إجراء
ليمLGBTQ +
لتع
أكيد على ا
لت
ا
INS-P039
للحصولعلى أحدثإصدار،يرجىزيارة https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx
حسينها.
قيح اإلجراءاتوت
ويجريباستمرارتن

 1.0النطاق:

يخلقموظفوالمقاطعة اولمعلمون وشركاء البرنامج واإلداريونبيئةشاملة ومشجعةللطالب من جميع األجناس والميول
1.1يوضح هذا اإلجراء كيف س
نسية.
الج
تعاريف:
 2.0ال
تعددا ،أوبدونجنس.
نسا آخر ،أوجنسا م
بجنسهالخاص والذييمكن أنيشمل كونه امرأة ،أو رجل ،أو ج
للفرد
لشعور الداخلي
نسانية /الجندرية :ا
 2.1الهوية الج
لجنس ،أو األنثى ،أو الذكر ،أوثنائيالجنس المخصصللرضع عند والدتهم.
 2.2الجنس المعين :ا
ت في كروموسومات
فا
تعريفات النموذجيةلإلناث والذكو .ر قدتظهر اختل
لجنسي من ال
ناسلي أ و ا
لتشريح الت
ت في ا
 2.3مزدوجو الجنس :مصطلح شاملللختلفا
تشاف هذا عندالوالدة أوفيوقت الحق منالحياة.
الشخص أو أعضائه التناسلية أو أعضائه الداخلي .ة قديتم اك
لجنسية
ته/الجنسية والجندرية ؛بدايةلمجتمعتكون هويته ا
 :+ LGBTQ 2.4مثليه  ،مثلي الجنس ،ثنائي الجنس  ،متحول جنسيًا  ،غريب/شاذ /مشكك/ةفي هوي
افة
ئدةتشير ""+المض
افة السا .
لثق
لقاعدةكما تحدد ها ا
لجنسية خارج ا
صائصه ا
انسية و  /أو خ
و  /أوتعبيره عنالجنس و  /أو هويتهالجندرية و  /أو هويته الروم
ى في المجتمع.
لتجارب األخر
في النهاية إلىالعديد من ال هويات وا
لمستند هويات ذو الروحين
تضمن ألغراض هذا ا
فق هويته الجنسية مع الجنس الذيتمتعيينهله عندالوالدة ،والذيي
صا التتوا
 2.5متحول جنسيًا:ص
فةتصفشخ ً
لجنس
سكان األصليينفي أمريكاعلى ذوي/ذواتال هويةالجندريةالمزدوجة) وغيرثنائية وغيرمطابقةل
لقهال
فظيط
(ذو/ذوات الروحين:ل

 3.0اإلجراء:
صحية لوالية أوريغون.
نسية للطلب من جميعمستوياتالصفبمايتماشى معالمعايير ال
نسي ةوالميولالج
لتعليم حولال هويةالج
فير ا
يتم تو
3.1س
نية والتعبيرات
نسا
باحترام مع وحولاألشخاص من جميعال هوياتالج
لتواصل
لتزامبمعيار  ODE Health Education (2018( 4.5ا
 3.2من أجل اال
نفيذ مايلي:
لتوج هاتالجنسية،سيقوم المعلمونبت
نية وا
نسا
الج
3.2.1

نسيا ومزدوجي الجنس أو محو ه .م سيتماستخدام
بشرية،لنيتماستبعاداألشخاصالمتحولين ج
يولوجياال
قشة الجنسالمعين والب
عند منا
نس ونوع الجنس.
قئ العلمي ةللج
لحقا
قيقة حول ا
معلومات د

3.2.2

يولوجياالبشرية.
نسيا ومزدوجيالجنسفيمايتعلقبالجنس والب
تحولين ج
لتوعي ة مصطلحاتشامل ةلل م
صيي ا
تصا
ستخدم جميع اخ
سي

نساني في جميع أنحاء المقاطعة.
ساني والج
تبذل ج هودمستم ةر لدعمالتنوعالجن
3.3وس
لتأكيدعلى وجهاتنظراألشخاص الملونين وقصصهم وف ه مهم
يتم ا
نسانةي فيالمنا هجالدراسي ة،س
نسين والج
 3.3.1عندزيادةالتنوعبينالج
صليين.
لسكان األ
لسود وا
نية والنوع االجتماعي،وخاص ة ا
نسا
للج
يس ها من خللوسائل مثلتضمين
تييتمتدر
نسانيةبطرق ذات صلةبالموادال
نسين والج
تنوعبينالج
 3.3.2سيعمل من هج K-12علىتضمينال
تنوعا.
نشاءمسائل رياضية أكثر شموال و
شخصيات  ،+ LGBTQوروايات  ،+ LGBTQوا
3.3.3

نسانية والجنسانية،بما في ذلكالكتب اإلعلمية والرواياتالشاملة من
ستضم جميعالمكتبات المدرسية كتبا و  /أو موارد حولال هويةالج
ثال الالحصر األشخاص الملونين واألشخاص ذوي
خلفيات متنوعةومتقاطع ة .و هذايشملعلى سبيلالم
مؤلفين من
مجموعةواسعة منال
اإلعاقة.

سهولة لجميع الطلب.
 3.3.3.1ستكون هذه الموارد متاحةب
رية أو قادرة و  /أو غير ها
التيتحتويعلى روايات أو جداول أعمال منا هضة ل  + LGBTQأو عنص
 3.3.3.2لنيتمتعيين الكتب أو الموارد
منالروايات أو األجنداتالضارةلل طلب.
نس همالمحدد،نولتفصل أنشطة
إل فصل أونشاط دراسيبناءعلى ج
تحولين جنسيا من الوصولى
3.4لنتمنع دورات التربي ةالبدنية K-12الطلبال م
نسين حسبالجنس.
شاملة للج
لبدنيةال
فصلالتربية ا
لصلة:
 4.0الوثائق ذات ا
نائي وغير مطابقللجنس
نسيا وغيرث
-INS-A040 4.1طالبمتحول ج
صحية لوالية أوريغون
4.2المعاييرال
تنقيح22/15/2 :
تاريخال
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5.0تاريخالمراجعة:
التاريخ
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وصف
إجراء جديد

افقة:
6.0سلطةالمو
 6.1المدير
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