
 : تكافؤ الفرص التعليمية وعدم التمييز JBسياسة 
 

التزمت مدارس دنفر العامة بتوفير فرص تعليمية متكافئة من خالل برامج مقدمة في المنطقة التعليمية بغض النظر عن العرق 
أو اللون أو الجنس أو الميول الجنسي أو الهوية الجنسية أو حالة التحول الجنسي أو الدين أو الدولة األصلية أو األصل أو العمر 

ة الحمل أو الحالة العسكرية أو اإلعاقة )جميعها، "فئات محمية"(. ال يوجد هناك سبب يوجب طرد أو الحالة الزوجية أو حال
التلميذ من المشاركة في أو يحرم من المنافع أو يتعرض للتمييز غير القانوني أو التحرش وفًقا ألي برنامج أو نشاط تابع 

 مية. للمنطقة التعليمية على أساس الحاالت القانونية للفئات المح
 

تدرك مدارس دنفر العامة )"المنطقة التعليمية"( أن التحرش الجنسي من شأنه أن يتضارب مع أداء التلميذ األكاديمي والعاطفي 
والسالمة الجسدية وأن منع ومعالجة التحرش الجنسي في المدارس يعد أمًرا ضرورًيا لضمان وجود بيئة آمنة خالية من التمييز 

 ذ التعلم فيها. باإلضافة لذلك، يَعرف التحرش الجنسي على أنه شكل من أشكال التمييز الجنسي. التي باستطاعة التلمي
 

إن مفاهيم فرص التعليم المتكافئة وعدم التمييز يجب أن ترشد موظفي المجلس والمنطقة التعليمية باتخاذ القرارات المتعلقة 
معدات والمنهج الدراسي والقوانين التي تؤثر في التالميذ. يجب تزويد بمرافق المنطقة التعليمية واختيار المواد التعليمية وال

التالميذ الذين لديهم عاهات جسدية وعقلية محددة والتي تشكل إعاقة، بالتعليم العام المناسب، بما يتفق مع متطلبات القوانين 
 واللوائح التابعة للوالية والحكومة الفيدرالية. 

 
 التحرش محظور 

 
استناًدا إلى الوضع القانوني للفئة المحمية للشخص يكون شكل من أشكال التمييز ويكون ممنوع من قبل القانون  يعد التحرش،

الفيدرالي وقانون الوالية. منع ومعالجة مثل هذه التحرشات في المدارس يعتبر أمًرا ضرورًيا لضمان تواجد بيئة آمنة خالية من 
فيها والموظفين العمل فيها وحتى يتمكن العامة من الدخول والحصول على منافع برامج  التمييز التي باستطاعة التالميذ التعلم

ومرافق المنطقة التعليمية. وتعد جميع أشكال التحرش تلك التي يمارسها موظفو المنطقة التعليمية والتالميذ واألطراف الثالثة 
 محظورة تماًما. 

 
ميذ المسؤولية لضمان أن التحرش ال يحدث في أي مدرسة تابعة للمنطقة يتقاسم كل من موظفي المنطقة التعليمية والتال

التعليمية، على أي من ممتلكات المنطقة التعليمية أو في أي نشاط أو حدث تقره المدرسة أو المنطقة التعليمية أو الممتلكات 
منهجي أو غير منهجي تابع للمنطقة  خارج المدرسة عندما يكون مثل هذا السلوك له عالقة بالمدرسة أو في أي نشاط أو حدث

 التعليمية. 
 

 اعتماد اللوائح 
 

يجب أن يضع المدير العام أو مساعد المدير العام مثل هذه اإلجراءات حسب الحاجة لتنفيذ هذه السياسة طالما أن مثل هذه 
 اإلجراءات تتفق مع سياسات المجلس. 

 
 المرجع القانوني: 

 U.S.C. § 168102 عليم، من تعديالت قانون الت 9الفقرة 
 U.S.C.§ 794  09من قانون إعادة التأهيل،  425القسم  
  U.S.C.§ 2000d -R1من قانون الحقوق المدنية،  6الفقرة  



 U.S.C. § 2000ff et seq 50قانون عدم تمييز المعلومات الجينية،  
 U.S.C. §1701-1758 02قانون تكافؤ الفرص التعليمية،  

 U.S.C. §1400 02ألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة،  قانون تعليم ا
 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. 

 
 مراجع للمزيد من المعلومات.: 

 
JB-R1-  إجراءات للتحقق من شكاوى التلميذ فيما يتعلق بالتمييز أو التحرش 
JB-R2-  ( وإجراءات 425)"القسم  3991من قانون إعادة التأهيل لسنة  425إجراءات لخطط التالميذ التابعة للقسم"

  425االستماع للقسم 
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