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السياساتبشكل دوري.
تتم مراجعة

نسيا وغيرالثنائيين وغير
لشاملة والرفا هية والتعليم والنجاحللطالب ذويالروحين والمتحولين ج
بالسال مة ا
تعليمية
يلم-كايزرال
 .1تلتزم منطقةس
1
لنوع االجتماعي
افقين مع ا
المتو
.2

يتهمالجندرية.
سيا لنتمنع هم هو
تحولين جن
يلم-كايزرال م
ليم ونجاح طالبس
فا هي ة وتع
زام يعني أن سالمة ور
هذا االلت

لصلة
ياسات والبرامج والممارسات ذات ا
نسيا،يجبعلىالمقاطعةتطبيقعدس ة اإلنصافعلى جميعالس
تحولين ج
تيج ةلطالبناال م
 .3لتغييرالن
وتحقيقا ل هذه
تعليم كطالبسيلم-كايزر اآلخرين.
لشاملة وال
نطق نفسالدرجة منالرعاية ا
سيا في متنا
تحولين جن
تلقى جميعالطالبال م
بحيثي
الغاية تعتقدالمقاطعةما يلي:
تسمح
تحولين جنسيايصبح مجتمعنا أكثر قبوال ومكانا أكثر أمانا لكل طالببشكل عام.
يلة للطالبال م
بيرات األص
ما نقبلالتع
 .3.1عند
عقلية والنجاح أكاديميا.
ود المبذولة إلنشاء مساحات تؤكدالنوع االجتماعي للطالبباالزد هرا فيصحتهمال
الج ه
يجابي.
مسؤولية كبي ةر لتغيير مسار حياةالطالببشكل إ
معلموبفرصة هائلة و
 .3.2يتمتع ال ن
طعة القيادةبشأنقضايا اإلنصاف داخل مجتمعنا.
توفرالمقا
 .3.3يجب أن
يلم-كايزربمايلي:
نطق ة مدرسةس
معتقداتناستقوم م
.4لتحقيق
جميالمستويات المدرسية،بما في ذلكعلى سبيلالمثال
لسياسات واإلجراءات ذاتالصلة إلجرءا تحول عادلعلى ع
الستفادة من هذه ا
 .4.1ا
لحصر:
ال ا
نشطة الالمنهجية وخدمات
تعليمعاليالجودة واأل
ية الوصولالعادل إلىالمعلمين ذويالخبرة ،والمنا هج وال
.4.1.1تزويدالطالببإمكان
الدعم.
سهيالت المادية والتطويرالم هني.
نشطة والت
نتقال الطالب والمنا هجالدراسية واأل
لتعليمية حول ا
نطق ة ا
.4.1.2إعالم ممارساتال م
تشملالتنوعبينالجنسين.
لتعليميةتدعم و
نطق ة ا
.4.1.3خلقبيئةعلىمستوى الم
س لألشخاص من جميعال هوياتالجندرية.
دال إلى دورات المياه وغرف خلع المالب
فق المنطقة وصوال عا
توفير مرا
.4.1.4ضمان
نسين الموجود داخل مجتمعنا.
تنوعبينالج
تحتفلبال
افة شاملة ومرحبة و
عم ثق
 .4.2العملباستمرارلخلق ود
نفيذ هذا
افيا ورصدت
رسات المستجةيبثق
نسين والمما
تعلقبالمساواةبين الج
ظفينعلىالتطويرالمهنياإللزاميالم
 .4.3ضمان حصولالمو
لتعلم.
ا
لضماتحقيقنتائج عادلة.
عاكسة لرصدتأثير ج هودنا ن
لتقييماتال
تظام فيالممارسات وا
.4.4االنخراطبان

لمثال ال
بيل ا
فريدة معالجنس.بما في ذلكعلى س
نسيكمصطلح شامل لتغطي ة مجموعة متنوعة منتجارب الطالبال
تخدم مصطلحمتحول ج
1يس
ي لديهم هذهال هويات مع
خ لنيُعرف جميعاألشخاص الذن
نسيا ،غيرثنائيين ،جنسيين ،إل .
افقين ج
نسيا ،غيرمتو
لحصر :ذوالروحين،متحوالن ج
ا
تخدا مها لإلشا ةر إلى هذه المجموعة منال هويات.
فصاعدا سيتماس
كلمة عابر ،ولكن من اآلن
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