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هية والتعليم والنجاح للطالب ذوي الروحين و كايزر-سيلمتلتزم منطقة   .1 مة الشاملة والرفا جنسيا وغير الثنائيين وغير  ينمتحولالالتعليمية بالسال
 1المتوافقين مع النوع االجتماعي 

هية وتعليم ونجاح طالب  .2 هم هويتهم الجندرية.   متحولينال كايزر-سيلمهذا االلتزام يعني أن سالمة ورفا  جنسيا لن تمنع

يجب على المقاطعة تطبيق عدسة اإلنصاف على جميع السياسات والبرامج والممارسات ذات الصلة   جنسيا، نمتحولياللتغيير النتيجة لطالبنا  .3
اآلخرين. وتحقيقا لهذه   كايزر-لمسي طالب كجنسيا في منطقتنا نفس الدرجة من الرعاية الشاملة والتعليم  نمتحوليالبحيث يتلقى جميع الطالب 

 الغاية تعتقد المقاطعة ما يلي: 

جنسيا يصبح مجتمعنا أكثر قبوال ومكانا أكثر أمانا لكل طالب بشكل عام. تسمح  ينمتحولالعندما نقبل التعبيرات األصيلة للطالب  .3.1
هار في صحتهم العقلية والنجاح أكاديميا.   الجهود المبذولة إلنشاء مساحات تؤكد النوع االجتماعي للطالب باالزد

هائلة ومسؤولية كبيرة لتغيير مسار حياة الطالب بشكل إيجابي.  .3.2  يتمتع المعلمون بفرصة 

 يجب أن توفر المقاطعة القيادة بشأن قضايا اإلنصاف داخل مجتمعنا. .3.3

 بما يلي:  كايزر-سيلمستقوم منطقة مدرسة  معتقداتنالتحقيق  .4

هذه السياسات واإلجراءات ذات الصلة إلجراء تحول عادل على جميع المستويات المدرسية، بما في ذلك على سبيل المثال   .4.1 االستفادة من 
 ال الحصر: 

هج والتعليم عالي الجودة واألنشطة الالمنهجية وخدمات  الخبرة، الب بإمكانية الوصول العادل إلى المعلمين ذوي تزويد الط .4.1.1 والمنا
 .الدعم

هج الدراسية واألنشطة و المنطقة التعليمية ممارساتإعالم  .4.1.2 هني. التسهيالت الماديةحول انتقال الطالب والمنا  والتطوير الم

 تدعم وتشمل التنوع بين الجنسين.   التعليميةنطقة خلق بيئة على مستوى الم .4.1.3

 .دريةضمان توفير مرافق المنطقة وصوال عادال إلى دورات المياه وغرف خلع المالبس لألشخاص من جميع الهويات الجن .4.1.4

 العمل باستمرار لخلق ودعم ثقافة شاملة ومرحبة وتحتفل بالتنوع بين الجنسين الموجود داخل مجتمعنا.  .4.2

هذا  ضمان حصول  .4.3 الموظفين على التطوير المهني اإللزامي المتعلق بالمساواة بين الجنسين والممارسات المستجيبة ثقافيا ورصد تنفيذ 
 التعلم. 

 تأثير جهودنا لضمان تحقيق نتائج عادلة. رصد االنخراط بانتظام في الممارسات والتقييمات العاكسة ل .4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

كمصطلح شامل لتغطية مجموعة متنوعة من تجارب الطالب الفريدة مع الجنس. بما في ذلك على سبيل المثال ال   جنسي متحولمصطلح يستخدم  1
هذه الهويات مع   يُعرفإلخ. لن  جنسيين،  ثنائيين، غير  جنسيا، غير متوافقين  جنسيا،متحوالن  ، ذو الروحينالحصر:  جميع األشخاص الذين لديهم 

هذه المجموعة من الهويات.، ولكن من اآلن فصاع عابركلمة   دا سيتم استخدامها لإلشارة إلى 

 https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx يرجى زيارة أحدث إصدار للحصول على. مراجعة السياسات بشكل دوريتتم  
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 إجراءات التنفيذ:
FAC-P022-يمكن الوصول إليها للطالب والموظفين من جميع الجنسين مرافق 
INS-P038-  جنسيا  ينمتحولالحماية خصوصية الطالب 

INS-P039- LGBTQ  +تأكيد التعليم 
INS-P040-  جنسيا وغير الثنائيين وغير المتوافقين جنسيا  ينمتحولال ألعاب القوى التي يمكن الوصول إليها للطالب 
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 ديرتمت الموافقة عليها من قبل: الم 


