anteriormente en
Corte juvenil.

Aconsejamos a los denunciantes de la oportunidad de apelar un Informe de Investigación de denuncias
sobre programas del ámbito de la UCP al Departamento de Educación (CDE).

Asesoramos a los denunciantes sobre recursos de derecho civil, incluidos mandatos judiciales, órdenes de
restricción u otros remedios u órdenes que pueden estar disponibles bajo discriminación estatal o federal,
acoso, leyes sobre intimidación o intimidación, si corresponde.

Las copias de nuestros procedimientos UCP estarán disponibles sin cargo.

Información del contacto
Las reclamaciones en el ámbito de la UCP se presentarán ante el responsable de la tramitación
quejas:

Oficial de Cumplimiento
350 Twin Dolphin Drive, Suite 109
Redwood City, CA 94065
complliance@rsed.org

El contacto anterior tiene conocimiento sobre las leyes y los programas a los que está asignado.
investigar en Rocketship.



Thông báo hàng năm về quy trình khiếu nại thống nhất của trường học Rocketship (UCP)
2022-2023

Hàng năm trường học chúng tôi Rocketship sẽ thông báo cho học sinh, nhân viên, phụ huynh
hoặc là người giám hộ của học sinh, ủy ban tư vấn quận, ủy ban cố vấn trường học, và các
quan chức trường tư thục phù hợp, và những các bên quan tâm khác trong quy trình khiếu nại
thống nhất (UCP) của chúng tôi.

Những thông báo hàng năm quy trình khiếu nại thống nhất của trường học Rocketship có sẵn
trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi chịu trách nhiệm về những việc tuân thủ các luật và quy định của liên bang và tiểu
bang, bao gồm cả những người liên quan đến phân biệt đối xử bất hợp pháp, như là ham hiết,
hay đe dọa hoặc bắt nạt chống lại bất kỳ nhóm được bảo vệ, và tất cả các chương trình và hoạt
động của UCP.

Dưới đây là các chương trình và những chủ đề hoạt động của UCP
* =Những chương trình đang hoạt động ở tại Rocketship cho năm học 2022-23
∙ Chỗ ở cho học sinh mang thai và nuôi dạy con cái
∙ Giáo dục dành cho người lớn
∙ Giáo dục và an toàn sau khi giờ học*
∙ Giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp nông nghiệp
∙ Giáo dục kỹ thuật và kỹ thuật nghề nghiệp và các chương trình đào tạo kỹ thuật và kỹ thuật
tập luyện nghề nghiệp
∙ Các chương trình chăm sóc trẻ em và phát triển trẻ em
∙ Giáo dục đền bù
∙ Các chương trình hỗ trợ phân loại hợp nhất*
∙ Thời gian khóa học mà không có nội dung giáo dục

∙Phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt hay ăn hiếp đối với bất kỳ nhóm được bảo vệ
nào như được xác định theo mục 200 và 220 và mục 11135 của bộ luật chính phủ, bao gồm bất
kỳ thực tế hoặc đặc điểm nhận thức như được nêu trong phần 422,55 của bộ luật hình sự,
hoặc trên cơ sở người liên kết với một người hoặc một nhóm với một hoặc nhiều trong số
những thực tế hoặc nhận thức này các đặc điểm, và bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào
được thực hiện bởi một tổ chức giáo dục, như được định nghĩa trong mục 210.3, được tài trợ
trực tiếp, hoặc nhận được lợi ích từ bất kỳ tài chính nhà nước nào hỗ trợ.*



∙ Những yêu về giáo dục và tốt nghiệp cho học sinh nằm trong tình cảnh như, chăm sóc nuôi
dưỡng, học sinh không có gia đình hay trú ẩn, học sinh từ các gia đình quân đội và học sinh
trước đây ở tại nhà tòa án và bây giờ đuợc ghi danh di học tại một trường học quận*

∙ Đạo luật thành công của mọi học sinh*
∙ Kế hoạch kiểm soát và trách nhiệm giải trình địa phương (LCAP)*
∙ Giáo dục cho những người di cư
∙ Biên bản hướng dẫn giáo dục thể chất*
∙ Phí học sinh
∙ Những chỗ ở hợp lý cho học sinh cho con bú
∙ Các chương trình và trung tâm nghề nghiệp khu vực
∙ Kế hoạch trường học cho thành tích của học sinh
∙ Kế hoạch an toàn của trường học*
∙ Hội đồng trường học*
∙ Tiểu bang trường học cho mầm non

∙Các vấn đề về an toàn và sức khỏe mầm non của tiểu bang trong LEA được miễn cấp phép và
bất kỳ chương trình giáo dục tiểu bang hoặc liên bang nào khác, giám đốc hướng dẫn công
cộng của tiểu bang (SSPI) của bộ giáo dục California (CDE) hoặc người được chỉ định cho là
phù hợp.

∙Nộp đơn khiếu nại UCP

Những đơn khiếu nại cho UCP không được nộp muộn hơn một năm kể từ ngày vi phạm bị cáo
buộc xảy ra.

Đối với các khiếu nại liên quan đến về kế hoạch kiểm soát và trách nhiệm giải trình địa phương
(LCAP), ngày bị cáo buộc vi phạm là ngày mà cơ quan đánh giá phê duyệt LCAP hoặc bản cập
nhật hàng năm đã được thông qua bởi cơ quan của chúng tôi.

Học sinh đăng ký vào bất kỳ trường học nào của chúng tôi Rocketship sẽ không cần trả tiền phí
khi học sinh tham gia vào một hoạt động giáo dục nào dó.

Khiếu nại về phí học sinh có thể được nộp cho hiệu trưởng của trường học đó hoặc giám đốc
điều hành của chúng tôi hoặc người được chỉ định.



Phí học sinh hoặc khiếu nại LCAP có thể được nộp một cách kiểu ẩn danh, nghĩa là không cần
có chữ ký xác định, và nếu người khiếu nại có cung cấp bằng chứng, hay là thông tin nào đó
mà dẫn đến có bằng chứng để hỗ trợ cho các cáo buộc không tuân thủ.

Dưới đây là những trách nhiệm của Rocketship

Chúng tôi sẽ đăng một thông báo tiêu chuẩn hóa, ngoài thông báo này, với các yêu cầu giáo
dục cho học sinh chăm sóc nuôi dưỡng, học sinh không có gia đình hay trú ẩn, học sinh từ các
gia đình quân đội và học sinh trước đây ở tòa án vị thành niên.

Chúng tôi khuyên những người khiếu nại về cơ hội đưa đơn chống án và điều tra khiếu nại liên
quan đến các chương trình trong phạm vi UCP cho bộ giáo dục (CDE).

Chúng tôi tư vấn cho những người khiếu nại về các biện pháp luật sư dân sự, bao gồm các
lệnh cấm khắc, hoặc biện pháp khắc phục hoặc đơn đặt hàng có thể có sẵn theo phân biệt đối
xử, quấy rối của tiểu bang hoặc liên bang, luật đe dọa hoặc bắt nạt luật pháp, nếu có.

Những thủ tục UCP của chúng tôi sẽ có sẵn miễn phí.

Thông tin liên hệ

Các khiếu nại trong phạm vi của UCP sẽ được nộp cho người chịu trách nhiệm xử lý khiếu nại
dưới đây:

Compliance Officer
350 Twin Dolphin Drive, Suite 109
Redwood City, CA 94065
compliance@rsed.org

Người liên lạc phía trên có kiến thức biết nhiều về các luật phắp và chương trình mà họ được
giao chỉ định điều tra tại Rocketship.


