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 نطاق:   ال 1.0

هويتهم في المدر 1.1 ها من أجل حماية خصوصية الطالب عندما يرغبون في تأكيد  هذا اإلجراء الخطوات التي يجب على موظفي المقاطعة اتخاذ سة  يحدد 
 هوية أخرى غير مطابقة للجنسين.   ثنائي، أوغير  متحول جنسيا، أوأو   ، الروحكهوية ثنائية  

 التعاريف:    2.0

 بدون جنس.  جنسا متعددا، أو جنسا آخر، أوأو   ،رجالأو  ،امرأةوالذي يمكن أن يشمل كونه  الخاص،: الشعور الداخلي للفرد بجنسه الهوية الجندرية 2.1

تمثيل جنس الفرد في وثائق المنطقة التعليمية التي قد تكون أو ال   (؛الجندريةال منتمي للثنائية الجنسية/) Xرجل( أو )  Mامرأة( أو ) Fحرف; عالمة الجنس:  2.2
هويته الجنسية الحقيقية.  هي نفسها جنسه القانوني أو   تكون 

ة الجنس   تستخدم في وثائق المنطقة التعليمية للداللة (؛ال منتمي للثنائية الجنسية/الجندرية) Xرجل( أو ) Mامرأة( أو  ) Fرسالة؛  الجنس القانوني: 2.3 على عالم
 المستخدمة في الوثائق القانونية غير التعليمية للفرد.

ة مع الجنس الذي تم تعيينه له عند  المتحولون جنسيا: 2.4 هويته الجنسي هويات ذات   الوالدة،صفة تصف شخصا ال تتوافق  هذه الوثيقة  والذي يتضمن ألغراض 
ة مع ها من الهويات غير المتوافق  النوع االجتماعي روحين وغير ثنائية وغير

هويتهم :نتقالاال 2.5 هم الخارجية / مكانتهم االجتماعية بشكل أوثق مع  هر ة مظا هويتهم من خالل مواءم ها بعض المتحولين جنسيا عن   الجندرية. العملية التي يعبر في

 إجراء:  3.0

(  FERPAألسري )سيحافظ موظفو المقاطعة على سرية حالة الطالب المتحولين جنسيا إلى الحد المسموح به بموجب قانون خصوصية حقوق التعليم ا 3.1
 في اتصاالتهم. 

لن يكشف موظفو المدرسة عن أي معلومات قد تكشف عن حالة تحول الطالب جنسيا لآلخرين، بما في ذلك مقدمي الرعاية وموظفي المدرسة   3.1.1
 اآلخرين والطالب، ما لم يأذن الطالب بهذا الكشف، أو إذا كان الموظف ملزما قانونا بذلك.

تحولين جنسيا للطالب ضروريا حيث يجب على المدرسة القيام بذلك وفقا لقانون والية أوريغون فيما يتعلق  قد يكون الكشف عن حالة الم 3.1.2
هيته على المحك. يجب إخطار الطالب بذلك قبل حدوث   المضايقة؛ باإلخطارات بالتنمر أو  أو عندما تكون صحة الطالب أو سالمته أو رفا

 اإلفصاح.
ها.  Synergyو / أو عالمة الجنس في سيتمكن الطالب من تغيير أسمائهم  3.2  مع السجالت السابقة المتعلقة بالجنس التي يتم الحفاظ على سريت

 ال توجد وثائق لتغيير االسم القانوني مطلوبة.. Synergyيمكن لجميع الطالب تعيين تغيير في االسم أو عالمة الجنس في  3.2.1
 للطالب و / أو الجنس المحدد عند الوالدة. سيتم الحفاظ على سرية أي ملف يحتوي على االسم القانوني  3.2.1.1
 ال يمكن للمدارس أن تطلب أوراقا قانونية أو إثباتا رسميا أو إذنا من الوالدين لتغيير اسم الطالب أو تغيير الجنس.  3.2.1.2
 جنس.لعملية تغيير االسم القانوني للطالب و / أو ال Synergyقم بالرجوع إلى تعليمات عمل الهوية القانونية المحمية من  3.2.1.3

سيتم تحديث جميع سجالت الطالب لتعكس االسم و / أو عالمة الجنس   الجنس، بمجرد إبالغ الموظفين المعنيين باالسم القانوني و / أو تغيير  3.2.2
 التي تم تغييرها قانونيا. 

 لن تدرج نصوص الطالب جنس أي طالب أو هويته الجنسية. 3.2.3
ها من أجل ضمان أن  سيتم تقديم خطة انتقال النوع االجتماعي للطالب كشكل  3.3 موجز من أشكال التواصل التي يمكن للطالب المتحولين جنسيا استخدام

 جميع أولئك الذين أذن لهم الطالب بإبالغهم مجهزون تجهيزا جيدا لحماية خصوصية الطالب ورغبات تأكيد النوع االجتماعي.
سيقوم الموظفون بإعالم الطالب بخطة   المدرسة، ه في االنتقال في عندما يتواصل الطالب مع أحد الموظفين حول هويته الجنسية و / أو رغبت 3.3.1

هم.  هم وفقا لتقدير  انتقال الطالب بين الجنسين التي يمكنهم إكمالها في اجتماع مع موظفين موثوق ب
وسيتم جدولة   مدرستهم، لتوفير أماكن إقامة في +  LGBTQيمكن للطالب أو األسرة بدء اجتماع مع مستشار المدرسة أو مساعد برنامج  3.3.2

 أيام دراسية من طلب الطالب أو األسرة.   10االجتماع في غضون 
 الوثائق ذات الصلة:  4.0

4.1 INS-A040- متحول جنسيا وغير ثنائي وغير مطابق للجنس طالب 

 https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx للحصول على أحدث إصدار، يرجى زيارةويجري باستمرار تنقيح اإلجراءات وتحسينها. 
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4.2 INS-P035- احتفاالت مدرسية شاملة 

 دليل التآزر المرجعي السريع للهوية القانونية المحمية  4.3

 خطة التحول بين الجنسين للطالب  4.4

 تاريخ المراجعة:  5.0

 وصف  تاريخ
 إجراء جديد.  2/15/22

 

 سلطة الموافقة:  6.0

 دير الم 6.1
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