
مدرسة اوكالند الموحدة
المادة التاسعة إجراءات شكوى التحرش الجنسي

(الطالب)(أ)5145.71اإلداریةالالئحة
الموظفین)(شؤون(أ)4119.12اإلداریةالالئحة

مراجعتھتمت-1الشكل

استمارة المادة التاسعة شكوى رسمیة تتعلق بالتحرش الجنسي
التظلمعملیةبموجبمعینةوخیاراتحقوقعلىعامةنظرةإعطائكھوالمعلوماتھذهمنالغرضأنمالحظةیرجى

OAKLANDمدرسةوإجراءاتللسیاسةكاملةتعریفاتعلىللحصولالتاسعة.المادةبموجب UNIFIED SCHOOL
DISTRICT("المنطقة")،(أ)4119.12اإلداریةالالئحةأو/و(الطالب)(أ)5145.71اإلداریةالالئحةراجع

(الموظفون) بخصوص المادة التاسعة إجراءات شكوى التحرش الجنسي

جنسي"تحرششكوىتعالجالمنطقةجعلإلىیسعىالتاسعةالمادةبموجبشكوىمقدمأيقبلمنالنموذجھذاإكمالیجب
(AR(اإلداریةالالئحةفيالمحددالنحوعلى،التاسعة"المادةمن التحرششكوىإجراءاتالتاسعةالمادة-(أ)5145.71

(AR(اإلداریةالالئحةأو/و(الطالب)الجنسي (الموظفون).الجنسيالتحرششكوىإجراءاتالتاسعةالمادة(أ)4119.12
یمكن تقدیم ھذا النموذج إلى منسق المادة التاسعة شخصیًا أو بالبرید أو بالبرید اإللكتروني أو عبر الفاكس على العنوان التالي:

Gabrielالتاسعة:المادة(منسقة)منسق Valenzuela, Ombudsperson
1000Broadway, Suite 150, Oakland, CA 94607

Email: Gabriel.Valenzuela@ousd.org
Office (510) 879-4281, FAX (510) 879-3678

Titleالتاسعةالمادةبمنسقاالتصالیرجى IX،الشكاوىفيالتحقیقأوتقدیمعملیةبخصوصأسئلةأيلدیككانإذا
الرسمیة المتعلقة بالمادة التاسعة للتحرش الجنسي.

التالي)القسمإكمال(یرجىبشكوى:یتقدمالذيالشخص.1
اسم مقدم الشكوى:

العنوان ، المدینة ، الرمز البریدي

التلیفون:

عنوان البرید اإللكتروني:

المدرسة و / أو القسم:

اسم المستجیب (المستجیبین)
(الشخص المرفوع ضده شكوى)

العالقة بالمشتكي

؟OUSDالموحدةأوكالندمدارسمنطقةمدارسفيدوركھوما.2
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☐ الطالب في:

☐ موظف لدى:

☐ المسمى الوظیفي للموظف:

☐ أخرى:

(أدوار)دورھو/ھوما،كذلكاألمركانوإذا،المنطقةقبلمنموظفینأومسجلینعلیھمالمدعىھل/ھل.3
المدعى علیھ (المشاركین) في المنطقة (حدد كل ما ینطبق)؟

☐ الطالب في:

☐ موظف لدى:

☐ أخرى:

☐ غیر مسجل كطالب أو موظف
في منطقة مدارس أوكالند

الموحدة

أین حدث السلوك المزعوم (المكان)؟.4

عبرالسلوكسوءتتضمنقد(مالحظة:المزعومالحادثأفضلبشكلتصفالتيأدناه(المربعات)المربعحدد.5
اإلنترنت)

موضوعيبشكلومھیًناومنتشًراشدیًدایكونالذيالجنسيالتحرش-معادیةبیئةفيالجنسيالتحرش☐
لدرجة أنھ حرمك فعلًیا من الوصول المتساوي إلى برنامج أو نشاط المدرسة التعلیمي

☐ المطاردة
☐ اعتداء جنسي
☐ العنف المنزلي
☐ مواعدة العنف

جنسيسلوكفيمشاركتكعلىمنفعةأوخدمةأومساعدةعلىالحصولبشرطالمنطقةفيموظفقام☐
غیر مرحب بھ (تحرش جنسي مقابل بمقابل)

2
OUSD AR 5145.71(a) and 4119.12(a) -Title IX Sexual Harassment Complaint Form (07.30.21)



☐ أخرى:

تاریخ (تواریخ) الحادث (الحوادث) (أو اإلطار الزمني الذي استمر السلوك خاللھ):.6

والوقتوالتاریخوقوعھامكانذلكفيبماالتفاصیلمنممكنقدربأكبرالمزعومة(الحوادث)الحادثةِصف.7
واألفراد المتورطین (یمكن إرفاق صفحات إضافیة حسب الحاجة):
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االنتقام

امتیازأوحقأيفيالتدخلبغرضفردأيضدالتمییزأوإكراهأوتھدیدأوتخویفآخرشخصأليوالللمقاطعةیجوزال
شكوىتقدیمأوتقریًراقدمقدفرًداألنأو،المقاطعةفيالتاسعةاالمادةإجراءاتأوسیاساتأوالتاسعةالمادةبموجبمضمون

القانونبموجباستماعجلسةأوإجراءأوتحقیقفيطریقةبأيالمشاركةرفضأوالمشاركةأوالمساعدةأوشھادةتقدیمأو
الالتيالسلوكقواعدانتھاكاتبسببفردإلىالموجھةالتھمذلكفيبما،التمییزأواإلكراهأوالتھدیدأوالترھیبالتاسع.
مثلالظروفأوالحقائقنفسعنتنشأولكنھا،التاسعةالمادةمنجنسيتحرشأوالجنسأساسعلىتمییزعلىتنطوي
بغرض،التاسعةالمادةمنالجنسيالتحرشبشأنرسمیةشكوىأوتقریریشكلأو،الجنسيالتمییزبشأنشكوىأوتقریر

یمكنانتقاًما.،المقاطعةفيالتاسعةالمادةإجراءاتأوسیاساتأوالتاسعةالمادةبموجبمضمونامتیازأوحقأيفيالتدخل
أو/والموحدةالشكوىإجراءات:1312.3اإلداریةوالالئحةالمنطقةمجلسلسیاسةوفقًااالنتقامتدعيالتيالشكاوىتقدیم

التوظیففيبالتمییزالمتعلقةالشكاوى:4031اإلداریةوالالئحة(الموظفون)التوظیففيالتمییزعدم:4030المجلسسیاسة
(الموظفین).

خیار التسویة غیر الرسمي

تلكبخالفالتاسعاالقانونبموجبالجنسيالتحرشمزاعملحلالتاسعالقانونبموجبرسمیةغیرتسویةعملیةالمنطقةتقدم
منبدالًتتضمنولكنھا،وتحدیًداكامالًتحقیقًاالعملیةھذهتتضمنالموظف.قبلمنبطالببالتحرشادعاءعلىتنطويالتي

ذلك التیسیر أو الوساطة بین األطراف. سیتم االتصال بك بشأن خیار المشاركة في القرار غیر الرسمي الطوعي ، إن أمكن.

مدرسةمنطقةأطالبوأننيعلميحدعلىصحیحةأعالهالمذكورةالمعلوماتأنأؤكد،الوثیقةھذهعلىبتوقیعي.8
أوكالند الموحدة بالتحقیق في ھذه الشكوى الرسمیة بموجب القانون التاسع للتحرش الجنسي.

االسم

التاریخ:
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