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 نطاق:   ال 1.0

هذا اإلجراء كيف سيخلق موظفو المقاطعة والمعلمون وشركاء البرنامج واإلداريون بيئة شاملة ومشجعة للطالب من جميع األجناس والمي 1.1 ول  يوضح 
 الجنسية.  

 التعاريف:    2.0

  بدون جنس. جنسا متعددا، أو جنسا آخر، أوأو  ،رجل أو  ،امرأةالشعور الداخلي للفرد بجنسه الخاص والذي يمكن أن يشمل كونه  :الجندرية الجنسانية/ الهوية 2.1

 أو ثنائي الجنس المخصص للرضع عند والدتهم. ،الذكرأو  ،األنثىأو  ،الجنس   الجنس المعين: 2.2

و الجنسي من التعريفات النموذجية لإلناث والذكور. قد تظهر اختلفات في كروموسومات  مصطلح شامل للختلفات في التشريح التناسلي أ  مزدوجو الجنس: 2.3
هذا عند الوالدة أو في وقت الحق من الحياة.   الشخص أو أعضائه التناسلية أو أعضائه الداخلية. قد يتم اكتشاف 

2.4 LGBTQ  :+ ، هويته/الجنسية والجندرية م   /غريب/شاذمثليه ، مثلي الجنس ، ثنائي الجنس ، متحول جنسيًا هويته الجنسية   شكك/ة في  ؛ بداية لمجتمع تكون 
هويته الجن ها الثقافة السائدة. تشير "+" المضافة   دريةو / أو تعبيره عن الجنس و / أو  هويته الرومانسية و / أو خصائصه الجنسية خارج القاعدة كما تحدد و / أو 
 ب األخرى في المجتمع.في النهاية إلى العديد من الهويات والتجار

هويته الجنسية مع الجنس الذي تم تعيينه له عند  متحول جنسيًا:   2.5 هويات  الوالدة،صفة تصف شخًصا ال تتوافق  هذا المستند  ذو الروحين والذي يتضمن ألغراض 
 وغير ثنائية وغير مطابقة للجنس  ( ذو/ذوات الروحين: لفظ يطلقه السكان األصليين في أمريكا على ذوي/ذوات الهوية الجندرية المزدوجة)

 جراء: اإل 3.0

 والميول الجنسية للطلب من جميع مستويات الصف بما يتماشى مع المعايير الصحية لوالية أوريغون. الجنسية سيتم توفير التعليم حول الهوية  3.1
التواصل باحترام مع وحول األشخاص من جميع الهويات الجنسانية والتعبيرات   ODE Health Education (2018( 4.5من أجل االلتزام بمعيار  3.2

هات   سيقوم المعلمون بتنفيذ ما يلي:  الجنسية، الجنسانية والتوج
هم. سيتم استخدام  لن يتم استبعاد األشخاص المتح   البشرية، عند مناقشة الجنس المعين والبيولوجيا  3.2.1 ولين جنسيا ومزدوجي الجنس أو محو

 معلومات دقيقة حول الحقائق العلمية للجنس ونوع الجنس.
 سيستخدم جميع اختصاصيي التوعية مصطلحات شاملة للمتحولين جنسيا ومزدوجي الجنس فيما يتعلق بالجنس والبيولوجيا البشرية.  3.2.2

 جنساني في جميع أنحاء المقاطعة.وستبذل جهود مستمرة لدعم التنوع الجنساني وال 3.3
هج  3.3.1 مهم   الدراسية، عند زيادة التنوع بين الجنسين والجنسانية في المنا سيتم التأكيد على وجهات نظر األشخاص الملونين وقصصهم وفه

 وخاصة السود والسكان األصليين.  االجتماعي، للجنسانية والنوع 
ها من خلل وسائل مثل تضمين  على تضمين التنوع بين الجنسين وال K-12سيعمل منهج  3.3.2 جنسانية بطرق ذات صلة بالمواد التي يتم تدريس

 أكثر شموال وتنوعا. انشاء مسائل رياضيةو +،  LGBTQوروايات  +،  LGBTQشخصيات 
ت الشاملة من بما في ذلك الكتب اإلعلمية والروايا والجنسانية، ستضم جميع المكتبات المدرسية كتبا و / أو موارد حول الهوية الجنسانية  3.3.3

هذا يشمل على سبيل المثال ال الحصر األشخاص الملونين واألشخاص ذوي   مجموعة واسعة من المؤلفين من خلفيات متنوعة ومتقاطعة. و
 اإلعاقة. 

هذه الموارد متاحة بسهولة لجميع الطلب.  3.3.3.1  ستكون 
هضة ل  أعمالجداول لن يتم تعيين الكتب أو الموارد التي تحتوي على روايات أو  3.3.3.2 ها +  LGBTQمنا أو عنصرية أو قادرة و / أو غير

 من الروايات أو األجندات الضارة للطلب.
هم  K-12لن تمنع دورات التربية البدنية   3.4 ولن تفصل أنشطة   المحدد، الطلب المتحولين جنسيا من الوصول إلى فصل أو نشاط دراسي بناء على جنس

 فصل التربية البدنية الشاملة للجنسين حسب الجنس. 
 الوثائق ذات الصلة:  4.0

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

 الصحية لوالية أوريغون المعايير 4.2

 https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx للحصول على أحدث إصدار، يرجى زيارةويجري باستمرار تنقيح اإلجراءات وتحسينها. 
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 تاريخ المراجعة:  5.0
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