
  دائرة المدارس الموحدة في أوآالند
سياسة المجلس

 
BP 5145.7  

لطالبل
 

التحرش الجنسي
 
 

المجلس التحرش الجنسي الية من التحرش والتمييز العنصري حيث يمنع يلتزم المجلس الحاآم بالحفاظ على بيئة تعليمية خ
. تقيمه المدرسة أو له عالقة بهاة أو أي نشاط آخرين في المدرسن قبل طالب آخرين والموظفين أو أشخاص الخاص بالطالب م

 أو يشارآون في ونوى أو يشهدون أو يساعداضد األشخاص الذين يرفعون شك المجلس آذلك السلوك أو العمل االنتقامي منعي
 شكوى داخل الدائرةإجراءاتأي 

 
cf. 0410  -  برامج وأنشطة الدائرة الغير تمييزية(   )
cf. 1312.3  - الشكوى المتكاملة إجراءات( )

cf. 4119.11/4219.11/4319.11  التحرش الجنسي (  )
 

ماتمعلو/ توجيهات
 

سيتأآد المراقب العام أو من يمثله من أن يتلقى طالب الدائرة توجيهات ومعلومات تناسب فئتهم العمرية حول التحرش 
:مات علىهذه التوجيهات أو المعلووتحتوي . الجنسي

 
 فيما بين حدوث حاالت تحرش جنسي  إمكانية تحرش جنسي بما في ذلكشكلوالتصرفات التي ت األعمال نوعية .1

.الجنسين آذلك
 

 .2 ضدهم التحرش الجنسي وقوعرسالة واضحة بأنه يجب على الطالب أن ال يتحملوا
 

ي فيها ضحية  مشاهدتها حتى في الحاالت التي لم يشتكت حاالت التحرش الجنسي التي تمعن اإلبالغالحث على  .3
التحرش الجنسي

 .4 بالتحرش الجنسيالمتهمين/ المتهماألشخاص / معلومات حول إجراءات الدائرة للتحقيق في الشكاوي والشخص
 

)التخريب والكتابة على الجدران  cf. 5131.5 -  )
cf. 5137  )  -مناخ المدرسة االيجابي (

cf. 5145.3  - التحرش/ الالتمييز( ) 
(HIV AIDS و  cf. 6142.1)  الصحة الجنسية وتعليمات عن الوقاية من أمراض نقص المناعة المكتسبة

 
خطوات الشكوى

 
إذا شعر أي طالب أو طالبه بأنه يتم أو قد تم التحرش به أو بها جنسيا بواسطة موظف المدرسة او طالب آخر أو شخص غير 

فإنه ينبغي عليه أو )  عند زيارة شخص رياضي أو مدربعلى سبيل المثال(موظف على أرضية المدرسة أو في نشاط مدرسي 
إذا الحظ أي طالب حادث تحرش جنسي أو تمييز . عليها اإلتصال بمحقق الشكاوى أو المدير أو أي موظف تابع لدائرة المدارس

حية شكوى بهذا  سواء قدم الض بذلك، محقق الشكاوي أو المدير أو أي موظف تابع لدائرة المدارسبلغفإنه ينبغي عليه أن ي
وي أو المدير خالل يومين محقق الشكايبلغ يجب على الموظف الذي يتلقى هذا النوع من الشكاوي أن . الخصوص أم ال

AR1312.3 إجراءات الشكوى المتكاملة- وسيتم التحقيق في هذا الشكوى وفقا لـ دراسيين
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cf. 1312.1 -اوآالند الشكاوى الخاصة بموظفي دائرة المدارس المتحدة في ( )
cf. 5141.4  -  منع اإلعتداء على األطفال واإلبالغ عنها( ) 

 
 هذا التحرش ءحينما يقرر المراقب العام أو من يمثله أنه قد وقع التحرش فعال فإنه سيقوم بالعمل بشكل سريع ومناسب إلنها

ومناقشة آثاره على الضحية
 

أفعال تأديبية
 

و في نشاط ترعاه المدرسة أو له عالقه بالمدرسة فإن ضد أي شخص في المدرسة أإذا تورط أي طالب في التحرش الجنسي 
 فإن اإلجراء التأديبي قد 12-4بالنسبة للطالب في الصف . ذلك يعد انتهاك لهذه السياسة وسيتعرض هذا الطالب إلجراء تأديبي

آاملة في عين االعتبار أو الطرد من المدرسة ولن يتم ذلك إال بعد أن يتم األخذ بالظروف المحيطة بالحادث /يكون التوقيف و 
 

cf. 5131   السلوآيالتصرف ( ) 
cf. 5144.1ملية اإليقاف والطرد المستحق ع(  )
cf. 5144.2 الطالب المعاقيين( عملية اإليقاف والطرد المستحق(( )

 
السرية الكاملة واالحتفاظ بالسجالت

 
 أو اتخاذ إجراءات ضرورية  في األمر تنفيذ تحقيقسيتم إحاطة الشكاوى والتهم بالتحرش الجنسي بالسرية باستثناء ضرورة

  )CCR 4964 5. (الحقة فيما بعد
 

cf. 4119.23/4219.23/4319.23حصرية/ النشر الغير مسموح به لمعلومات سرية( ) 
cf. 512   سجالت الطالب( ) 

 
بالتحرش الجنسي لتمكين الدائرة من يقوم المراقب العام أو من يمثله باالحتفاظ بسجل جميع الحاالت المبلغ عنها والمتعلقة 

.مراقبة ومناقشة ومنع تكرار حصول هذا النوع من التحرش في المدارس
 
 
 

المرجع القانوني 
القانون التعليمي

حظر التمييز على أساس الجنس   200-262.4
 قواعد التوقيف والطرد  48900

رش الجنسي القواعد اإلضافية للتوقيف والطرد على أساس التح  48900.2
 بسبب سوء سلوك الطالب المسؤوليةولي األمر /  أو األم األبتحمل   48904
 إشعار في بداية الفصل الدراسي  48980

القانون المدني
 تحمل المسؤولية عن التحرش الجنسي  51.9   العالقات التجارية والخدمية والمهنية;

ولية عن سوء سلوك القاصرولي أمر الطالب المسؤ/  تحمل األب أو األم   1714.1
القانون الحكومي

 التدريب حول التحرش الجنسي  12950.1
5قانون اللوائح ، الفصل 

 إجراءات الشكوى المتكاملة  4600-4687
 البرامج الخاصة بعدم التمييز في البرامج الخاصة بالتعليم االبتدائي والثانوي  4900-4965

20قانون الواليات المتحدة، الفصل 
الفصل التاسع، التمييز العنصري    1681-1688  
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42قانون الواليات المتحدة الفصل 
1983اإلجراء المدني الخاص بالحرمان من الحقوق للعام 

 1964 2000d-2000d-7  الفصل السادس من قانون الحقوق المدنية لعام   
2000e-2000e-17   آما تم تعديله1964 الفصل السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 

34الفصل قانون اللوائح الفيدرالية 
عدم ممارسة التمييز على أساس الجنس في البرامج التعليمية 106.1-106.71
قرارات المحكمة

, (2008) 167 Cal.App.4th 567  دونوفان ضد دائرة المدارس الموحدة في بوواي
 (2003, 9th Cir.) 324 F.3d 1130  فلوريس ضد دائرة المدارس الموحدة في مورجان هيل

 (2001, 9th Cir.) 208 F.3d 736  ريس ضد دائرة مدارس جيفرسون
 (1999) 526 U.S. 629  دايفس ضد المجلس التعليمي في مقاطعة مونرو
 (1998) 524 U.S. 274  جيبسر ضد دائرة مدارس الجو فيستا اندبيندنس

 (1998, 9th Cir.) 143 F.3d 473  أوونا بواسطة آايت إس ضد مكافري
 (1995, 9th Cir.) 54 F.3d 1447  دو ضد دائرة مدارس مدينة بيتالوما

 
المصادر اإلدارية 

مكتب إصدارات الحقوق المدنية
سلوك غير أآاديمي : التحرش الجنسي 2008 

دليل إرشادات التحرش الجنسي الُمراجع  2001 
  

مواقع في االنترنت
 http://www.cde.ca.gov اوزارة التعليم في والية آاليفورني :

  :وزارة التعليم األميريكية، مكتب الحقوق المدنية
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html 

 
 
 

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