የJB ፖሊሲ፦ ከአድሎ-የፀዳ እና እኩል የትምህርት ዕድል
የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ያለምንም የዘር፣ የቀለም፣ የፆታ፣ የፆታ ምርጫ፣ የዖታ ማንነት፣ የፆታ መለወጥ አቋም፣ የሃይማኖት
ማንነት፣ የዘር ግንድ፣ እድሜ፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ የእርግዝና አቋም፣ የአርበኝነት አቋም፣ ወይም የአካል ጉዳተኝነት (በጥቅሉ "ጥበቃ
የሚደረግላቸው የማኅበረሰብ ክፍሎች" የሚባሉ) ልዩነት በዲስትሪክቱ ውስጥ በሚሰጡ ፕሮግራሞች አማካኝነት እኩል
የትምህርት ዕድሎችን ይሰጣሉ። በዲስትሪክት ውስጥ ለሚሰጥ ማንኛውም ፕሮግራም ወይም እንቅስቃሴ ብቁ የሆነ ተማሪ ጥበቃ
የሚደረግላቸው የማኅበረሰብ ክፍሎች አባል በመሆናቸው ምክንያት ብቻ ከተሳትፎ ሊገለሉ፣ ጥቅማጥቅሞች ሊነፈጋቸው፣ ወይም
ሕገወጥ የሆነ መድሎ ወይም ትንኮሳ/ጥቃት ሊደረግበት አይገባም።
የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ("ዲስትሪክቱ") የፆታ ትንኮሳ/ጥቃት የተማሪ ትምህርት አፈጻጸም እና ስሜታዊና አካላዊ ደህንነት ላይ
ተጽዕኖ እንደሚያደርስ ያውቃል። ስለሆነም በት/ቤት ውስጥ የፆታ ጥቃትን መከላከል እና መፍትሄ ማበጀት መድሎ የሌለበት
ምቹ ለተማሪዎች መማሪያ ስፍራን ለመፍጠር ወሳኝ መሆኑንም ተገንዝቧል። በተጨማሪም የፆታ ትንኮሳ/ጥቃት የፆታ መድሎ
አንዱ መገለጫ እንደሆነም ተረድተናል።
የእኩል እና ከአድሎ-የፀዳ የትምህርት ዕድል ጽንሰ ሀሳብ የቦርዱን እና የዲስትሪክቱን ሠራተኞች በዲስትሪክቱ ግብዓቶች፣
የትምህርት ቁሳቁሶችን በመምረጥ፣ በእቃዎች እና በስርዓተ ትምህርት፣ እንዲሁም ተማሪዎችን በሚመለከቱ ጉዳዮች ዙሪያ ውሳኔ
በሚሰጡ ጊዜ የሚመራቸው ይሆናል። የአካል ጉዳት ሊባል የሚችል የታወቀ የአካል ወይም የአዕምሮ ችግር ያለባቸው ተማሪዎች
በፌዴራል እና ስቴት ሕጎችና ደንቦች መሠረት ነፃ እና ተገቢ የመንግስት ትምህርት ያገኛሉ።
ትንኮሳ/ጥቃት የተከለከለ ነው
ጥበቃ የሚድረግለት የማኅበረሰብ ክፍል በመሆን ምክንያት የሚደረግ ጥቃት/ትንኮሳ በሕግ የተከለከለ አንዱ የመድሎ መገለጫ
ነው። በት/ቤት ውስጥ እንዲህ ዓይነቱን ትንኮሳ/ጥቃት መከላከል እና መፍትሄ ማበጀት መድሎ የሌለበት ተማሪዎች ሊማሩ
የሚችሉበት፣ ሠራተኞች ሊሠሩ የሚችሉበት፣ እንዲሁም የሰፊው ሕዝብ አባላትም ከዲስትሪክቱ ግብዓቶች እና ፕሮግራሞች
ሊማሩ ሊጠቀሙ የሚችሉበት ምቹ ሁኔታ መኖሩን ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው። በዲስትሪክት ሠራተኞች፣ በተማሪዎች፣ እንዲሁም
በሦስተኛ ወገን ሊደረግ የሚችል ማንኛውም እንዲህ ዓይነት ትንኮሳ/ጥቃት በጥብቅ የተከለከለ ነው።
በየትኛውም የዲስትሪክት ት/ቤት፣ በየትኛውም የዲስትሪክት ንብረት አማካኝነት፣ በማንኛውም በዲስትሪክት ወይም በት/ቤት
የታገደ ድርጊት ወይም ዝግጅት ላይ፣ እንዲህ ዓይነት ባሕርይ ከት/ቤቱ ጋር ግንኙነት በሚኖረው ጊዜ ከት/ቤት-ውጭ በሆነ
ንብረት ላይ፣ ወይም በዲስትሪክቱ ዙሪያ በታወቀ ወይም ባልታወቀ ድርጊት ወይም ዝግጅት ላይ ትንኮሳ/ጥቃት አለመካሄዱን
የማረጋገጥ የጋራ ኃላፊነት በሁሉም የዲስትሪክቱ ሠራተኞች እና ተማሪዎች ላይ አለባቸው።
ደንቦችን ማጽደቅ
ይህን ፖሊሲ ለማስፈጸም የሚስፈልጉትን የአሰራር ደንቦችን ከቦርዱ ፖሊሲዎች ጋር የተጣጣሙ እስከሆኑ ድረስ ዋና
ተቆጣጣሪው ወይም ተወካዩ ያወጣሉ።
ሕጋዊ ማጣቀሻ፦
የትምህርት ማሻሻያ ርዕስ IX /Title IX of the Education Amendments/፣ 20 U.S.C. § 1681
የመልሶ ማቋቋሚያ አዋጅ ክፍል 504 /Section 504 of the Rehabilitation Act/፣ 29 U.S.C. § 794
የፍታ ብሔር አዋጅ ርዕስ /Title VI of the Civil Rights Act/፣ 42 U.S.C. § 2000d -R1

በዝርያ መረጃ አለማዳላት አዋጅ /Genetic Information Nondiscrimination Act/፣ 42 U.S.C. § 2000ff et seq።
እኩል የትምህርት ዕድሎች አዋጅ /Equal Educational Opportunities Act/፣ 20 U.S.C. §1701-1758
አካል ጉዳት ያለበቸው ግለሰቦች ትምህርት አዋጅ /Individuals with Disabilities Education Act/፣ 20 U.S.C. §1400
C.R.S. § 2-4-401(13.5)
C.R.S. § 22-32-109(1)(kk)(II)
C.R.S. § 22-32-110(cc) and (dd)
C.R.S. § 22-61-101
C.R.S. § 24-34-301 et seq.
C.R.S. § 24-34-601 et seq.
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