
  دائرة المدارس الموحدة في أوآالند

سياسة الدائرة
 

BP 5145.3 –   التحرش الجنسي/ عدم التمييز
للطالب

 
 

ن فرص متساوية لجميع الطالب في القبول والوصول إلى البرامج التعليمية التي تقدمها الدائرة أن يضميرغب المجلس الحاآم 
دائرة ستكون خالية برامج وأنشطة ال. وبرامج اإلرشاد واإلستشارة والبرامج الرياضية وإجراءات االختبار واألنشطة األخرى

من أي ممارسات تمييز بما في ذلك التحرش فيما يخص جنس الطالب الحقيقي والمعنوي ونوعية جنسه وهوية الجماعة العرقية  
التي ينتمي إليها والعرق وبلد المنشأ والدين واللون والحالة البدنية والعقلية والعمر والتوجه الجنسي

 
cf. 0410 مج وأنشطة الدائرة عدم التمييز في برا( ) 

cf. 5145.9 )السلوك المحّفز بالكراهية (
cf. 5146  الطالب المتزوجون والطالبات الحوامل والطالب اآلباء( ) 

cf. 6164.6  504 الهوية والتعليم تحت البند( ) 

 
  الدائرة و آخر أو أي شخص في المجلس التمييز والترهيب أو التحرش ضد أي طالب بواسطة أي موظف أو طالبمنعي
مل التحرش الممنوع على السلوك أو التصرف البدني واللفظي والاللفظي والمكتوب بناء على التصنيفات التي ذآرناها تيش

 برنامج أو نشاط تعليميأي  على المشارآة في واالستفادة من ب حيث أنها يؤثر على قدرة الطالامؤثر واذي يعد قويأعاله وال
 التدخل بقوة وبشكل غير معقول مما يؤثر حيث أن الهدف منه  ،خيف وبيئة مهدد وعدائية ومهينةمما يتسبب في جو تعليمي م

.الطالب التعليمية ء الطالب أآاديميا وبالتالي يكون له مردود عكسي على فرصأداعلى 
 

بما في ذلك، وليس نمطية في بذل الخدمات أوسوف يقوم موظفو المدرسة والمتطوعين بأخذ الحيطة من أي تمييز أو تحّيز 
.فقط، التعليم واإلرشاد والمراقبة

 
cf. 5145.2حرية الكالم والتعبير ( ) 

cf. 6145األنشطة المنهجية والالمنهجي ( ) 
cf. 6145.2المنافسة الرياضية ( )
cf. 6164.2اإلرشاد والخدمات االستشارية ( ) 

 
ت المناسبة في الوقت الالزم لحمايتهم من السلوك التمييزي يقوم المدير أومن يمثله بتطوير خطة لتوفير الطالب بالتعديال

.المهدد أو السلوك التحرشي
 

إذا اشترك في أي تمييز أو تحرش ضد أي شخص في المدرسة أو في أي نشاط له عالقة بالمدرسة أو أي نشاط ترعاه 
 فقد يشمل اإلجراء التأديبي على 12-4مرحلة بالنسبة للطالب من ال. المدرسة منتهكا هذه السياسة فسوف يتعرض إلجراء تأديبي

. اإليقاف أو الطرد بعد أن يتم األخذ بعين االعتبار آافة الظروف المحيطة بالحادثة
 

cf. 4118 )اإلجراء التأديبي/  اإليقاف (
cf. 4119.21/4219.21/4319.21المعايير المهنية (  )

cf. 4218اإلجراء التأديبي/ اإليقاف/  التسريح( )
cf. 5131 )السلوك (
cf. 5144التأديب ( ) 

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

 يعين المجلس منصب محقق الشكاوى لحاالت عدم التمييز للتعامل مع الشكاوي نيابة عن الطالب بخصوص حاالت التمييز
العنصري والتحرش واالستفسارات بخصوص سياسات الدائرة الخاصة بعدم التمييز العنصري

مكتب محقق الشكاوي
Office of the Ombudsperson 

1025 Second Avenue, Room 316 
Oakland, CA  94606 

Telephone: (510) 879-8685 
Fax: (510) 879-8035 

 
cf. 1312.1الشكاوي الخاصة بموظفي الدائرة ( ) 
cf. 1312.3إجراءات الشكاوي الكاملة ( ) 

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

ابع لدائرة المدارس بذلك، سواء قدم الضحية شكوى بهذا فإنه ينبغي عليه أن يبلغ محقق الشكاوي أو المدير أو أي موظف ت
يجب على الموظف الذي يتلقى هذا النوع من الشكاوي أن يبلغ محقق الشكاوي أو المدير خالل يومين . الخصوص أم ال

AR1312.3 إجراءات الشكوى المتكاملة-دراسيين وسيتم التحقيق في هذا الشكوى وفقا لـ 
 

 من يمثله أن يصف الدليل الخاص بالطالب بشكل واضح على سياسة الدائرة الخاصة بعدم التمييز سيضمن المراقب العام أو
العنصري وإجراءات رفع شكوى بالتمييز العنصري أو التحرش والمصادر المتوفرة للطالب الذين يشعرون بأنهم آانوا ضحية 

دائرة على االنترنت أو أي مكان أخر يمكن للطالب قد يتم آذلك نشر سياسة الدائرة على موقع ال. تمييز عنصري أو تحرش
  الوصول إليه بسهولة

 
 
 

المراجع القانونية
القانون التعليمي

 منع التمييز العنصري  200-262.4
 اإليقاف والطرد بسبب أعمال العنف الناتج عن الكراهية  48900.3
 اإليقاف والطرد بسبب التهديد والتحرش  48900.4

ولي األمرالمسؤولية بسبب سوء سلوك الطالب/ ألب أو األم  تحمل ا  48904
 ممارسة الطالب للتعبير الحر  48907
 حرية الكالم  48950

 البرامج الرياضية  49020-49023
 التعليم او النشاط المحظور  51500
 الوسائل المحظور للتعليم  51501
 المواد التعليمية المحظورة  60044

القانون المدني
ولي األمرالمسؤولية بسبب سوء سلوك القاصر/  تحمل األب أو األم   1714.1

القانون الجزائي
 تعريف جرائم الكراهية  422.55
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 الجرائم والتحرش  422.6
  5قانون اللوائح الفصل 

  4687-4600اجراءات الشكوى المتكاملة
نويةعدم التمييز في البرامج التعليمية االبتدائية والثا 4900-4965  

20قانون الواليات المتحدة الفصل 
1972الفصل التاسع من التعديالت التعليمية لعام   1681-1688

42قانون الواليات المتحدة الفصل 
2000D-2000E-17 المعّدل1964 الفصل السادس والفصل السابع من قانون الحقوق المدنية لعام ،   

2000H-2-2000H-6 1964المدنية لعام  الفصل التاسع من قانون الحوق  
34قانون اللوائح الفيدرالية الصل 

  100.3تحريم التمييز العنصري على أساس الجعرق واللون أو بلد األصل
  104.7تعيين الموظف المسؤول للبند  504 
  106.8تعيين الموظف المسؤول للفصل التاسع

إشعار عدم التمييز على أساس الجنس  106.9
قرارات المحكمة

567الرابع  فهرس آاليفورنيا 167 2008ان ضد دائرة المدارس الموحدة في بوواي لعام دونوف
F  3 324 2003فلوريس ضد دائرة المدارس الموحدة في مورجان هيل لعامD  1130   

 
  المصادر االدارية 

CSBA  إصدارات
  2010لتوفير بيئة مدرسية إمنة وغير عنصرية لجميع الطالب، موجز السياسة ابريل 

المستشارين القانونيين لوزارة التعليم في آاليفورنيا 
2004 القوانين واللوائح ابريل –أمان الطالب في آاليفورنيا ومنع العنف 

إصدارات مرآزالتعديل األول
2006اإلطار الخاص بالتعديل االول إليجاد ارضية مشترآة : المدارس العامة والتوجه الجنسي
ارس الوطنية إصدارات جمعية المجالس المد

2004مع الحاالت القانونية الخاصة بالتوجه الجنسي لدى الطالب والهوية الجنسية التعامل 
وزارة التعليم االميريكية ، إصدارات مكتب الحقوق المدنية

1999إشعار عدم التمييز يناير 
المواقع االلكترونية 

CSBA:  http://www.csba.org 
 http://www.casafeschools.org ة اتحاد مدارس آاليفورنيا اآلمن  :

  http://www.cde.ca.gov  وزارة التعليم في والية آاليفورنيا  :
 http://www.firstamendment.org  مرآزالتعديل األول :
  http://www.nsba.org  جمعية مجالس المدارس الوطنية:

  http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr وزارة التعليم األميرآية : 
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