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ف
السياساتبشكل دوري .للحصولعلى أحدث إصدار ،يرجى زيارة https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx
تتم مراجعة
ي
ا
 .1ينصالبندالتاسع منالتعديالتالتعليميةلعام 1972لقانونالحقوقالمدنيةلعام  1964جزئياعلى أنه "اليجوز استبعاد أيشخصفيلم
لقى مساعدة ماليةفيدرالية أو حرمانه من مزاياه أو ر
الوالياتالمتحدة،على أساسالجنس ،منالمشاركةفي أيبرنامجتعليمي أونشاطيت
فيرفرصالتعليم والعملالخالية منالتمييزعلى أساسالجنس ،بع
إخضاعهللتمييزضده".تلتزم إدارة منطقةسيلم-كايزرالتعليميةبتو
فوريفي االنتهاكاتالمبلغ عن ها.
والتحقيقال
لجنسي
لتحرش ا
 .2ا
 .2.1وقدتقرر أنالتمييزالقائمعلىنوعالجنسيشملالتحرشالجنسي.
فيبواحد أو أكثر ممايلي:
السلوكعلىأساسالجنسالذيي
 .2.2يتضمنالتحرشالجنسي
للمقاطعة
فعة أو خد مة
 .2.2.1موظفالمقاطعةالذييشترطتقديم مساعدة أو من
لفردفيسلوك جنسي غير مرحببه؛
على مشاركة ا
فعليا من
.2.2.2السلوك غيرالمرحببهالذييحددهشخص عاقلليكونشديدا ومنتشرا ومسيئا موضوعيالدرجة أنهيحرمالشخص
الوصولعلىقدمالمساواةإلىبرنامج أونشاطالتعليمفيالمقاطعة؛ أو
زلي ،أوالمطاردة1 .
 .2.2.3االعتداءالجنسي ،أو عنفالمواعدة ،أوالعنفالمن
 .2.3يشملالبرنامج ،أوالنشاطالتعليميالمواقع ،أو األحداث ،أوالظروفالتي مارستفي هاالمنطقةسيطرة كبيرةعلى كل منالمدعى
عليه والسياقالذي حدثفيهالتحرشالجنسي.
ظفينالتيتزعم أي إجراء
فوري والمنصفلشكاوى الطالب والمو
 .3ستقومالمقاطعةباعتماد ونشر إجراءاتالتظلمالتيتنصعلىالحلال
محظوربموجب هذهالسياسة .انظر ،HUM-P020البندالتاسع إجراءاتالتظلم منالتحرشالجنسي.
ظفين وجميع
لقبول والتوظيف والطالب وأولياء األمور أو األوصياءالقانونيين والمو
 .4يجبعلىالمقاطعةتقديم إشعارلجميعالمتقدمينل
فاقيات م هنية معالمقاطعة:
فاوضة جماعية أوات
النقابات أوالمنظماتالم هنيةالتيتعقد م
سقي)البندالتاسع؛ و
• اسم أولقب ،وعنوانالمكتب ،وعنوانالبريداإللكتروني ،ورقم هاتف منسق (من
• أنالمقاطعة التميزعلى أساسالجنسفيالبرنامجالتعليمي أوالنشاطالذيتديره،علىالنحوالمطلوبفيالبندالتاسع.
لقبول والتوظيف.
و هذايشمل ا
فيةتقديمشكوى رسمية منالتمييزالجنسي أوالتحرشالجنسي ،وكيفستستجيب
• من إجراءات وإجراءاتالتظلم ،وكي
المقاطعةللشكاوى.
سقي)البندالتاسع:
 .5يمكن أليشخصلديه أسئلة حولالبندالتاسع أويرغبفي اإلبالغ عنشكوى منالبندالتاسع االتصالبمنسق (من
https://salkeiz.k12.or.us/parents/safe-welcoming/nondiscrimination-policy/. 2

العنف المنزلي" كما هو معرففي U.S..C 34
جنسي" كما هو معرففي " ،U.S.C. 1092)f()6()A()v( 20عنف المواعدة" كما هو معرففي " ،U.S.C. 12291)a()10( 34
 " 1العتداء ال

( ،12291)a()8أو "المطاردة" كما هو معرففي .U.S..C 12291)a( )30( 34
فساراتإلى مساعد وزيرالتعليم األمريكي (.CFR Part 106.8 )b( )1( 34
2يمكنتقديم است
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فيذ:
تن
إجراءات ال
،HUM-P020البندالتاسع إجراءاتالتظلم منالتحرشالجنسي
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تمتالمصادقة
تمت إضافةمعلومات حولتقديمالتقاريرإلى وزارةالتعليم األمريكية

تمت الموافقة ع
لملف)
فقةفي ا
فيذيللمواردالبشرية (الموا
ليه منقبل:المديرالتن
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