إجراء
حماية خصوصية الطالب المتحولين جنسيا
INS-P038
للحصولعلى أحدثإصدار،يرجىزيارة https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx
حسينها.
قيح اإلجراءاتوت
ويجريباستمرارتن

 1.0النطاق:

فيالمقاطعةاتخاذ ها من أجل حماية خصوصيةالطالب عندمايرغبنو فيتأكيد هويتمه فيالمدرسة
لتييجبعلى موظ
1.1يحدد هذا اإلجراء الخطوات ا
نسين.
بقةللج
نسيا ،أو غيرثنائي ،أو هوية أخرى غير مطا
ك هويةثنائيةالروح ،أومتحول ج
 2.0التعاريف:
تعددا ،أوبدونجنس.
نسا م
نسا آخر ،أو ج
بجنسه الخاص ،والذييمكن أنيشمل كون ه امرأة ،أو رجال ،أو ج
لفرد
لشعورالداخليل
 2.1الهوية الجندرية :ا
الفر في وثائق المنطقة التعليمية التيقدتكون أو ال
ثنائيةالجنسية/الجندرية)؛تمثيل جنس د
 2.2عالمة الجنس :حرف;  ( Fامرأة) أو ( Mرجل) أو ( Xال منتميلل
حقيقية.
لجنسية ال
نفسها جنسهالقانوني أو هويته ا
تكون هي
لجنس
تعليميةللداللة على عالمة ا
تستخد في وثائق المنطق ة ال
م
ثنائيةالجنسية/الجندرية)؛
 2.3الجنس القانوني:رسالة؛  ( Fامرأة) أو ( Mرجل) أو ( Xال منتميلل
للفرد.
تعليمية
لقانونية غير ال
لمستخدم في الوثائق ا
ة
ا
ثيقة هويات ذات
يتضمن ألغراض هذه الو
لجنسي ة معالجنس الذيتمتعيينهله عندالوالدة ،والذي
افق هويته ا
صفتصفشخصا التتو
 2.4المتحولون جنسيا :ة
فق ة مع النوع االجتماعي
روحين وغيرثنائية وغير ها من ال هويات غير المتوا
بشكل أوثق مع هويتهمالجندرية.
ي جنسيا عن هويتهم من خالل مواءم ة مظا هر هم الخارجية  /مكانتهم االجتماعي ة
ب في هابعض المتحولن
 2.5االنتقال :العملية التييعر

 3.0إجراء:
لتعليم األسري ()FERPA
فوالمقاطعةعلى سرية حالة الطالبالمتحولين جنسياإلى الحدالمسموحبهبموجبقانون خصوصيةحقوق ا
افظ موظ
3.1سيح
التهم.
تصا
في ا
فيالمدرسة
نسيا لآلخرين،بما في ذلكمقدميالرعاية وموظ
فوالمدرس ة عن أيمعلوماتد قتكشف نع حالة تحول الطالب ج
 3.1.1نليكشف موظ
نونا بذلك.
هذا الكشف ،أو إذا كانالموظفملزما قا
اآلخرين والطالب،ما لم يأذنالطالبب
يتعلق
ن فيما
وفلقانون والية أوريغو
ك قا
يام بذل
رسة الق
تحولين جنسياللطالبضروريا حيثيجبعلى المد
كوالكشف عن حال ةالم
 3.1.2قدي ن
بذلك قبل حدوث
المحك يجب إخطارالطالب
.
ضايقة؛ أو عندماتكون صحةالطالب أوسالمته أو رفا هيتهعلى
باإلخطاراتبالتنمر أوالم
فصاح.
اإل
لحفاظعلى سريت ها.
تييتم ا
بالجنسال
علق ة
بقةالمت
لسا
لسجالت ا
لجنس في  Synergyمع ا
3.2سيتمكن الطالب منتغييرأسمائهم و  /أو عالمة ا
3.2.1

لقانوني مطلوب ة.
س في  .Synergyالتوجد وثائق لتغييراالسم ا
ي في االسم أو عالمةالجن
يمكن لجميعالطالبتعيينتغير

القانونيللطالب و  /أوالجنسالمحددعندالوالدة.
يحتويعلىاالسم
حفاظعلى سرية أيملف
 3.2.1.1سيتمال
ك للمدارس أنتطلب أوراقاقانوني ة أوإثباتارسميا أو إذنا من الوالدين لتغييراسمالطالب أوتغييرالجنس.
 3.2.1.2اليمن
لقانوني للطالب و  /أوالجنس.
لقانونيةالمحمية من Synergyلعمليةتغييراالسم ا
 3.2.1.3قمبالرجوعىإلتعليمات عملال هوية ا
لقانوني و  /أوتغييرالجنس،سيتمتحديث جميعسجالتالطالب لتعكساالسم و  /أو عالمةالجنس
ظفينالمعنيينباالسم ا
بالغالمو
 3.2.2بمجرد إ
التيتمتغييرها قانونيا.
3.2.3

نسي ة.
لن تدرجنصوص الطالب جنس أيطالب أو هويتهالج

تخدام ها من أجل ضمان أن
نسيااس
تحولين ج
التييمكنللطالبال م
لنوع االجتماعيللطالبكشكل موجز منأشكالالتواصل
نتقال ا
يتم تقديم خطة ا
3.3س
لنوع االجتماعي.
يدا لحماية خصوصيةالطالب ورغباتتأكيد ا
بال غهم مج هزون تجهيزا ج
جميع أولئكالذين أذن لهمالطالببإ
لب بخطة
فونبإعالمالطا
نتقال فيالمدرسة،سيقومالموظ
ت في اال
نسية و  /أو رغبه
ظفين حول هويته الج
 3.3.1عندمايتواصلالطالب مع أحدالمو
وفقا لتقدير هم.
التييمكنهم إكمالها فياجتماع معموظفينموثوقب هم
نسين
نتقال الطالببين الج
ا
ستهم،وسيتمجدول ة
توفير أماكن إقامة في مدر
تشارالمدرسة أو مساعدبرنامج + LGBTQل
 3.3.2يمكنللطالب أواألسرةبدء اجتماع مع مس
الجتماعفيغضون  10أيام دراسية من طلبالطالب أواألسرة.
ا
لصلة:
 4.0الوثائق ذات ا
نائي وغير مطابقللجنس
نسيا وغيرث
-INS-A040 4.1طالبمتحول ج
تنقيح22/15/2 :
تاريخال
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إجراء
حماية خصوصية الطالب المتحولين جنسيا
INS-P038
احتفاالت مدرسيةشامل ة
-INS-P035 4.2
ية القانونية المحمية
لسريع لل هو
4.3دليلالتآزرالمرجعي ا
نسين للطالب
 4.4خطةالتحولبين الج
5.0تاريخالمراجعة:
تاريخ
22/15/2

وصف
إجراء جديد.

افقة:
6.0سلطةالمو
6.1المدير
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