
 : إجراءات للتحقق من شكاوى التلميذ فيما يتعلق بالتمييز أو التحرش JB-R1سياسة 
 

جب على يستوفر مدارس دنفر العامة )"المنطقة التعليمية"( بيئة تعليمية خالية من التحرش والتمييز غير القانوني. 
المنطقة التعليمية االستجابة إلى مخاوف وشكاوى التمييز و/أو التحرش غير القانوني؛ اتخاذ إجراء لالستجابة عند 

اكتشاف التمييز و/أو التحرش غير القانوني؛ فرض عقوبات مناسبة على الجناة على نحو كل حالة على حدة؛ وحماية 
التحرش غير القانوني كما هو منصوص عليه في قانون الوالية  خصوصية كل المنخرطين في شكاوى التمييز و/أو

 والقانون الفيدرالي. عند االقتضاء، يجب أن تحال الشكوى إلى جهات تنفيذ القانون للتحقيق. 
 

اعتمدت المنطقة التعليمية على ابتاع اإلجراءات التالية لمعالجة المخاوف والشكاوى بطريقة عادلة وفورية حول التمييز 
 و التحرش غير القانوني. يمكن تقديم الشكاوى شفوًيا أو كتابًيا. و/أ
 

 التعريفات 
 

"موظف شكاوى التالميذ" يعني المدير التنفيذي لخدمات التالميذ أو من ينوبه أو ينوبها الذي تم تعيينه لتلقي  .1
 شكاوى التمييز والتحرش غير القانوني المزعوم. 

 

سنة والذين يتصرفون نيابًة  11يذ أو أولياء أمور التلميذ بسن أقل من "الشخص المظلوم" يجب أن يعني التلم .2
عن التلميذ المتأثر بصورة مباشرة و/أو أنه شاهد لالنتهاك المزعوم لسياسات المجلس التي تحظر التمييز أو 

 التحرش غير القانوني. 

 

ستند على أو موجه "التحرش" أي تصرف جسدي أو كتابي أو شفوي هجومي وعدائي وغير مرغوب فيه م .3
( يتسبب في األذى الجسدي أو العاطفي أو العقلي أو 1على الوضع القانوني للفئة المحمية لشخًصا ما الذي: )

( يكون شديد بما فيه الكفاية أو مستمر أو منحرف والذي يتعارض مع قدرة الشخص على 2ضرر الممتلكات؛ )
( 3اط أو يخلق نوع من الترهيب أو العداء أو بيئة مهددة؛ أو )المشاركة في أو االنتفاع من برنامج تعليمي أو نش

 يعطل فعلًيا عملية المدرسة المنظمة. 
 

 أ. قد يتخذ سلوك التحرش عدة أشكال، يتضمن ولكن ال يقتصر على: 
i أفعال لفظية والشتائم؛ . 

ii؛ أو اإلنترنت . الوصف التصويري والبيانات الخطية، التي قد تتضمن استخدام الهواتف المحمولة
 و/أو 

iii .التصرفات األخرى التي قد تكون جسدًيا ُمهددة أو ضارة أو مهينة . 
 

 واجبات موظف شكاوى التالميذ 
 

يجب أن يكون موظف شكاوى التالميذ مسؤول على القيام بتحقيق وترتيب كل عمليات وإجراءات الشكوى لكل انتهاك 
 مزعوم  



 للقوانين الفيدرالية أو قوانين الوالية أو سياسة المجلس التي تحظر التمييز أو التحرش غير القانوني. 
 

 موظف شكاوى التالميذ الخاص بالمنطقة التعليمية هو: 
 

 المدير التنفيذي 
 لخدمات التالميذ 

 مدارس دنفر العامة 
Lincoln St. 1181 

Denver, CO 80203 
 3437-423-720 رقم الهاتف:

 
 التحرش الجنسي محظور 

 
إن المقدمات الجنسية أو طلبات االستجابة للرغبات الجنسية غير المرغوب فيها أو األفعال اللفظية أو غير اللفظية أو 
الجسدية األخرى ذات الطابع الجنسي قد تشكل تحرش جنسي، حتى لو كان المتحرش والتلميذ المتحرش به من نفس 

 عندما: الجنس سواء قاوم أو استسلم التلميذ للشخص المتحرش، 
  ؛الرضوخ لمثل هذا السلوك شرًطا سواء بشكل علني أو ضمني لمشاركة التلميذ في برنامج أو نشاط تعليمي .1

 يستخدم هذا الرضوخ أو الرفض لمثل هذا السلوك كأساس التخاذ قرارات التعليم التي تؤثر على التلميذ؛ أو  .2

أو منتشًرا بحيث يحد من قدرة التلميذ على المشاركة في يكون مثل هذا السلوك شديًدا بما فيه الكفاية أو مستمًرا  .3
أو االنتفاع من نشاط أو برنامج تعليمي أو يخلق بيئة تعليمية عدائية أو مؤذية. بالنسبة للحادثة الفردية التي 

 وصلت إلى مستوى التحرش، يجب أن تكون شديدة. 
 

أي فعل ذي طابع جنسي موجه من قبل التلميذ إلى عضو من الكادر أو من قبل عضو من الكادر إلى التلميذ يعتبر غير 
 مرغوب فيه ويشكل حادثة تحرش جنسي. 

 الجنس، لكن ال تنطوي على ، أو الترهيب، أو األفعال العدائية المستندة إلىتعد األفعال العدوانية اللفظية أو الجسدية
 سلوكية جنسية، بمثابة تحرش جنسي أيًضا.  طبيعة

 
 التحرش الجنسي كما هو معرف أعاله قد يتضمن، ولكن ال يقتصر على: 

 
 "المزاح" الكالم الشفوي بغية الجنس أو االعتداء أو التحرش؛  .1

 الضغط من أجل الحصول على النشاط الجنسي؛  .2

 التعليقات المتكررة لشخص ما والتي تتضمن إيحاءات جنسية؛  .3

 لجسم الشخص اآلخر؛  اللمسات غير المرغوب فيها، مثل اللمس براحة اليد أو القرص أو التمسح المستمر .4

اقتراح أو المطالبة بمشاركة جنسية، يرافق ذلك تهديدات ضمنية أو صريحة بخصوص درجات الشخص أو  .5
 اهتمامات شخصية مماثلة؛ أو 

 العنف الجنسي. .8



 إجراءات الشكوى 
 

لمضطهد على تقديم بالغ فوري عن الحادث للمسؤول أو المستشار أو المدرس أو موظف شكاوى يتم حّث الشخص ا
: "نموذج شكوى التمييز/التحرش." كل التقارير المستلمة من AC-E2تالميذ في المنطقة التعليمية باستخدام نموذج 

جب أن تحال إلى موظف شكاوى قبل المدرسين أو المستشارين أو مدراء المدارس أو موظفي المنطقة التعليمية ي
التالميذ. إذا كان موظف شكاوى التالميذ هو الشخص المزعم مشاركته في السلوك الممنوع، فأن الشكوى يجب أن 

 تحال إلى المدير العام ويجب على المدير العام تعيين موظف شكاوى التالميذ بديل للتحقيق في الموضوع. 
 

ف شكاوى التالميذ يتهم فيها المنطقة التعليمية أو تلميذ آخر أو أي يجوز ألي شخص مضطهد تقديم شكوى لموظ
موظف مدرسي بخصوص التمييز أو التحرش غير القانوني. يمكن تقديم الشكاوى شفوًيا أو كتابًيا. بالنسبة 

ارة : "استمAC-E2لألشخاص الذين يرغبون في تقديم شكوى كتابية، يجب أن يتم حّثهم على استخدام االستمارة في 
 شكوى التمييز/التحرش." 

 
كل الشكاوى يجب أن تتضمن وصف تفصيلي للحدث المزعوم والتاريخ الذي حدث فيه الحدث المزعوم وأسماء 

 األطراف المشاركة، بما في ذلك الشهود. يجب تقديم الشكاوى بأسرع وقت ممكن بعد الحادثة. 
 

و/أو ضحية المزعومة للتمييز أو التحرش غير يجب أن يتباحث موظف شكاوى التالميذ مع الشخص المضطهد 
يوما مدرسيا بعد استالم المنطقة التعليمية  15القانوني بأسرع وقت ممكن ومعقول، ولكن في موعد ال يتجاوز 

 للشكوى للحصول على فهم واضح ألساس الشكوى. 
 

يجب أن يحاول موظف ضمن خمسة أيام بعد االجتماع األولي مع الشخص المضطهد و/أو الضحية المزعومة، 
شكاوى التالميذ مقابلة الشخص المزعم مشاركته في السلوك الممنوع، وإذا كان تلميذ، فعلى موظف شكاوى التالميذ 

مقابلة ولي األمر للحصول على استجابة للشكوى. يجب إبالغ مثل هذا الشخص )األشخاص( بجميع المزاعم التي 
ة للكشف عن المعلومات الجوهرية بصورة كاملة ودقيقة أو بشكل تعد، في رأي موظف شكاوى التالميذ، ضروري

 آخر لحل الشكوى. 
 

في االجتماعات األولية، يجب أن يشرح موظف شكاوى التالميذ سبل اإلجراء الرسمي وغير الرسمي ويقوم بتقديم 
وصف لعملية الشكوى ويشرح أحقية كل من الضحية والشخص المزعم مشاركته في السلوك المحظور في الخروج 

رح موظف شكاوى التالميذ سواء من العملية غير الرسمية وطلب حل رسمي للموضوع في أي وقت. يجب أن يش
قدم الشخص شكوى كتابية أو من ناحية أخرى طلب اتخاذ إجراء، يتعين على المنطقة التعليمية قانونًيا اتخاذ خطوات 
لتصحيح تصرفات التمييز أو التحرش غير القانوني ولمنع تكرار حدوثها أو االنتقام من أي شخص يبلغ عن الحادثة 

يجب أن يشرح موظف شكاوى التالميذ أيًضا أن أي طلب للسرية مرحب به طالما أن ذلك ال أو يشارك في التحقيق. 
 يمنع المنطقة التعليمية من االستجابة بفاعلية ضد السلوك المحظور ومنع تكراره في المستقبل. 

 
 اإلجراء غير الرسمي 

 
ل الموضوع بطريقة غير إذا طلب الشخص المضطهد و/أو الشخص المزعم انخراطه في السلوك المحظور ح

رسمية و/أو كان موظف شكاوى التالميذ يعتقد أن الموضوع مناسب لهذا النوع من الحلول، فقد يحاول موظف 
شكاوى التالميذ حل الموضوع بطريقة غير رسمية من خالل الوساطة أو تقديم المشورة أو الوسائل األخرى غير 

خالل العملية غير الرسمية، فال يجب اتخاذ أي إجراء امتثال آخر. التأديبية. إذا شعر الطرفان بالتوصل لحل من 
يجب عدم إجبار أي طرف على حل شكوى التمييز أو التحرش غير القانوني بطريقة غير رسمية ويجوز ألي طرف 
طلب إنهاء العملية غير الرسمية في أي وقت. يجب عدم استخدام الحل غير الرسمي لمعالجة الشكاوى الموجهة ضد 



موظف المدرسة ويجب أال يستخدم أيًضا في الشكاوى بين التالميذ والتي تتضمن االعتداء الجنسي أو أي فعل آخر 
 من أفعال العنف. 

 
 اإلجراء الرسمي

 
إذا كان الحل غير الرسمي غير مناسب أو غير متوفر أو غير ناجح، فيجب على موظف شكاوى التالميذ التحقيق 

د ما إذا كان و/أو ألي مدى حدث التمييز أو التحرش غير القانوني. موظف شكاوى في المزاعم مباشرًة لتحدي
 التالميذ قد يأخذ باالعتبار األنواع التالية من المعلومات في تحديد سواء حدث التمييز أو التحرش غير القانوني أم ال: 

 
 التصريحات الواردة من قبل أي شاهد على الحادثة المزعومة؛  .1

 داقية النسبية لألطراف المعنية؛ دليل حول المص .2

دليل يتعلق بما إذا كان الشخص المزعوم مشاركته في السلوك المحظور قد تورط من قبل في ممارسة  .3
 سلوك محظور ضد اآلخرين؛ 

دليل بردة فعل أو تغيير في سلوك الشخص المضطهد و/أو الضحية المزعومة عقب حدوث السلوك  .4
 المحظور؛ 

 الضحية المزعومة و/أو الشخص المضطهد قد اتخذ إجراء العتراض السلوك؛  دليل حول ما إذا كانت .5

 إفادات وأقوال الشاهد أو شهادة مقدمة بواسطة األشخاص المعنيين؛  .8

 أدلة حالية أخرى، و/أو  .7

 اعتبرها موظف شكاوى التالميذ ذات صلة بالموضوع.  أي أدلة أخرى .1
 

عند تقرير ما إذا كان السلوك يعد انتهاًكا للقانون أو السياسة، يجب األخذ باالعتبار جميع المالبسات من قبل موظف 
 شكاوى التالميذ: 

 
 درجة تأثير السلوك على تعليم واحد أو أكثر من التالميذ؛  .1

 نوع وتكرار ومدة السلوك؛  .2
الهوية والعالقة بين الشخص المزعم مشاركته في السلوك الممنوع والشخص المضطهد و/أو الضحية  .3

 المزعومة؛ 

 عدد األشخاص المزعم مشاركتهم في السلوك المحظور وعدد الضحايا؛  .4

 سن الشخص المزعم مشاركته في السلوك المحظور والشخص المضطهد و/أو الضحية المزعومة؛  .5

 الحادثة والوضع الذي حدثت فيه؛ و/أو حجم المدرسة وموقع  .8

 الحوادث األخرى في المدرسة.  .7
 

موظف شكاوى التالميذ إعداد تقرير خطي يتضمن النتائج والتوصيات، تتضمن وال تقتصر على اإلجراء  يجب على
ير للمدير قرالتأديبي المقترح للتالميذ و/أو الموظفين إذا اقتضى األمر وأشكال الدعم للشخص المضطهد وتقديم الت

يوما مدرسيا بعد االجتماع األولي لموظف شكاوى التالميذ والمشتكي أو  15العام أو مساعد المدير العام في غضون 
يوما مدرسيا من إنهاء عملية الحل غير الرسمية. يجب اإلبالغ عن السلوك ذي الطبيعة الجنسية الموجه إلى  15بعد 

ساءة معاملة لألطفال وذلك للتحقيق فيه من قبل السلطات المختصة وفًقا ، في ظروف مناسبة، باعتباره إالتلميذ
للقانون المطبق وسياسة المجلس. إلى الحد الذي يسمح به القانون الفيدرالي وقانون الوالية، يجب على موظف 

نهائية لنتيجة الشكاوى التالميذ إبالغ جميع األطراف، يتضمن ذلك أولياء األمور جميع التالميذ المعنيين، خطًيا با



أيام بعد حكم موظف شكاوى التالميذ. يجب  5للتحقيق وكل الخطوات المتخذة من قبل المنطقة التعليمية في غضون 
 أن تنفذ المنطقة التعليمية التوصيات الموجودة في تقرير موظف شكاوى التالميذ. 

 
ات موظف شكاوى التالميذ، يجوز إذا لم يوافق الشخص المضطهد و/أو الضحية المزعومة على نتائج وتوصي

للشخص المتضرر و/أو الضحية المزعومة الطعن في قرار موظف شكاوى التالميذ من خالل تقديم طلب استئناف 
أيام من تاريخ استالم اإلخطار بالنتيجة النهائية للتحقيق. يجب أن  11خطي للمدير العام أو مساعده في غضون 

إضافية معتبرة ويجب أن يوضح بالتحديد عدم موافقة المستأنف على قرار يتضمن االستئناف الخطي أي إفادة 
موظف شكاوى التالميذ. يجب أن يراجع المدير العام أو مساعده اإلفادة وتقديم تقرير خطي نهائي يؤكد أو ينقض 

العام  لمديرتقرير موظف شكاوى التالميذ واقتراح توصيات إضافية حسب االقتضاء. قرار المدير العام أو مساعد ا
 يجب أن يكون نهائي. 

 
 الوكاالت الخارجية

  
)الجنس/أنواع الجنس(، أو  9)العرق، األصل القومي(، الفقرة  8يجوز تقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الفقرة 

عليم ( )اإلعاقة أو العجز( مباشرًة لموظف مكتب الحقوق المدنية، قسم التADA/قانون اإلعاقة األمريكي )514القسم 
 ,US Department of Education | 1244 North Speer Blvd., Suite 310األمريكي 

Denver, CO 80204 
 

 المرجع القانوني: 
 

 U.S.C. § 168121من تعديالت التعليم،  9الفقرة 
  U.S.C.§ 2000d -R1من قانون الحقوق المدنية،  8الفقرة  
 U.S.C. § 2000ff et seq 42قانون عدم تمييز المعلومات الجينية،  

 U.S.C. §1711-1751 21قانون تكافؤ الفرص التعليمية،  
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-  تكافؤ الفرص التعليمية وعدم التمييز 
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