
  دائرة المدارس الموحدة في اوآالند
الالئحة اإلدارية

 
AR 5145.7  

للطالب
 

التحرش الجنسي
 
 

التقارب الجنسي الغير مرحب به  مثل،  منهاايشتمل على عدة ممارسات نذآر بعض التحرش الجنسي الممنوع 
جنسية غير مرغوب به سواء أوطلب غير مرغوب به للقيام بتسهيالت أو دعم له صلة بالجنس أو أي سلوك ذا طبيعة 

آان لفظي أو مرئي أو بدني يقوم به شخص مع شخص آخر سواء من نفس الجنس أو من الجنس اآلخر في المحيط 
5CCR4916 ;212.5 )القانون التعليمي : (التعليمي تحت أي من الظروف التالية

 
ط الحالة االآاديمية للطالب جعل االستسالم لهذا السلوك سواء بشكل صريح أو مبطن شرط أو ضمن شرو .1

أو تقدم في مستوى الطالب األآاديمي
 

 .2 لهذا السلوك أو رفضه آأساس للقرارات األآاديمية التي تؤثر على الطالب الطالبستسالماستغالل ا
 

لهذا السلوك غرض ما أو تأثير سلبي على أداء الطالب األآاديمي أو لخلق مناخ تعليمي مبني على الخوف  .3
واإلهانةعدائية وال
 

استغالل استسالم الطالب لهذا السلوك أو رفضه آأساس ألي قرار له أثر على الطالب بخصوص فوائد  .4
 دائرة المدارستوفرهوخدمات وتكريمات و برامج و أنشطة متوفرة في برنامج أو نشاط 

 
ة فيها فقطي وليس محدودتأمثلة أنواع السلوك الممنوع في الدائرة والتي قد تمثل تحرش جنسي تشمل اآل

 
النظرة الشهوانية الغير مرحب فيها والمغازلة الجنسية وعرض الجنس على أحدهم 1. 

 
 وإطالق األلقاب الجنسة والتهديدات واإلعتداء اللفظي والتعليقات المقللة من التشويه الجنسي الغير مرحب به .2

شأن اآلخرين واألوصاف الجنسة الهابطة
 

للفظية الصورية عن جسد شخص ما أو المحادثات الشخصية جداالتعليقات ا .3
 

النكت الجنسية والملصقات المقللة من شأن اآلخرين والمالحظات والقصص والرسوم الكرتونية والرسم  .4
اليدوية والصور واإلشارات السوقية والصور الكمبيوترية ذات الطبيعة الجنسية

 
نشر اإلشاعات الجنسة .5
 
 

ات أو النقد الجنسي على الطالب المسجلين في الفصول التي يكون فيها أغلب الطالب من نفس المضايق .6
الجنس

 
التمسك أو التحسس بشكل جنسي أو التالطف عن طريق تمرير اليد أو لمس الجسد بشكل خفيفتدليك أو ال 7. 

 
لمس جسد شخص ما أو لمس المالبس بطريقة جنسية 8. 
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راض أو أي تدخل بدني بنشاطات المدرسة حينما تكون موجهة لفرد ما على أساس إعاقة أو حرآات االعت .9

الجنس 
 

عرض األغراض التي توحي بالجنس .10
 

تنفيذ سياسة الدائرة
 

 الدائرة الخاصة بالتحرش الجنسي وقد يقوم المراقب العام او من يمثله باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذ سياسة
:تشتمل بعض هذه اإلجراءات على اآلتي حسب الحاجة

 
إزالة الكتابات والرسوم الجدارية المهينة والبذيئة 1. 

 
cf. 5131.5 – التخريب والرسوم والكتابات الجدارية( ) 

 
التعرف على التحرش وآيفية توفير التدريب للطالب والموظفين واآلباء أو أولياء األمور حول آيفية  .2

التجاوب معه
 

cf. 4131 –  تطوير الموظفين( ) 
 

نشر وتلخيص سياسة الدائرة والالئحة المتعلقة بالتحرش الجنسي 3. 
 

إنسجاما مع القوانين المتعلقة بالسرية الخاصة بالطالب والسجالت عن طريق توصيل ردود المدرسة لآلباء  .4
وأولياء األمور والمجتمع 

 
cf. 4119.23 - حصرية/ النشر الغير مسموح به لمعلومات سرية( )

cf. 5125 – سجالت الطالب ( )
 

القيام باإلجراء التأديبي المناسب 5. 
 

باإلضافة لذلك يمكن القيام باإلجراءات التأديبية ضد أي شخص يقوم بشكوى تحرش جنسي والتي آان يعرف أنها 
.غير حقيقية

 
cf. 4118 – إجراء تأديبي/  اإليقاف( ) 
cf. 4218 – إجراء تأديبي/ إيقاف/  تسريح( ) 

cf. 5144.1 - ) عملية اإليقاف والطرد المستحق (
cf. 5144.2 -  للطالب المعاقين( عملية اإليقاف والطرد المستحق(( )

 
 

اإلشعارات
 

:نسخة من سياسة الدائرة الخاصة بالتحرش الجنسي والقانون سوف
 

القانون التعليمي( .1  عارات المرسلة لآلباء وأولياء األمورفي بداية السنة الداراسيةيتم وضعه مع اإلش  
48980; 5 CCR 4917
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) cf. 5145.6 – إشعارات اآلباء ( 
 

يتم عرضها في مكان بارز في المبنى اإلداري أو منطقة أخرى حيث يتم نشر قوانين الدائرة واللوائح  .2
 )231.5 قانون التعليميال (واإلجراءات ومعايير السلوك 

 
يتم توفيرها آجزء من برنامج التوجيه الخاص بالطالب الجدد في بداية آل ربع سنة دراسية أو فصل  .3

 )231.5 القانون التعليمي( دراسي أو الدورة الصيفية 
 

جراءات القوانين الشاملة للدائرة واللوائح واإلتظهر في آل مدرسة أو إصدار خاص بالدائرة والذي ينشر  .4
 )231.5 القانون التعليمي( ومعايير السلوك 

 
 
 

8/25/04; 10/26/11A 
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