
 

 الرجاء النشر في المكاتب الرئیسیة وصاالت الموظفین

 بیان عدم التمییز

 تحظر OUSD التمییز غیر القانوني (مثل المضایقات التمییزیة أو الترهیب أو التنمر) ضد أي طالب أو موظف أو أي شخص آخر یشارك في برامج وأنشطة
 المنطقة ، بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، تلك البرامج أو األنشطة الممولة مباشرة أو التي تتلقى أو تستفید من أي مساعدة مالیة من الدولة ، استناًدا إلى
 الخصائص الفعلیة أو المتصورة للشخص من العرق أو العرق أو اللون أو النسب أو الجنسیة أو األصل القومي أو حالة الهجرة أو تحدید المجموعة العرقیة أو العمر
 أو الدین أو الزواج أو الحمل أو الحالة األبویة ، الجسدیة أو العقلیة اإلعاقة ، أو الحالة الطبیة ، أو الجنس ، أو التوجه الجنسي ، أو الجنس ، أو الهویة الجنسیة ، أو

 التعبیر عن الجنس ، أو المعلومات الجینیة ، أو أي خاصیة أخرى محددة في قانون التعلیم 200 أو 220 ، أو القانون الحكومي 11135 ، أو قانون العقوبات
 422.55 أو المساواة في التعلیم أو االمتثال للمادة IX ، أو على أساس ارتباطه / ارتباطها / ارتباطها بشخص أو مجموعة بواحدة أو أكثر من هذه الخصائص الفعلیة
 أو المتصورة ق (CCR 4610 5). سیاسة مجلس اإلدارة 0410. سیاسة مجلس اإلدارة 1312.3. سیاسة مجلس اإلدارة 4030. سیاسة مجلس اإلدارة 5143.3.

 سیاسة مجلس اإلدارة 5145.7
 تتوفر نماذج الشكوى في مواقع المدارس ، على صفحة ویب المنطقة التعلیمیة على www.ousd.org - ضمن خدمات المنطقة - أمین المظالم أو في مكتب أمین

 المظالم ، الموجود في Broadway، 1st Floor، Suite 150، Oakland، California 94607 1000 أو عبر الهاتف (510) 4281-879.
 لمعلومات أكثر، یرجى االتصال:
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 :مخاوف التمییز بین الموظفین :التمییز بین الوالدین / الطالب أو حقوق الملكیة أو مخاوف الباب التاسع
 

 غابرییل فالینزویال ، أمین المظالم / منسق الباب التاسع
Email: gabriel.valenzuela@ousd.org  

Telephone: (510) 879-4281  
 

 تارا جارد ، نائب رئیس قسم المواهب
Email: tara.gard@ousd.org 
Telephone (510) 879-0202 
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