
 Kansas City, Shule za Umma za Kansas 

 
           Mchakato wa Kero ya 

Malalamiko ya IX 
 

  
 Kwa kufuata Kansas City, Kansas Shule za Umma za Kansas (KCKPS) Sera za Elimu AH na KN, malalamiko 
rasmi ya Kichwa IX yatashughulikiwa kwa njia ifuatayo. 

●  Baada ya kupokea malalamiko rasmi, Mratibu wa IX aliyechaguliwa atawasiliana na mlalamikaji kujadili 
upatikanaji wa hatua za kuunga mkono na kuelezea Mchakato wa Malalamiko ya Kichwa cha IX. 

●  ● Mratibu atatuma taarifa kwa maandishi kwa wahusika wa madai hayo. Ilani zilizoandikwa zitajumuisha 
vitambulisho vya wahusika, mwenendo unaodaiwa kuwa unyanyasaji wa kijinsia, na tarehe na eneo la 
utovu wa nidhamu, ikiwa inajulikana. Ikiwa moja ya vyama ni mwanafunzi, basi arifa pia itatumwa kwa 
mzazi / mlezi. 

●  Wakati huo huo wa taarifa ya madai na uchunguzi kwa mlalamikiwa, Mratibu wa Kichwa aliyechaguliwa 
wa IX atajadili na mlalamikiwa upatikanaji wa hatua za kusaidia na kupitia Mchakato wa Kilio cha Kichwa 
cha IX. 

●  Mchunguzi wa Kichwa IX atapewa kuchunguza madai hayo katika malalamiko rasmi. 
●  Mtuhumiwa anadhaniwa kuwa hana jukumu la mwenendo unaodaiwa na uamuzi kuhusu uwajibikaji 

utafanywa wakati wa kumalizika kwa mchakato wa malalamiko. 
●  Vyama vinaweza kuwa na mshauri wa chaguo lake wakati wa mchakato wa malalamiko, ambaye anaweza 

kuwa, lakini hatakiwi kuwa wakili. Ikiwa mshauri wa chama chochote ni wakili, wakili wa wilaya pia 
atakuwepo. Washauri wanaweza kushirikiana na kumshauri mlalamikaji au mlalamikiwa; Walakini, 
mshauri sio mshiriki katika mchakato wa malalamiko. Washauri wanaweza kukagua na kukagua ushahidi 
kama ilivyoamriwa na Sera ya Bodi na wanaweza kuwasilisha maswali / maoni yaliyoandikwa ili 
kuzingatia na Mchunguzi wa Kichwa IX, Mratibu wa IX wa Kichwa, au Mwamuzi wa Kichwa cha IX. 

●  Mchunguzi aliyepewa atafanya tathmini ya lengo la ushahidi wote unaofaa. Hii inaweza kujumuisha 
yafuatayo: mazingira ya karibu, hali ya mwenendo, uhusiano kati ya pande zinazohusika, matukio ya 
zamani, na muktadha ambao matukio yanayodaiwa yalitokea. 

●  Uamuzi wa ikiwa sera za Bodi ya Elimu zimekiukwa na uamuzi wa uaminifu utafanywa tu mwisho wa 
uchunguzi. 

●  Kabla ya kukamilika kwa ripoti ya mwisho ya uchunguzi, wahusika wataruhusiwa kupitia ushahidi 
unaohusiana na madai hayo na watapewa siku 10 za kazi kuandaa majibu ya maandishi. Majibu ya 
maandishi kutoka kwa wahusika yatazingatiwa kabla ya kukamilika kwa ripoti ya uchunguzi. 

●  Ripoti ya uchunguzi itajumuisha uamuzi ikiwa mpelelezi anaamini ukiukaji wa sera umetokea, kwa 
kutumia kiwango kinachotumika cha ushahidi - upendeleo wa ushahidi. 

●  Baada ya kukamilisha ripoti ya uchunguzi, itawasilishwa kwa mtoa uamuzi. Vyama vitakuwa na siku 10 
za ziada za kukagua ripoti ya mwisho ya uchunguzi na kuwasilisha majibu ya maandishi kwa mtoa uamuzi 
kuhusu ripoti hiyo. 

●  Mtoa uamuzi atakagua ripoti ya uchunguzi na majibu yoyote ya maandishi yaliyowasilishwa na wahusika. 
Mtoa uamuzi atatoa uamuzi wa maandishi ikiwa upendeleo wa ushahidi unaonyesha kuwa Sera ya Bodi 
ilikiukwa. 

●  Uamuzi wa mtoa uamuzi ni wa mwisho, isipokuwa rufaa ya wakati itakapowasilishwa. Pande zote mbili 
zinaweza kukata rufaa kutoka kwa uamuzi kuhusu uwajibikaji au kutupiliwa mbali kwa malalamiko rasmi. 

 



Rufaa zinaweza kufanywa kwa sababu zifuatazo tu; makosa ya kiutaratibu yaliyoathiri uamuzi, ushahidi 
mpya ambao haukupatikana wakati wa uamuzi, au kuna madai ya mgongano wa maslahi au upendeleo kwa 
niaba ya mratibu wa kufuata, mchunguzi, au mtoa uamuzi. 


