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أو اللون، أو  العرق، أساس أو المضایقة على ،الجنسي للتحرشكانت ضحیة  أوأي طالب یعتقد أنھ أو أنھا كان  نحن نشجع
أو العاملین  یناإلداری، أو المعلمین، أو أحد الطالبالجنسي، أو اإلعاقة أو الدین من قبل  التوجھاألصل الوطني، أو 

أو یشارك في األنشطة، بما  یشرف علىیشارك في، أو خر آأي شخص  قبلالتعلیمیة، أو من  في المنطقةخرین اآلالمدرسیین 
غ عن أن یقوم باإلبال، تحت رعایة المنطقة التعلیمیة، واألنشطة األخرى غیر المتعلقة بالمناھج ،في ذلك األحداث الریاضیة

 مكلف من خالل ھذه السیاسة. مختصمنطقة تعلیمیة ول ؤلمساألعمال المزعومة 

أو قد یكون ضحیة  بأن الطالب ھو ضحیة إشعاًرامدرسي آخر لدیھ أو یتلقى ول ؤمسأو  إداري، أو معلمأي  ُیطلب من
أي شخص  قبلالتعلیمیة، أو من  المنطقة فيخرین أو العاملین المدرسیین اآل اإلداریین، أو المعلمین، أو أحد الطالب للمضایقة

واألنشطة األخرى غیر المتعلقة  ،أو یشارك في األنشطة، بما في ذلك األحداث الریاضیة یشرف علىخر یشارك في، أو آ
 مختصمنطقة تعلیمیة ول ؤلمسعن األعمال المزعومة على الفور أن یقوم باإلبالغ  ،بالمناھج، تحت رعایة المنطقة التعلیمیة

 مكلف من خالل ھذه السیاسة.

 بأن أي طالب كان أو قد كان ضحیة للتحرش الجنسي أو المضایقة على على اعتقادیستحسن ألي شخص آخر على علم أو 
من المنطقة التعلیمیة مكلف من خالل ھذه ول ؤلمسا عن األفعال المزعومة الجنس على النحو المبین أعاله، أن یبلغ فورً  أساس

 السیاسة.

مدیر كل مبنى أو من  من قبلالمنطقة التعلیمیة الطرف المبلغ أو مقدم الشكوى على استخدام نموذج التقریر المتاح  تشجع
أمًرا  نماذج اإلبالغ الرسمیة یعد استخدامال  شكاوى.التقاریر الشفھیة  ستعدا من الدرجة التاسعة، وأیضً ول ؤالمسخالل 
من الدرجة ول ؤالمسمباشرة إلى  المضایقة. وال یجب أن یمنع أي شيء في ھذه السیاسة أي شخص من اإلبالغ عن إلزامًیا

 التاسعة أو إلى المراقب.

المتعلقة أو الشفھیة  ،عن تسلم التقاریر المكتوبةول ؤالمسمدیر المبنى ھي الشخص  یكون أ. في كل مبنى من مباني المدرسة
في المدرسة بإبالغ مدیر  المضایقةتقریر  یتسلممستوى المبنى. یجب أن یقوم أي عامل في المنطقة التعلیمیة  على بالمضایقات
 ا.المبنى فورً 

من الدرجة التاسعة والذي سیقوم بتنسیق التحقیق في الشكوى. ول ؤالمستسلم التقریر، یجب أن یقوم المدیر بإخطار بمجرد ف
 من الدرجة التاسعة أو المراقب.ول ؤالمسالتقریر أو تقدیمھ مباشرة إلى  ریرتحوإذا تضمنت الشكوى المدیر، یجب 

من الدرجة التاسعة لتسلم تقاریر أو شكاوى ول ؤالمسب. على نطاق المنطقة التعلیمیة. لقد قام مجلس المدرسة بتكلیف 
الكبار في المسؤولین أي من . یجب أن یقوم خرینآأعاله ومن أفراد  مبینمضایقات الطالب من مدیري المبنى كما ھو 

ا. وإذا من الدرجة التاسعة فورً ول ؤالمسبإبالغ  في واحدة من المكاتب المركزیة المضایقةتقریر  یتسلمالمنطقة التعلیمیة 
 ا إلى المراقب.من الدرجة التاسعة، یجب تقدیم الشكوى فورً ول ؤالمستضمنت أي شكوى 

من الدرجة ول ؤالمسواسم  ،والعنف ،المضایقة. یجب أن تقوم المنطقة التعلیمیة بشكل واضح بنشر موجز لھذه السیاسة عن ج
وكل مكتب مركزي للمنطقة التعلیمیة، في مكان ممكن الوصول إلیھ من قبل أعضاء ھیئة التدریس،  ،التاسعة في كل مدرسة

، یجب نشر ھذه السیاسة على الموقع اإللكتروني للمنطقة التعلیمیة على إلى ذلك . وباإلضافةخریناآلموظفین الواإلداریین و
 في مكتب المدیر في كل مدرسة وفي قسم الموارد البشریة.تتوافر أیًضا نسخ من ھذه السیاسة شبكة اإلنترنت. 

والشھود بأكبر قدر ممكن، بما  ،ُتقدم الشكوى ضدھم . ستحترم المنطقة التعلیمیة خصوصیة المتقدم بالشكوى، واألفراد الذیند
 یتفق وااللتزامات القانونیة للمنطقة التعلیمیة، التخاذ إجراءات مناسبة وللتوافق مع أي اكتشاف أو التزامات اإلفصاح.
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شكل عاجل من الدرجة التاسعة أن یتولى بول ؤالمس، یجب على محظورة مضایقةوجود  تدعيبمجرد تسلم تقریر أو شكوى 
 أو یأذن بإجراء تحقیق.

اآلخرین الذین ھم على األفراد ضده الشكوى و المقدمالتحقیق من مقابالت شخصیة مع مقدم الشكوى، والفرد  یجوز أن یتألف
ا من تقییم أي معلومات أخرى أو التحقیق أیضً  كما قد یتألفأو الظروف المزعومة التي تطرأ على الشكوى.  بالحادثعلم 

 د تكون ذات صلة باالدعاءات المعینة.وثائق ق

لھذه السیاسة، یجب أن تضع المنطقة التعلیمیة في اعتبارھا ما  انتھاًكاتحدید فیما إذا كان التصرف المزعوم یشكل  من أجل
 یلي:

 طبیعة وسیاق الحوادث -

 ةالمزعوم المضایقة، ومدة، وتكرار، وشدة ونطاق استمرار -

 أطراف الحادثالعالقة بین  -

 والدین و/ أو عمر الضحیة واإلعاقة،الجنسي، واألصل الوطني،  التوجھو، العرقالجنس، و -

 .المحیطة الظروفوالحقائق  كافةعلى  بناءیتطلب التحدید قد لھذه السیاسة  انتھاًكاإذا كان أي إجراء أو حادث معین یشكل 

للمراقب بمجرد استكمال التحقیق. إذا  كتابيتقریر  بإصدارمن الدرجة التاسعة أو من ینوب عنھ ول ؤمسیجب أن یقوم أي 
كانت ما التقریر مباشرًة إلى مجلس المدرسة. یجب أن یتضمن التقریر تحدید إذا  تقدیم یجوزتضمنت الشكوى المراقب، 
 أنھا تنتھك ھذه السیاسة. إذا كان یبدووأنھا حقیقیة  االدعاءات قد تم إثباتھا على
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من الدرجة التاسعة أو من ینوب عنھ أو عنھا بإبالغ المتقدم بالشكوى والجاني المزعوم بنتیجة ول ؤالمسأ. یجب أن یقوم 
 ا لما تراه. تتخذھا المنطقة التعلیمیة وفقً جراءات إالتحقیق وأي 

 

خصوصیة البیانات أو ب المتعلقةالقوانین الفیدرالیة ا لقوانین الوالیة وستقوم المنطقة التعلیمیة باإلفصاح عن ھذه المعلومات وفقً 
 السجالت، وبما یتفق وحقوق الخصوصیة للجاني المزعوم.

ا باتخاذ اإلجراء الرسمي أو غیر الرسمي المالئم، وعند ، ستقوم المدرسة فورً بحدوث انتھاك تقریرب. وبمجرد تسلم 
آخر، فقد تتضمن  طالًباعم المالئم للضحیة. إذا كان الجاني المزعوم بما في ذلك تقدیم الد االنتھاكاتاالقتضاء، التعامل مع 

اإلجراءات المالئمة على سبیل المثال ولیس الحصر التوجیھ، والتدریب في مجال التوعیة، واجتماعات مجالس اآلباء 
موظف في المنطقة التعلیمیة، . وإذا كان الجاني المزعوم والمعالجة، والطرد، والنقل المؤقت والمعلمین، واإلنذار، واإلیقاف

أو الفصل الفوري. سیفي أي  المؤقت، فقد تتضمن اإلجراءات المالئمة على سبیل المثال ولیس الحصر اإلنذار، أو اإلیقاف
، وقوانین الوالیة وسیاسات الساریةإجراء تقوم بھ المنطقة التعلیمیة خاص بھذه السیاسة بمتطلبات اتفاقیة التفاوض الجماعي 

ومنع تكرار  المضایقةالتي تراھا ضروریة ومالئمة إلنھاء  اإلجراءاتوستقوم المنطقة التعلیمیة باتخاذ  ،قة التعلیمیةالمنط
 .احدوثھ
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المستقبلي للمبلغ، أو بیئة عملھ، أو  التوظیفعلى المتقدم بالشكوى أو  مضایقةلن یؤثر تقدیم شكوى ذات نوایا حسنة أو تقریر 
 .درجاتھ األكادیمیةملھ، أو بیئة تعلیمھ أو مھام ع

موظف آخر من أي ستقوم المنطقة التعلیمیة بالتأدیب أو اتخاذ اإلجراءات المالئمة ضد الطالب، أو المعلم، أو اإلداري أو 
العنف المزعومة، أو أي شخص یشھد، أو یساعد أو یشارك و أ المضایقةمدرسة أخرى ینتقم من أي شخص یبلغ عن حادثة 

أو العنف ھذه. ویشمل العمل االنتقامي على  المضایقةالخاصین بعملیة  جلسات االستماعالتحقیق أو جراءات إفي استكمال 
        أو االنتقام أو المضایقة. ،سبیل المثال ولیس الحصر أي شكل من أشكال الترھیب
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فیما إذا كان أي إجراء أو حادث و .جنسیة مضایقةبأن لیس كل عمل أو سلوك ذو طابع جنسي یشكل  التعلیمیةتقر المنطقة 
المحیطة. والظروف على جمیع الحقائق  بناءالتي لیس لھا أثر تمییزي تتطلب التحدید  ، فإن العالقة االجتماعیةشخصًیا معین

الجنسي، أو اإلعاقة أو الدین سیرقى لمرحلة  التوجھأو اللون، أو األصل الوطني، أو  بالعرق، فلیس كل تصرف یتعلق وبالمثل
 سیعتمد على جمیع الظروف المحیطة. تقد حدثت المضایقة خرى، فإن تحدید ما إذا كان. ومرة أةالمحظور المضایقة
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 عي لتحقیق سبل أخرى للتظلم.ال تنكر ھذه اإلجراءات حق أي فرد في الس
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اعتداء جنسي بموجب قوانین الوالیة. وفي مثل ھذه الحاالت، یجب أن تفي  ةالجنسیتشكل المضایقة في ظل ظروف معینة، قد 
المنطقة التعلیمیة بمتطلبات اإلبالغ لقانون الوالیة وإجراءاتھا بموجب سیاسة "المنطقة التعلیمیة" بخصوص إساءة معاملة 

 األطفال.
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جراءات التصحیحیة الموصى بھا، یجوز لمقدم الشكوى أن یطلب غیر راضي عن نتائج التحقیق أو اإل ىالشكوإذا كان مقدم 
. یجب أن یحدد طلب المراجعة ھذا أسباب طلب المراجعة، ویجب تقدیمھ المسألةمن المراقب أو من ینوب عنھ بمراجعة 

بعد تقدیم قرار المحقق. یجوز للمراقب أو من ینوب عنھ أن یتصرف في مثل ھذا  عملللمراقب في غضون خمسة أیام 
/ تراه مناسب. بعد أن یقوم المراقب أو من ینوب عنھ باستكمال المراجعة، یجب علیھ أو یراه الذيالتحقیق اإلضافي بالشكل 

 قرار كتابي. إصدارعلیھا 

     .قراًرا نھائًیایكون قرار المراقب أو من ینوب عنھ 
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