
 أو األصل الوطني، ،أو اللون ،على العرق ةالقائم المضایقة -JBBAسیاسة 
      الجنسي، أو الھویة الجنسیة، أو اإلعاقة أو الدین (الطالب) التوجھ أو
    العام للسیاسة البیان . 1

أو الھویة الجنسیة، أو  أو التوجھ الجنسي، أو اللون، أو األصل الوطني، ،على أساس العرق ةالقائم المضایقة تحظر تماًما
فرصة التعلم في بكل طالب داخل المنطقة التعلیمیة  یحظىأن  ویجبالمحمیة. اإلعاقة أو الدین، المشار إلیھما فیما بعد بالفئات 

التحقیق في شكاوى المضایقات المحظورة سیتم كما بیئة خالیة من مثل ھذه المضایقات كما تم تحدیدھا من خالل ھذه السیاسة. 
خالل اإلجراءات المحددة في ھذه السیاسة وإجراءات المنطقة التعلیمیة. إذا حدد المدیر/ رئیس القسم أو من ینوب عنھ  من

آخر في ول ؤمسب أي طالب، أو معلم، أو إداري أو یا بشكل مناسب بتأدسیقوم فورً فحدوث عملیات مضایقة من ھذا القبیل، 
وتقدیم الدعم المالئم للضحیة و/ أو اتخاذ إجراءات أخرى مالئمة إلنھاء المضایقة.  أنھ قد انتھك ھذه السیاسة، یكتشفالمدرسة 

أن ومن قدم الشكوى التحقق من مبیقوم مدیر المبنى  أنتحقیق في شكوى المضایقة أو التمییز العنصري، یجب الوعقب 
توقفا، بغض النظر عن نتیجة التحقیق، وأن أیة عملیة انتقام لم تحدث ضد مقدم  دأو التمییز العنصري الملحوظین ق المضایقة
 ) عشرة أیام من إنھاء التحقیق.10عملیة التحقق في غضون ( سوف تتم الشكوى.

 الجنسي، أو الھویة الجنسیة، أو اإلعاقة أو التوجھ. تعریف المضایقة القائمة على العرق أو اللون/ أو األصل الوطني، أو 2
 الدین 

التي یتعرض لھا الطالب على أنھا السلوك اللفظي أو الجسماني الخاص بحالة الطالب  ھذه السیاسة، ُتعرف المضایقة ألغراض
 في فئة محمیة، عندما: 

أو االستفادة من  ،قدرة الطالب في المشاركة كافي، أو مستمر أو منتشر بحیث یؤثر علىل كبش. یكون سلوك المضایقة حاد 1
 تعلیمیة ترھیبیة، أو تھدیدیة أو تخریبیة؛ أو  بیئة بإیجادأي برنامج تعلیمي أو نشاط تعلیمي، أو یقوم 

  بشكل كبیر أو بشكل غیر منطقي مع األداء األكادیمي للفرد؛ أو یتعارضأو تأثیر  ،لسلوك المضایقة ھدفیكون . 2

 مضاد على فرص التعلم لدى الفرد.  یؤثر السلوك العدواني بخالف ذلك وبشكل .3

 قد تتضمن أمثلة السلوك الذي یشكل العدوان الخاص بفئة محمیة ما یلي: 

 على كالم مسيء  ين التي تحتواعلى الجدر الكتابة-

 ، أو النكات أو الشائعات المھینة للفئة المحمیة باالسمالنداء  -

  



 السلوك التھدیدي أو الترھیبي -

 الرسوم الكرتونیة المسیئةالمالحظات أو  -

 اإلھانات، والصور النمطیة السلبیة واألعمال العدائیة -

بعض  یتم نشرھا أو ترویجھا والتي تھدف إلى إھانة صور نمطیةالمواد المكتوبة أو المرسومة التي تحتوي على تعلیقات أو  -
 على حالتھم في فئة محمیة  بناءفراد األ

 العتداء على الغیر بسبب، أو بشكل مرتبط بحالتھم في فئة محمیة بشكل غیر معقول الفعل العدواني البدني أو ا -

 خرى من السلوك العدواني مثل السرقة أو اإلضرار بالممتلكات األنواع األ -

سیعتمد ذلك على مجموعة كاملة من  المحظور،السلوك المزعوم یرقى إلى درجة السلوك العدواني  كان ومع ذلك، وفیما إذا
 وامل؛ مثل، الظروف المحیطة، والتوقعات والعالقات. الع

ا البالغات ُتحظر أیضً و، أو المشاركة أو إبداء التعاون في التحقیق. بالمضایقةُیحظر االنتقام من أي شخص یقوم بتقدیم شكوى 
 الكاذبة عن انتھاك ھذه السیاسة.
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