اإلجراء
البند التاسع إجراءات التظلم من التحرش الجنسي HUM-P020

حسينها.للحصولعلى أحدث إصدار،يرجى زيارة https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx
ستمرارتنقيح اإلجراءاتوت
ويجريبا

 1.0النطاق:
ظفين والتحقيقفي ها
لقيشكاوىالتحرش الجنسيفيالبندالتاسعالتيتشمل الطالب و /أوالمو
1.1يحدد هذا اإلجراءالخطواتالتيستتبعهاالمقاطعةلت
وحلها.
لتعاريف:
 2.0ا
للمقاطعة أو أي مسؤولفيالمقاطعةلديهسلطة
الفعلية :إشعاربالتحرشالجنسي أو ادعاءاتالتحرشالجنسيإلى منسقالبندالتاسع
2.1المعرفة
وضعتدابيرتصحيحيةنيابة عنالمقاطعة ،أوإلى أي موظففي مدرسةابتدائية أوثانوية.
2.2المستشار:فرديحددهالمشتكي أوالمدعىعليهللمشاركةفيه ودع مهفي أي اجتماعات أو مقابالت أو إجراءاتتتعلقبالشكوىالرسمية.
لفردقدقدمشكوى رسمية أم ال.في وقت
لفردضحيةسلوكيمكن أنيشكلتحرشا جنسيا،بغضالنظر عما إذا كان ا
2.3صاحبالشكوى:يدعى أن ا
تقديمشكوى رسمية،يجب أنيشاركمقدمالشكوى أويحاولالمشاركةفيالبرنامج أوالنشاطالتعليمي.
 2.4عنفالتعارف:العنفالذييرتكبهشخص كان أو اليزالفي عالقة اجتماعية ذات طبيعة رومانسية أو حمي مة معالضحية وحيثيتمتحديد وجود
فاعلبين األشخاصالمعنيينبالعالقة.
مثل هذه العالقةبنا ًء على النظرفي طولالعالقة،نوعالعالقة وتواترالت
2.5العنفالمنزلي :جناية أو جنحة جرائمالعنفالتييرتكب ها الزوجالحالي ،أوالسابق ،أوالشريكالحميمللضحية ،أوالشخصالذيتشترك معه
الضحيةفيطفل ،أوالشخصالذييتعايش معالضحية أويتعايش معها كزوجأو شريك حميم ،أو منقبلشخصفي وضع مماثللزوجالضحية
فعال هذاالشخص
بموجبقوانينالعنفالمنزلي أواألسريفي والية أوريغون ،أو منقبل أيشخص آخرضدضحيةبالغة أوشابة محمية من أ
بموجبقوانينالعنفالمنزلي أواألسريفي والية أوريغون؛
2.6األدلة -الجناية:األدلةالتيتظ هرتورطالشخصفيفعل ما؛ األدلةالتييمكن أنتثبتالذنب.
2.7األدلة -البراءة:األدلةالتيتعملعلىتبرئةالمدعىعليه.
2.8شكوى رسمية :وثيقةمقدمة منصاحبالشكوى أو أحد والديه /الوصيالقانونيعليه أو موقعة من منسقالبندالتاسعتدعيالتحرشالجنسيضد
الشكوى" مستندا أومقدما
المدعىعليه وتطلب منالمقاطعةالتحقيقفي ادعاءاتالتحرشالجنسي.تعني عبارة "المستندالمقدم من مقدم
مقدم الشكوى هو
الشكوى ،أويشيربطريقة أخرىإلى أن
لكترونيا (أيالبريد اإللكتروني)يحتويعلىالتوقيعالمادي أوالرقمي لمقدم
إ
قدم الشكوىالرسمية.
الشخصالذيي
 2.9حل غير رسمي:عمليةتيسرهاالمقاطعةتسمحبحلالشكوىالرسمية دوناتباعالخطواتالموضحةفيعمليةتقديمالشكاوىالرسمية .والمشاركة
فيعمليةتسوية غير رسمية طوعيةبالنسبةلصاحبالشكوى والمدعىعليه.قد اليتمتقديم حل غير رسمي عندماتتضمنالشكوىالرسمية
فايزعم أنهتحرش جنسيابطالب.
موظ
لقرار.قدتشمل األدلةعلىسبيلالمثال الالحصر،المقابالت والتقارير
التحقيق :جمعاألدلة من مصادر متعددةلعرض هاعلىصانع ا
2.10
والصور ومنشورات أورسائل وسائلالتواصل االجتماعي واالتصاالتاإللكترونية و  /أوالسجالتالتعليمية.
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2.11

األطراف:مقدمالشكوى والمدعىعليه وربماالوالد /الوصيالقانونيللمشتكي و  /أوالمدعىعليه.

الحفاظعلى أو
سبل االنصاف :اإلجراءاتالمتخذة أوالخدماتالتيتقد مهاالمقاطعة عندمايتبين أنالمدعىعليه مسؤول والتيت هدفإلى
2.12
فسهاالتي كانتتقدم
لفرديةن
استعادةالمساواةفيالوصولإلىالتعليم واألنشطةلدىصاحبالشكوى .وقدتشملسبل االنتصافبعضالخدمات ا
سابقا كتدابير داع مة .واليشترط أنتكونسبل االنتصاف غيرتأديبية أو غير عقابية واليلزمتجنبإثقال كا هلالمدعىعليه.

2.13

المدعىعليه:فردأبلغ عن ارتكابهسلوكايمكن أنيشكلتحرشا جنسيا.

2.14

مسؤولية.
العقوبات :اإلجراءاتالمتخذةضدالمدعىعليهنتيجة الستنتاجال

 2.14.1وتشملالعقوباتالتأديبيةالمحتملة مايلي:
 oتأديب الطالب حتىبمافي ذلكالتعليق والطرد؛
فية والمناصب وماإلىذلك؛
اللجان والالص
 oاالستبعاد من مختلف األنشطة و
o

عدم األهليةللحصولعلىالجوائز واألوس مة؛

o

فاقيات،والعقود ،والكتيبات.
فقاللقوانين ،واالت
في ذلك إن هاءالخد مة ،و
ظفين حتى إن هاءالخ دمة،بما
انضباطالمو

2.15االعتداءالجنسي :االعتداءالجنسي :جري مة مصنفة كجريمة جنسيةقسرية أو غير إجباريةبموجبنظام اإلبالغ عنالجرائمالموحدلمكتب
لفيدرالي؛
التحقيقات ا

2.16

السلوكعلى أساسالجنسالذييحقق واحدًا أو أكثر ممايلي:
التحرشالجنسي:

لفردفيسلوك جنسي غير مرحببه؛
 2.16.1يشترط موظفالمديريةتقديم مساعدةوأ فائدة أو خدمةللمنطقةعلى مشاركة ا
2.16.2السلوك غيرالمرحببهالذييحددهشخص عاقلليكونشديدا ومنتشرا و
ال هجومالموضوعي ألنهيحرمالشخصفعليا منالوصولعلىقدمالمساواةإلىبرنامج أونشاطالتعليمفيالمقاطعة؛ أو
 2.16.3االعتداءالجنسي ،والعنفالمنزلي ،وعنف المواعدة ،والمطاردة.
المالحقة :االنخراطفي مسارسلوك موجهإلىشخص معين منشأنه أنيتسببفي خوفشخص عاقلعلىسالمتهالشخصية أوسال مة
2.17
طفية كبيرة.
اآلخرين ،أويعاني منضائقة عا
لفرديةالمتاحةبشكلمعقول والتيتكون غير عقابية وغيرتأديبيةوليست مرهقةبشكل غيرمعقولللطرف اآلخرفي
 2.18اإلجراءاتالداع مة:الخدمات ا
فير هذهالخدمات دون مقابلللمشتكي و /
حين أن ها مصم مةلضمانالمساواةفيالوصولإلىالتعليم أو حماية السال مة أو ردعالتحرشالجنسي.يتمتو
أوالمدعىعليهقبل أوبعدتقديمشكوى أوفي حالة عدمتقديمشكوى رسمية  ،وتشملتدابير مصم مةلحمايةسال مة جميع األطراف و  /أوالبيئة
التعليميةللمنطقةالتعليمية .
 3.0اإلجراء:
البالغ
 3.1ا
 3.1.1يجوز أليشخصتقديمبالغ عنالتحرشالجنسيعلىالنحوالمحددفيالبندالتاسع.يمكنتقديم هذاالتقريرشخصيا أو عن طريق
الشفهي أوالكتابيللشخص.
لقي منسقالبندالتاسعللتقرير
البريد ،أو الهاتف ،أو البريداإللكتروني ،أوبأي وسيلة أخرىتؤديإلىت
ويمكن إعدادالتقريرفي أي وقت.قد التتم مراجعةالتقاريرالمقد مة خارجساعاتالعملالعادية (من االثنينإلىالجمعة ،منالساعة
 8صباحا حتىالساعة  5مساء) منقبل منسقالبندالتاسع حتىيومالعملالتالي.
3.1.2

مسؤوليات ها
فيذيللمواردالبشرية منسقاللبابالتاسع.سيقوم منسقالبندالتاسعبتنسيق ج هودالمقاطعةلالمتثالل
ويعينالمديرالتن
لقةبالسياسة اإلدارية " HUM-A036سياسةالبندالتاسع" و هذا اإلجراء .وتنشرمعلومات االتصالبمنسقالبندالتاسععلى
المتع
للمقاطعة وتدرجفي كل كتيب أو كتالوج.
الموقعالشبكي

3.1.3

فال،فسوفيضمن منسقالبندالتاسعتقديم/قدمتقرير إلزاميإلى إدارة
إذا كانتالمعلوماتالمبلغ عن هاقدتشكل إساءة معاملةلألط
فاذالقانون.
الخدمات اإلنسانيةفي والية أوريغون أو وكالة ان

ستجابه
 3.2ا
3.2.1
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 3.2.2وعلى منسقالبندالتاسع أنيتصلفورابصاحبالشكوى من أجل:
•

فرالتدابير الداعمة؛
مناقشة مدىتوا

•

في ظروف معينة،يجوزلمنسقالبندالتاسعالتوقيععلىشكوى
شكوى رسمية .و
النظرفي رغباتصاحبالشكوىفيمايتعلقب
رسمية والشروعفيالتحقيقعلى الرغم من عدم رغبةصاحبالشكوىفيتقديمشكوى رسمية.

•

شرحالتدابيرالداع مةالمتاحةسواءتمتقديمشكوى رسمية أم ال؛

• شرحعمليةتقديمشكوى رسمية.
3.2.3

شراللصحة الجسدية أوسالمة أيشخص ،فيمكن أنتتم عملية
إذاتقرربعد إجراءتحليلفرديللسالمة والمخاطر أن هناكت هديدًا مبا ً
فورابعد اإلزالة.يجوز وضعالموظففي
إزالة طارئةللمدعى عليه.ستزود المنطقة المدعى عليهبإشعار و
فرصةللطعنفي القرار ً
إجازة إداريةفي انتظارعمليةالتظلم.

3.3شكوى رسمية
 3.3.1يجوزللمشتكي أو والدالمشتكي /الوصيالقانونيعليهتقديمشكوى رسمية.يجبتقديمالشكوىالرسمية كتابة أو عبرالبريد
1
اإللكتروني ،ويجب أنتكون موقعة خطيا او رقميا منقبلمقدمالشكوى أو والديه /الوصيالقانونيعليه.
3.3.2

3.3.2توحيدالشكاوى:قدتقومالمقاطعةبتوحيدالشكاوىالرسميةفيمايتعلقبمزاعمالتحرشالجنسيضد أكثر من مدعىعليه ،أو
منقبلمقدمشكوى واحد أو أكثرضد واحد أو أكثر منالمدعىعلي هم ،أو منقبل طرف واحدضد طرف آخر ،حيثتكون مزاعم
فسالحقائق أوالظروف.
التحرشالجنسيينشأالتحرش منن

3.3.3

إشعار خطي:
عند استالمشكوى رسمية،ستقدمالمقاطعة اإلشعارالكتابيالتاليإلى األطراف:
•

في ذلك أيعملية حل غير رسمية؛ و
إشعاربعمليةالتظلمفيالمقاطعة،بما

فيةالمعروفةفي ذلكالوقت.سيتم
فاصيلالكا
في ذلكالت
• إشعاربادعاءاتالتحرشالجنسيالتييحتمل أنتشكلتحرشا جنسيا،بما
في إلعدادالردقبل أي مقابلةأولية؛ و
تزويد اإلشعاربالوقتالكا
•

مسؤوليةسيتخذفي ختامعمليةالتظلم؛ و
السلوكالمزعوم وأنقرارابشأنال
فترض أنالمدعىعليه غير مسؤول عن
وي

•

ويجوزلألطراففحصاألدلة ومراجعت ها؛ و

•

فين مستشار من اختيار هما؛ و
ويجوز أنيكونللطر

• اإلخطاربأن اإلدالءببيان كاذب عنعلم أوتقديم معلومات خاطئة عنعلمأثناءعمليةالتظلميمكن أنيؤديإلىاتخاذ إجراءات
تأديبية.
لتدابير الداعمة
 3.3.4ا

3.3.5

•

وسيتصل منسقالبندالتاسعبصاحبالشكوى والمدعىعليهلمناقشةالتدابيرالداع مة.

•

وإذالزم األمر،سيقوم منسقالبندالتاسعبالترتيب إلجراءتحليلفرديللسال مة والمخاطر .إذالزم األمر،قديتمفصلالطالب أو
لفور.
الموظف منالمدرسة أو وضعهفي إجازة إداريةعلى ا

•

حافظعلىسرية أيتدابير داع مةتقدمإلىصاحبالشكوى أوالمدعىعليه،إلىالحدالذي اليؤدي
ويجبعلىالمقاطعة أنت
فيرتدابير داع مة.
الحفاظعلى هذهالسريةإلى إضعافقدرةالمقاطعةعلىتو
فيه

عادة ،ستكملالمقاطعة عمليةالتظلمفي غضون 90يوما منتقديمشكوى رسمية .ومع ذلك،بناءعلى إخطار كتابيإلى األطراف،

لشرعو فيالتحقيق (.)CFR 106.30 34
تاسبسلطة التوقيع علىشكوىرسمية وا
 1ويتمتعمنسق البند ال ع

المراجعة22/18/5 :

HUM-P020

صفحة  3من 8

اإلجراء
البند التاسع إجراءات التظلم من التحرش الجنسي HUM-P020
فيرتمديد محدودللوقتلسبب وجيه.
للمقاطعةتأخيرعمليةالتظلم مؤقتا أوتو
يجوز
لتحقيق
 3.3.6ا
تحقيق .ويمكن إجراءالتحقيق منقبل موظف مدربفيالمقاطعة أومحقق خارجي.يجب
 3.3.6.1وسيقوم منسقالبندالتاسعبتنسيقال
علىالتحقيق:
• تضمينتقييم موضوعيلجميعاألدلة ذاتالصلة،بمافيذلك أدلة اإلدانة والبراءة؛
مسؤوليةيقععلى عاتقالمقاطعةوليسعلى
فيةللتوصلإلىقراربشأنال
• ضمان أن عبء اإلثبات وعبء جمعاألدلةالكا
عاتق األطراف؛
فيرفرصة متساويةلألطرافلتقديمالش هود ،وغي رها من أدلة اإلدانة والبراءة؛
• تو
•

فينعلى مناقشة االدعاءاتقيدالتحقيق أو جمع وتقديماألدلة ذاتالصلة
عدمتقييدقدرة أي من الطر

فقت همإلى
في ذلكفرصة مرا
لفرصللحصولعلى مستشار من اختيار همأثناء أي إجراءتظلم،بما
فس ا
• تزويد األطرافبن
لقيود
للمقاطعة وضعقيودفيمايتعلقبمدى مشاركةالمستشارفي اإلجراء ،طالما أن ا
أي اجتماع أو مقابلة ذاتصلة.يجوز
فين؛
تنطبقبالتساويعلىكال الطر
• تزويد الطرفالذيتمتالدعوةإلى مشاركتهبإشعار كتابيبتاريخ ووقت ومكان ومشاركينسيحضرون والغرض من
فير وقت كافللطرفللتحضيرللمشاركة؛
جميعجلسات االستماع أو مقابلةالتحقيق أو االجتماعات األخرى ،معتو
لفحص ومراجعة أي أدلةيتمالحصولعلي ها كجزء منالتحقيق والتيترتبط مباشرة
فين
فيرفرصة متساويةلكال الطر
• تو
باالدعاءاتالمثارةفيشكوى رسمية.
•
3.3.7

إنشاء مسودةتقريرتحقيقيلخصاألدلة ذاتالصلةبشكل عادل ويتمإتاحتهلكل طرف ومستشار كل طرفللمراجعة.
فين  10أياملتقديم رد خطي،ينظرفيهالمحقققبل االنت هاء منتقريرالتحقيق الن هائي.
ويكون أمام الطر

العزم علىتحمل المسؤولية

لقرار
مسؤولية،يجبعلىصانع (صناع) ا
 3.3.7.1بعد أنترسلالمقاطعةتقريرالتحقيقإلى األطراف وقبلالتوصلإلىقراربشأنال
لقيامبمايلي:
لفرصةل
تزويد كل طرفبا
• تقديم أسئلة مكتوبة ذاتصلةيريد أحد األطراف طرح هاعلى أي طرف أوشا هدفي غضون  10أيام؛
• تزويد كل طرفباإلجابات؛
فية ومحدودة من كل طرف.
• السماحبأسئلة متابعة إضا
لقرارللطرفالذييقترح األسئلة أيقرارباستبعاد مسألة ماباعتب ارها غير ذاتصلة.
ويوضحصانع ا
 3.3.7.2والتستندقراراتالمصداقيةإلى وضعالشخص كمشتكي أو مدعىعليه أوشا هد.
3.3.7.3

مسؤوليةفي ختامعمليةالتظلم.
السلوكالمزعومإلى أنيتماتخاذقراربشأنال
ويعتبرالمدعىعليه غير مسؤول عن

3.3.7.4

وتشملالعقوباتالتأديبيةالمحتملة مايلي:
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تأديب الطالب حتىبمافي ذلكالتعليق والطرد؛

3.3.7.4.2

فية والمناصب وماإلىذلك؛
اللجان والمنا هج االضا
االستبعاد من مختلف األنشطة و

3.3.7.4.3

عدم األهليةللحصولعلىالجوائز واألوس مة؛

3.3.7.4.4

فاقيات،والعقود ،والكتيبات.
فقاللقوانين ،واالت
في ذلك إن هاءالخد مة ،و
ظفين حتى إن هاءالخ دمة،بما
انضباطالمو
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نتصاف:
 3.3.7.5سبل اال
الفعال أليسبل انتصاف .وتشملسبل االنتصافالمحتملة،علىسبيلالمثال الالحصر ،مايلي:
فيذ
منسقالبندالتاسع مسؤول عنالتن
3.3.7.5.1

الدعم األكاديمي مثلالدروسالخصوصية أو إعادة أخذفصل دراسي دونعقوبة؛

3.3.7.5.2

الحصولعلىالمشورة و/أو خدماتالدعوة؛

3.3.7.5.3

الجداولالمعدلة؛

3.3.7.5.4

ظفين؛ و
فيفيالبندالتاسعللطالب و  /أوالمو
تدريب إضا
مراجعاتالبيانات أوالتقييمات أوفحوصاتالمناخ.

3.3.7.5.5

لقرار رجحان معياراألدلةلتحديد ما إذا كانقد حدث انت هاك.
 3.3.7.6سيستخدمصانع ا
لقرارالمكتوب مايلي:
لقرارقرارا خطيالألطراففي وقت واحد .وسيشمل ا
 3.3.7.7يصدرصانع ا
• تحديد االدعاءاتالتييحتمل أنتشكلتحرشا جنسيا؛
•

لقرار،بمافيذلك أي إخطاراتإلى األطراف،
وصفللخطوات اإلجرائيةالمتخذة منذ استالمالشكوىالرسمية وحتى ا
ومقابالت مع األطراف والش هود ،وزيارات ميدانية ،واألساليبالمستخد مةلجمع األدلة؛

•

لقرار؛
(أ) استنباطالحقائقالتيتدعم ا

•

المقاطعةعلىالوقائع؛
السلوكالخاصةب
لقةبتطبيق مدونةقواعد
االستنتاجاتالمتع

في ذلك:
• بيانبالنتيجة واألساسالمنطقيلكل ادعاء،بما
 oتحديدالمسؤولية؛
o

فرض هاالمقاطعةعلىالمدعىعليه؛ و
أيعقوباتتأديبيةت

الحفاظعلىالمساواةفيالوصولإلىبرنامج أونشاط
 oما إذا كانتسبل االنتصافالمصممة الستعادة أو
التعليمفيالمقاطعةستقدم هاالمقاطعةإلىمقدمالشكوى؛
•
3.3.7.8

3.3.8

إجراءاتالمقاطعة واألسبابالمسموحب هاللمشتكي والمدعىعليهلالستئناف.

لقرار أمام مساعدالمشرففي غضون 15يوما
فين الطعنفي ا
لقرارقراران هائيا،يجوز ألي من الطر
وبعد أنيصدرصانع ا
فية
فاصيل إضا
لقسم  8-3أدناهللحصولعلىت
لقرارالن هائي.يجبتقديم االستئنافإلى مساعدالمشرف كتابة .انظر ا
منإبالغ ا
عن الطعون.

لمقاطعةفي أي مرحلة من مراحلالعملية أسئلة أو أدلةتشكل أوتسعىإلىالكشف
لنتطلبالمقاطعة أو أيشخصيشاركنيابة عن ا
عنالمعلوماتالمحميةبموجب امتياز معترفبه قانونا أوتسمحبذلك أوتعتمدعلي ها أوتستخدم هابطريقة أخرى.

لقةبمقدمالشكوى أوالمدعىعليه والتيلميتمتضمين هافي اإلشعار
تحقيقفي االدعاءاتالمتع
 3.3.9إذاقررتالمقاطعة،أثناءالتحقيق،ال
فيةإلى األطرافالتيتعرف هويت ها.
المقدمسابقا،فستقدمالمقاطعة إشعاراباالدعاءات اإلضا
مسؤوليةن هائيا إمافيالتاريخالذيتزودفيهالمقاطعة األطرافبالتحديدالكتابيلنتيجة االستئناف ،أو إذاتم
لقرار المتعلقبال
 3.3.10يصبح ا
تقديم استئناف ،أو إذالميتمتقديم استئناف ،و هوالتاريخالذيلنيعتبرفيه االستئناففيالوقتالمناسب.
3.4قرارغير رسمي
3.4.1

للمقاطعةتقديمعملية حل غير رسمية
مسؤولية،يجوز
لقتالمقاطعةشكوى رسمية،في أي وقتقبلالتوصلإلىقراربشأنال
إذات
اختياري ة ،شريطة أنتقومالمقاطعة:

فصحفيه:
 3.4.1.1يقدم إشعارا خطياإلى األطرافي
• االدعاءات؛
في ذلكالظروفالتيتمنعفي ها األطراف من استئنافشكوى رسميةناشئة عن
• متطلباتعمليةالتسوية غيرالرسميةبما
لقرار
فقةعلى ا
فس االدعاءات ،شريطة أنيكونلدى أي طرففي أي وقتقبلالموا
ن
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الحقفي االنسحاب منعمليةالتسوية غيرالرسمية واستئنافعمليةالتظلمفيمايتعلقبالشكوىالرسمية؛ و
فاظب ها أوالتييمكن
• أي عواقبناتجة عنالمشاركةفي عمليةالتسوية غيرالرسمية،بمافيذلكالسجالتالتيسيتم االحت
تقاس مها.
فينعلىعمليةالتسوية غيرالرسمية؛ و
فقة خطية طوعية من الطر
 3.4.1.2يحصلعلى موا
فاتحرش جنسيابطالب.
 3.4.1.3اليقدم أويس هل عملية حل غير رسميةلحل االدعاءاتبأن موظ
تحيز
3.5تضارب المصالح وال
3.5.1

اليجوز أليشخص معين كمنسقللبابالتاسع ،أو محقق ،أوصانعقرار ،أو صانعقرارلالستئناف ،أو أيشخصتعينهالمقاطعة
لتسهيلعملية حل غير رسمية أنيكونلديهتضاربفيالمصالح ،أوالتحيزلصالح ،أوضد ،أوضدمقدميالشكاوى ،أوالمدعى
علي همبشكل عام أوضد مشتكي أو مجيبفردي.

3.5.2

فصلون.
فسه أنيعمل منسقاللبابالتاسع و/أومحققا و/أوصانعقرار .ويشغل األدوارأفراد من
واليجوزللشخصن

3.6رفضشكوى رسمية
3.6.1

السلوكالمزعوم:
فضشكوى رسميةبشأنالتحرشالجنسيبموجبالبندالتاسع إذا كان
يجبعلىالمقاطعة ر
•

اليشكلتحرشا جنسيا ،حتىلوثبتذلك؛

•

لميحدثفيبرنامج أونشاطالتعليمفيالمقاطعة (بمافي ذلكالمواقع أو األحداث أوالظروفالتي مارستفي هاالمقاطعةسيطرة
كبيرةعلى كل منالمدعىعليه والسياقالذييزعم أنالتحرشالجنسي وقعفيه)؛ أو

• لميحدثضدشخصفيالوالياتالمتحدة.
3.6.2

فضشكوى رسميةبشأنالتحرشالجنسيبموجبالبندالتاسع إذا:
يجوزللمقاطعة ر
• ويخطرصاحبالشكوى منسقالبندالتاسع كتابةبأنصاحبالشكوىيرغبفيسحبالشكوىالرسمية أو أي ادعاءات واردة
في ها؛
فافيالمقاطعة .أو
• لميعدالمدعىعليه مسجال أو موظ
•

3.6.3

فيةللتوصلإلىقراربشأنالشكوىالرسمية أو االدعاءاتالواردةفي ها.
وتمنع ظروف محددةالمقاطعة من جمع أدلة كا

لفصلإلى
لفصل وسبب (أسباب) ا
في وقت واحد إشعارا كتابيابا
لفور و
فضشكوى رسمية،يجبعلىالمقاطعة أنترسلعلى ا
عند ر
األطراف.

فضشكوى رسميةبموجبالبندالتاسع اليمنعالمقاطعة من مواصلة أيتحقيق واتخاذ إجراءاتبموجبسياسات أو إجراءات
 3.6.4إن ر
لقيامبذلك.
المقاطعة األخرى .وقديكونعلىالمقاطعةالتزام قانونيل
تئنافات
 3.7اس
فضشكوى رسميةعلى األسسالتالية:
مسؤولية أو من ر
فينتقديم استئناف منقراربشأنال
 3.7.1يجوز ألي من الطر
• عدم االنتظام اإلجرائيالذيأثرعلىنتيجةالمسألة؛
لفصل،يمكن أنتؤثرعلىنتيجة
• (أ) أدلة جديدةلمتكن متاحةعلىنحومعقول وقتاتخاذقراربشأنالمسؤولية أو ا
المسألة؛ أو
لقرارتضاربفيالمصالح ،أوتحيزلصالح ،أو ضدالمشتكين،
• كانلدى منسقالبندالتاسع أوالمحقق أوصانع (صناع) ا
الفردي أوالمدعىعليه مماأثرعلىنتيجةالمسألة.
أوالمدعىعلي همبشكل عام أوضد مقدمالشكوى
3.7.2

مسؤولية أو
لقرارالن هائيبشأنال
ويجبتقديم الطعون كتابةإلى مساعدالمشرف أو منينوب عنهفي غضون 15يوما منصدور ا
لفصل.
اإلخطاربا

3.7.3

عندتقديم استئناف،يجبعلىالمقاطعة:
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3.7.3.1

إخطار الطرف اآلخر كتابة؛

فين؛
فيذ إجراءات االستئنافبالتساويلكال الطر
 3.7.3.2تن
لقرار (صانعوالقرارات)الذي
فسالشخصالذيتوصلإليهصانع ا
لقرارفي االستئنافليس هون
 3.7.3.3التأكد من أنصانع (صانعي) ا
لفصل ،أوالمحقق ،أو منسقالبندالتاسعوليسلديهتضاربفيالمصالح أوتحيز كما هو
مسؤولية ،أو ا
لقراربشأنال
توصلإلى ا
موضح أعاله؛
3.7.3.4

فينفرصة متساويةلتقديمبيان مكتوبلدعمالنتيجة أو الطعنفي ها؛
منحكال الطر

3.7.3.5

إصدارقرار مكتوبيصفنتيجة االستئناف واألساسالمنطقيللنتيجة؛ و

فين.
لقرارالمكتوبفي وقت واحدلكال الطر
 3.7.3.6تقديم ا
 3.8السجالت
3.8.1

لفيدرالي.
فقالقانونالوالية والقانون ا
فاظب ها و
سيتم إنشاءالسجالت واالحت

نتقام
 3.9ال ا
فراد االنتقامضد ،او اإلبالغ ،أو اإلدالءبشهادة ،أوتقديم األدلة ،أو كونهمقدمشكوى ،أو
 3.9.1اليجوزللمنطقةالتعليمية أو أيشخص واال
فقًال هذا اإلجراء .اليشكلات هامفردبانت هاك مدونةلقواعد السلوك
فض المشاركةفي أيتحقيق أو عملية و
المشاركةبطريقة أخرى أو ر
بسبب اإلدالءببيان كاذب ماديًابسوءنيةفيسياق عملية التظلم انتقا ًما.
3.9.2

وستبقى هويات األطراف واألشخاصالمشاركين سريةإلىالحدالذييسمحبهالقانون والعمليةالمبينةفي هذا اإلجراء.

تدريب
3.10ال
لقرار وأيشخصيس هلعملية حل غير رسميةتدريباعلى مايلي:
ققون وصناع ا
سقوالبندالتاسع والمح
لقى من
 3.10.1البندالتاسعيجب أنيت
•
•
•
•
•

تعريفالتحرشالجنسيبموجبالبندالتاسع؛
نطاقالبرنامج أوالنشاطالتعليميللمنطقة؛
فية إجراءتحقيق؛
كي
في ذلكجلسات االستماع والطعونوعملياتالتسوية غيرالرسمية؛ و
فية إجراءعمليةالتظلم،بما
كي
تجنبالحكمالمسبقعلىالحقائق وتضاربالمصالح والتحيز.

لقةباألدلة
لقرارتدريبابشأنالمسائل ذاتالصلةباألسئلة واألدلة،بمافي ذلك عندما التكون األسئلةالمتع
لقىصانعو ا
 3.10.2ويجب أنيت
لقةباالستعدادالجنسيلصاحب الشكوى أوسلوكهالجنسيالسابق ذاتصلة.
المتع
لقضايا ذاتالصلة إلعدادتقريرتحقيقيلخصاألدلة ذاتالصلةبشكل عادل.
ققونتدريباعلى ا
لقىالمح
 3.10.3يجب أنيت
لقرار وأيشخصيس هلعملية حل غير رسمية،يجب أالتعتمدعلىالصورالنمطية
ققين وصانعي ا
سقيالبندالتاسع والمح
 4.0الموادالمستخد مةلتدريب من
للجنس ،ويجب أنتعززالتحقيقات واألحكامالمحايدةفيالشكاوىالرسمية منالتحرشالجنسي ،ويجب أنتكون متاحةللجم هورعلى موقعالمديرية.
لصلة:
 4.1الوثائق ذات ا
،HUM-A036 4.2سياسةالبندالتاسع
,HUM-A029 4.3التحرشالجنسي
السلوكالجنسي
فال و
 ،PAP-A001 4.4إساءة معاملة األط
لفرصالتعليمية
فؤ ا
،ADM-A009 4.5تكا
فؤفرصالعمل
,HUM-A017 4.6تكا
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5.0تاريخ المراجعة:
التاريخ
20/24/8
22/18/5

الوصف
المسودةاألولية
لفقرة ( 14-2تعريفالجزاءات)؛تحديث 3.3.6.1
فت ا
أضي
6.0سلطة الموافقة:

فقةفيالملف)
فيذيللمواردالبشرية (الموا
6.1المديرالتن
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