إجراء
فين من جميع االجناس
لوصولإليها للطالب والموظ
مرافق يمكن ا
-FACص022
للحصولعلى أحدثإصدار،يرجىزيارة https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx
حسينها.
قيح اإلجراءاتوت
ويجريباستمرارتن

1.0نطاق:

فق مع هويت هم الجنسي ة.سيتم أيضًا
فق الخاص ةبالجنسفي المدرسةبمايت
فين وزوار المنطقة إمكانية الوصول إلى المرا
1.1يجب أنيُتاحللطالب والموظ
قصى حد ممكن.
فق الخاصةبنا ًء على الخصوصية أو األمان أو مخاوف أخرىإلى أ
إتاحة الوصول إلى المرا
تعاريف:
 2.0ال
سا متعددة  ،أو اليوجد جنس.
نسية :الحس الداخلي للفردبجنسه ،وا
 2.1ال هوية الج
سا آخر  ،أو أجنا ا
لذي يمكننأ يشمل كونه امرأة ،أو رج اال  ،أو جن ا
 2.2محايد جنسانياا :منشأة أونشاط متاح لجميع األجناس.
نساء أو الرجال).
 2.3خاصبنوع الجنس :منشأة أونشاط اليمكن الوصول إليه إال من جنس معين (أي ال

 3.0إجراء:
تخدام مرحاض محايدبين
نسية .حيثما كان ذلك متاحا،يمكناس
يتهمالج
فق مع هو
صول إلىالمرحاضالذييتوا
3.1يمكن للطالب والموظفين والزوار الو
غب فيزيادةالخصوصية،بغضالنظر عنالسببالكامن وراءه.
نسين من قبلأي شخصير
الج
3.1.1

نسين.يمكن تحويل دورات
ظفين والزوارإلى دوراتالمياهالمحايدةبينالج
يجبعلى المدارساتخاذ خطواتلضمانوصول الطالب والمو
افق
فير الوصولباستخدامعملية طلبتحسينالمر
لتو
نسين
الفرديإلى مرحاض محايدبينالج
لحالية ذاتالمقعدالواحد  /المستخدم
المياه ا
يسي أو مساحةيسهل الوصولإلي ها
افق :طلب الخدمة).يجب أنتكونالمراحيضالمحولة خارج ممر رئ
موضحة في ( FAC-P020المر
ال
دون إذن ،أوتتطلبمفتاحا ،أوتضطر إلىالمرور عبرمساحة يحتمل أنتكون مشغولة(أي ليست خارج مكتب) .إذا كانت هناك خيارات
المدرسة يجبعلى المدارس إعطاء األولوية إلمكانيةالوصول إلى
.
محدودةللتحويل،فابحث عن خياريسله الوصول إليه منغالبي ة
لخاص ةب ها
ADAفيعملية االختيار ا

3.1.2

تم فتح ها طوالالوقت ،ما
نسينعلىالفتات محدثة وأج هزةأبواب محدث ةي
لتييتمتحيولها إلى محايدةبينالج
يجبأن تحتوي دوراتالمياه ا
تخلص من ها.
يات لل
لمتكنمشغولة ،ومنتجاتصحية مجاني ة وحاو

3.1.3

نسية
تخدام مرحاضيتعارض مع هويتهالج
لنيطلب من أحد اس

لتيتنطويعلى خلعالمالبس أمام
يةفي غرف خلع المالبس ا
نس .
يتهمالج
افق مع هو
لتيتتو
فة خلع المالبسالخاصةبالجنس وا
3.2يمكنللطالباستخدام غر
عقولة لمعالجة مخاوفالخصوصي ة.
يالت م
تس ه
نسيةب
بلة ل هويت هم الج
فة خلع المالبس المقا
تخدام غر
اآلخرين،يجبتزويد الطالبالذينيرغبنو فياس
لتسهيالتعلى سبيلالمثال الالحصر:
تشمل هذه ا
ويمكن أن
تخدام منطقة خاصة(على سبيلالمثال،كشك مرحاض قريب معباب ،ومنطقةمفصولةبستارة ،ومكتب مدرب .)P.Eإذا لمتكن هناك
 3.2.1اس
ستخدام
نشاء منطقة خاص ة من خالل ا
لتحديد ما إذا كانيمكن إ
فة خلعالمالبس،فيجبعلى المدارسطبل تقييم
خاص في غر
ة
نطقة
م
افق :طلب
فق الموضحةفي ( FAC-P020المر
األكشاك أوالستائر أو حواجزالخصوصية األخرىباستخدامعملي ةطلب تحسينالمرا
الخدمة).
3.2.2

قبل أوبعدالطالب اآلخرين).
نسي ة
يتهمالج
افق مع هو
تتو
فة خلعالمالبسالتي
ستخدام غر
نفصلللتغيير(على سبيلالمثال ،ا
جدولزمني م

3.2.3

تخدام منطقة خاصة قريبة (على سبيلالمثال ،مرحاض قريب ،مكتبصحي)
اس

كة في
رص للمشار
الف
وتكافؤ
صوصي ةالطالب مع زيادةاالندماج االجتماعيللطالب إلىأقصى حد
طريقة تحمي خ
توفير أماكناإلقامةب
 3.2.4يجب
وتقليلالوصمإلىالحداألدنى.
لبدنية والرياضة،وضمان سالمةالطالب وراحته
فصولالتربية ا
3.2.5

نسية.
تيتتعارض مع هويتهالج
لنيطلب منأي شخصاستخدام غرفةخلعالمالبسال

افق
س في النطاقبناء مر
ن في ها دورات المياه أو غرف خلعالمالب
لتيتكو
يسية ا
لتجديدات الرئ
لجديد وا
ية للمنطقةللبناء ا
لمواصفاتالتعلي م
تشمل ا
3.3يجب أن
ناسبة لحجم المرفق وعددالطالب.
افقة مع ADAبكميات ومواقع م
محايدةبينالجنسينومتو
لصلة:
 4.0الوثائق ذات ا
نائي وغير مطابقللجنس
نسيا وغيرث
 -INS-A040 4.1طالبمتحول ج
تقالالطالب
 4.2خطة ان
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افق
تحسينالمر
-FAC-P020 4.3طلب إصالح و
5.0تاريخ المراجعة:
التاريخ
22/15/2

الوصف
إجراء جديد.

افقة:
6.0سلطةالمو
القسم صاحبالعملية.
 6.1رئيس
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