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 الموحدة  اوكالند مدرسة
  طالب

 AR 5145.71 (a) - اإلداریة الالئحة
 الجنسي التحرش شكوى إجراءات

 
 تعدیالت  من  التاسع  الباب  یحكمھا  شكوى  أي  لمعالجة  اإلداریة   الالئحة  ھذه  في  الموضحة  الشكوى  إجراءات  استخدام  یجب

 CFR 34) :الجنسي  التحرش  من  التالیة  األشكال  من  أكثر  أو  لواحد   تعرض   الطالب  أن  تدعي  التي  1972  لعام  التعلیم
106.30) 

 
 غیر  جنسي  سلوك  في  الطالب  مشاركة  على  المنطقة  في   خدمة  أو  منفعة  أو  مساعدة  تقدیم   المنطقة  موظف  یشترط  .1

 فیھ  مرغوب
 

 أنھ   لدرجة  موضوعي  بشكل  ومھین  ومنتشر الخطورة  شدید   أنھ  عاقل  شخص  یحدده  الذي  فیھ  المرغوب  غیر  السلوك .2
 بالمنطقة  التعلیم نشاط أو برنامج إلى المتساوي الوصول من فعلیًا الطالب یحرم

 
  أو  USC 1092 20  في  محدد   ھو  كما  المطاردة  أو  ،   المنزلي  والعنف  ،  المواعدة  في  والعنف  ،  الجنسي  االعتداء .3

34 USC 12291 
 

 الشكوى   إجراءات - AR 1312.3 لـ  وفقًا  علیھا  والرد   األخرى  الجنسي  التحرش  شكاوى  جمیع  في  التحقیق  یجب
 .الموحدة

 
 (الموحدة الشكوى إجراءات - 1312.3 راجع)
 

 معلومات   باستخدام  إلیھ   إرسالھ  أو  للمنطقة  التاسع  العنوان  منسق  إلى  مباشرة  الجنسي  التحرش  عن  تقریر  تقدیم  یجب
 .الجنسي التحرش - AR 5145.7 في المدرجة االتصال

 
 (الجنسي التحرش - 5145.7 راجع)
 

 .رسمیة شكوى تقدیم بعملیة الشكوى مقدم إبالغ التاسع الباب منسق على یجب ، التقریر ھذا مثل استالم عند 
 

  في  رسمیة  شكوى   تقدیم  التاسع  الباب  منسق  على  یجب   ،   رسمیة  شكوى  تقدیم   عدم  المزعومة  الضحیة  اختارت   إذا  حتى
 مواقف  في  رسمیة   شكوى  تقدیم  التاسع  الباب  لمنسق  یجوز  ،  ذلك  إلى  باإلضافة.  سالمةلل  تھدید   فیھا   یوجد   التي  المواقف

  في   طرفًا  المزعومة   الضحیة  تكون  ال  ،  الحاالت  ھذه  مثل  في.  التاسع  الباب  لوائح   بموجب  بھ  مسموح  ھو  كما  أخرى
 .الشكوى عملیة في محددة نقاط في التاسع الباب لوائح بموجب مطلوب ھو كما إخطارات ستتلقى ولكنھا ، القضیة

 
 
 
 
 
 

 عن   ،  شخصیًا  التاسع  العنوان  منسق  إلى  ،  الشكوى  لمقدم  الرقمي  أو  المادي  التوقیع  مع  ،  رسمیة  شكوى  تقدیم  یجوز
 (CFR 106.30 34) .المنطقة قبل  من بھا مصرح أخرى طریقة بأي أو ، اإللكتروني  البرید  أو ، البرید  طریق

 
 حل  لعملیة  المیسر  أو  القرار  صانع  أو  المحقق  أو  التاسع  الباب  منسق  أن   من  التأكد  عنھ  ینوب  من   أو  المشرف  على  یجب
 شكوى   مقدم  أو   عام  بشكل  علیھم  المدعى  أو  المدعین  ضد  أو  ضد   تحیز  أو  المصالح   في  تضارب  لدیھ   لیس   رسمیة  غیر

 CFR 106.45. (34 CFR 106.45) 34 لـ وفقًا تدریبًا األشخاص ھؤالء یتلقى أن و ، فردي علیھ مدعى أو
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 الداعمة  التدابیر
 منسق  على  یجب  ،  رسمیة  شكوى  تقدیم  یتم  لم  إذا  حتى  ،  التاسع  الباب  بموجب  الجنسي  التحرش  عن  تقریر  استالم  عند 

  تثقل  وال  عقابیة   وغیر  تأدیبیة   غیر  داعمة  تدابیر  توفر  مدى   لمناقشة  الشكوى  بمقدم   الفور  على  االتصال  التاسع  الباب
 والتعدیالت   المشورة  تقدیم  ،  الحصر  ال   المثال  سبیل  على  ،  التدابیر  ھذه  تشمل  قد .    معقول  غیر  بشكل  اآلخر  الطرف  كاھل

  معینة   مناطق  ومراقبة  األمن  وزیادة  االتصال   على  المتبادلة  والقیود   الفصل  جداول  وتعدیالت  التدریبیة  بالدورة   المتعلقة
 34) .الداعمة  بالتدابیر  یتعلق  فیما  الشكوى  مقدم  رغبات  مراعاة  التاسع  الباب  منسق  على  یجب.  الجامعي  الحرم  من

CFR 106.30، 106.44) 
 

 المدرسة  من طارئ  طرد
 المنطقة   تجري  أن  شریطة  ،  بالمنطقة  التعلیم  نشاط  أو  برنامج  من  طالب  إزالة  للمنطقة  یجوز  ،  الطوارئ  حاالت  في

 أو   طالب  أي  سالمة  أو  الجسدیة  للصحة  مباشر  تھدید   بسبب   مبررة  اإلزالة  أن  وتحدد   ،  والمخاطر  للسالمة  فردیًا  تحلیًال 
  السلطة   ھذه.  اإلزالة  بعد   فوًرا  القرار  في  للطعن  وفرصة  إشعاًرا  للطالب  ویوفر  ،  االدعاءات  عن  ناشئ  آخر  فرد   أي

 لعام   التأھیل   إعادة  قانون  من  504  القسم  أو  اإلعاقة  ذوي  األفراد   تعلیم  قانون  بموجب  الطالب  حقوق  تعدل  ال  طالب  إلزالة
1973. (34 CFR 106.44) 

 
 .الرسمیة  الشكوى  عملیة  تعلیق  أثناء  إداریة  إجازة  في  الموظف   وضع  یتم  فقد   ،  علیھ  المدعى  ھو  المنطقة  موظف  كان  إذا 

(34 CFR 106.44) 
 

 الشكوى  رفض
  النحو  على  جنسیًا  تحرًشا  یشكل  ال  المزعوم  السلوك  كان   إذا  الرسمیة  الشكوى  رفض  التاسع  الباب  منسق  على  یجب

 تحدث  لم  شكوى  أي  رفض  أیًضا  التاسع  الباب  منسق  على  یجب.  ذلك  إثبات  تم  إذا  حتى CFR 106.30 34  في  المحدد 
  إذا  رسمیة  شكوى  یرفض  وقد   ،  المتحدة  الوالیات  في  شخص   ضد  تحدث  لم  أو  النشاط   أو   للمنطقة  التعلیمي  البرنامج  في
 الشكوى مقدم بأن كتابةً  المنطقة بإخطار الشكوى مقدم قام

 
 

 تمنع   أو  ،  المنطقة  قبل  من  موظفًا  أو  مسجالً   علیھ  المدعى  یعد   لم  ،  الشكوى  في  ادعاءات  أي  أو  الشكوى  سحب   في  ترغب
 (CFR 106.45 34) .بالشكوى یتعلق فیما قرار إلى  للتوصل الكافیة  األدلة جمع من المنطقة الكافیة الظروف

 
 بالفصل   كتابي  إشعار  إرسال  ،  األطراف  إلى  نفسھ  الوقت  وفي  ،  الفور  على  التاسع  الباب  منسق  على  یجب  ،  الفصل  عند 

 (CFR 106.45 34) .الفصل وأسباب
 

 ،  CFR 106.30 34  في  محدد   ھو  كما  جنسیًا  تحرًشا  یشكل   ال  المزعوم  السلوك  أن   أساس  على  الشكوى  رفض  تم  إذا 
 .االقتضاء حسب الموحدة الشكوى إجراءات - BP / AR 1312.3 لـ وفقًا السلوك معالجة الممكن من یزال فال

 
 الرسمیة غیر القرار عملیة

 
  أي   في  ،  الوساطة  مثل  ،  رسمیة   غیر  تسویة  عملیة  المنطقة  تعرض  قد   ،  الجنسي  التحرش  بشأن  رسمیة  شكوى   تقدیم  عند 

 التسویة   عملیة  في   المشاركة  األطراف  أحد  من  تطلب  أن  للمنطقة  یجوز  ال.  المسؤولیة  بشأن  قرار  إلى  التوصل  قبل  وقت
 (CFR 106.45 34) .رسمیة شكوى في والفصل التحقیق في الحق عن التنازل  أو الرسمیة غیر

 
 (CFR 106.45 34) :التعلیمیة المنطقة تكون أن شریطة رسمیة غیر تسویة عملیة المنطقة تسھل قد 
 

 االنسحاب  في  والحق  ،   الرسمیة  غیر  التسویة  عملیة  ومتطلبات  ،  االدعاءات  عن  یكشف  خطي   بإشعار   األطراف  یزود  - 1
 غیر   التسویة  عملیة  في  المشاركة  عن  تنتج  عواقب  وأي  ،  الرسمیة  الشكاوى  عملیة  واستئناف  الرسمیة  غیر  العملیة  من

 .مشاركتھا یمكن أو علیھا الحفاظ سیتم السجالت  تلك ذلك في بما ، الرسمیة
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 الرسمیة غیر التسویة عملیة على والخطیة الطوعیة الطرفین موافقة  على یحصل .2
 

 بطالب جنسیًا تحرش قد  موظفًا بأن االدعاءات لحل رسمیة غیر حل عملیة تسھل أو تعرض ال .3
 

 رسمیة شكوى تقدیم عملیة
 

 34) :یلي  بما  كتابي  بإخطار  المعروفة  األطراف  تزوید   التاسع  الباب  منسق  على  یجب  ،  رسمیة  شكوى  تقدیم  تم  إذا
CFR 106.45) 

 رسمیة غیر تسویة عملیة أي ذلك  في  بما ، المقاطعة شكوى عملیة .1
 
 
 

 األطراف   ھویة  ذلك  في   بما  ،  الوقت  ذلك  في  معروفة  كافیة  بتفاصیل  جنسیًا  تحرًشا  تشكل  أن  یحتمل  التي  االدعاءات .2
  الحادث  ومكان  وتاریخ  ،  جنسیًا  تحرًشا  یشكل  أنھ   المزعوم  والسلوك  ،  معروفة  كانت  إذا  الحادث  في  ةالمتورط
 .أولیة مقابلة أي قبل رد  إلعداد  لألطراف كافٍ  بوقت اإلخطار  ھذا تزوید   یجب. معروفًا كان  إذا المزعوم

 
  تضمینھا   یتم  لم  والتي  علیھ  المدعى  أو  بالمشتكي   المتعلقة  االدعاءات  في  بالتحقیق  ،  التحقیق  سیر   أثناء  ،  المقاطعة  قامت  إذا

 .األطراف  إلى اإلضافیة بالمزاعم  إشعار تقدیم التاسع الباب منسق على یجب ، األولي اإلشعار في
 

 عملیة   ختام   في  المسؤولیة  بشأن  قرار  اتخاذ   یتم   وأنھ  المزعوم  السلوك  عن  مسؤول  غیر  علیھ  المدعى  بأن  یفید   بیان - 3
 الشكوى 

 
  والقدرة   ،   محامیًا   ،  یكون  أن  مطلوبًا  لیس  ولكن  ،  یكون  قد   اختیارھم   من  مستشار  على  للحصول  لألطراف  فرصة - 4

 ومراجعتھا األدلة فحص على
 

 الشكوى إجراءات أثناء عمد  عن كاذبة معلومات  تقدیم أو عمد  عن كاذبة ببیانات اإلدالء حظر .5
 

 أي  یمنح  أن  ویجب  ،  القرار  وصانع  ،   رسمیة   غیر  عملیة  ومیسر  ،  المحقق  اسم  أیًضا  أعاله  اإلشعار  یتضمن   أن  یجب
  بأي   یتعلق  فیما  التحیز  أو  المصالح  تضارب  بشأن  مخاوف  إلثارة  تقویمیة  أیام  ثالثة  عن  یقل  ال  ما  الطرفین  من
 .األشخاص ھؤالء من

 
 (CFR 106.45 34) :المنطقة على یجب ، التحقیق عملیة أثناء

 
  االتھام   أدلة   من  ذلك   وغیر   ،  والخبراء  الوقائع  شھود   ذلك   في  بما  ،  الشھود   لتقدیم  لألطراف  متساویة  فرصة  إتاحة - 1

 والنفي
 

 الصلة  ذات األدلة وتقدیم جمع أو التحقیق قید  االدعاءات مناقشة على الطرفین من أي قدرة تقیید  عدم .2
 

  اجتماع   أي  إلى  المرافقة  فرصة  ذلك  في  بما  ،  تظلم  إجراءات  أي  أثناء  اآلخرین  إلحضار  للطرفین  الفرص  نفس  توفیر .3
  یكون   أن  ،  منھ  مطلوبًا  لیس  ولكن  ،  یكون  قد   والذي  ،  یختارونھ  الذي  المستشار  قبل  من  إجراء  أو  صلة  ذي

 ً  محامیا
 

 أنھ  من  الرغم  على  ،  تظلم  إجراء  أو  اجتماع  أي   في  علیھ  المدعى  أو  للمشتكي  مستشار  حضور  أو  اختیار  تقیید   عدم .4
  بالتساوي   تنطبق  القیود   أن  طالما  اإلجراءات  في  المستشار  مشاركة  بمدى  یتعلق  فیما  قیود   وضع  للمنطقة  یجوز
 الطرفین كال على
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 جمیع   من  والغرض  والمشاركین  وموقع  ووقت  بتاریخ  كتابي   بإخطار  ،  مشاركتھ  المتوقع  أو   المدعو  الطرف  تزوید  .5
 للمشاركة لالستعداد  للطرف الكافي الوقت إتاحة مع ،  األخرى االجتماعات أو االستقصائیة المقابالت

 
 ارتباًطا  یرتبط  الذي  الدلیل   ،  وجد   إن  ،  ومستشاریھم  الطرفین  كال  إلى  ورقیة  نسخة  أو   إلكتروني  شكل  في  أرسل .6

 رد   لتقدیم  أیام)  10(  عشرة  عن  یقل  ال  بما  األطراف   وتزوید   ،  الشكوى  في  أثیرت  التي  باالدعاءات  مباشًرا
 التحقیق تقریر من االنتھاء قبل للنظر للمحقق مكتوب

 
 المصداقیة  وتحدید  ،  البراءة وأدلة  االتھام  أدلة من كل  ذلك في بما ، الصلة ذات األدلة  لجمیع  موضوعي تقییم إجراء .7

 شاھد  أو علیھ مدعى أو كمشتكي الشخص  وضع إلى  تستند  ال بطریقة
 

  تحدید  من  األقل  على  أیام)  10(  عشرة  وقبل  ،  الصلة   ذات  األدلة  عادل  بشكل  یلخص  استقصائي  تقریر  بإنشاء  قم .8
  ورقیة  نسخة  أو  إلكتروني  شكل   في  ،  وجد   إن   ،  ومستشاریھم   األطراف  إلى  التحقیق   تقریر  أرسل  ،  المسؤولیة

 الكتابي والرد  لمراجعتھا ،
 

  لتقدیم  الفرصة  طرف  كل  امنح  ،  المسؤولیة  بشأن  قرار  إلى  التوصل  وقبل  األطراف  إلى  التحقیق  تقریر  إرسال  بعد  .9
  ،  باإلجابات  طرف  كل  وتزوید   ،  شاھد   أو  طرف  أي  على  طرحھا  في  الطرف  یرغب  صلة  ذات  مكتوبة  أسئلة

 طرف كل  من محدودة إضافیة متابعة أسئلة بذلك والسماح
 

 مثل تقدیم  یتم  لم  ما  ،  صلة   ذات  لیست  السابق  الجنسي  السلوك  أو  الشكوى  لمقدم  الجنسي  االستعداد   حول  واألدلة   األسئلة
  أو   المشتكي  قبل  من  المزعوم  السلوك  ارتكب قد   علیھ  المدعى غیر  آخر  شخًصا  أن   إلثبات  واألدلة األسئلة ھذه
 فیما  السابق  الجنسي  السلوك  عرض  یتم.  الشكوى  صاحب  من  محددة  بحوادث  تتعلق  واألدلة  األسئلة   كانت  إذا

 .موافقتھ  إلثبات علیھ بالمستجوب یتعلق
 

 .بھا المعمول الفیدرالیة والقوانین الوالیة لقوانین وفقًا الشكوى أطراف لجمیع الخصوصیة حقوق على الحفاظ یجب
 

  الذي  الحد  إلى  ساریة  جماعیة  مفاوضة  اتفاقیة  بموجب  الممنوحة   الحقوق  تطبیق  فسیتم  ،  موظف  ضد   الشكوى  كانت  إذا
 التاسع الباب متطلبات مع  فیھ  تتعارض ال

. 
 مكتوب قرار

 
 منسق   یكون   لن  والذي  ،  المزعوم  السلوك  عن  المسؤولیة   لتحدید  القرار  صانع  باعتباره  موظف  بتعیین  المشرف  یقوم

 (CFR 106.45 34) .المسألة ھذه  في التحقیق في مشارًكا شخًصا  أو التاسع الباب
 

  مسؤوالً   علیھ  المدعى  كان   إذا  ما  بشأن  الطرفین  لكال  مكتوبًا  قراًرا  ،  نفسھ  الوقت  وفي  ،  القرار  صانع  یصدر   أن  یجب
 (CFR 106.45 34) .المزعوم  السلوك عن

 
 .الشكوى استالم تاریخ من تقویمیًا یوًما) 90( تسعین خالل الكتابي القرار إصدار یجب

 
 34) .اإلجراء  وأسباب  بالتمدید   علیھ  والمدعى  للمدعي  كتابي  إشعار  مع   وجیھ  لسبب  مؤقتًا  الزمني  الجدول  تمدید   یتم   قد 

CFR 106.45) 
 

 التحرش   من  الرسمیة  الشكاوى  لجمیع"  الدلیل  رجحان"   معیار  استخدام  المقاطعة  على  یجب  ،  القرار  ھذا  اتخاذ   في
 34) .الموظفین  ضد   والشكاوى  الطالب  ضد   الرسمیة  للشكاوى  األدلة  معیار  نفس  استخدام  یجب.  الجنسي
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CFR 106.45) 
 

 (CFR 106.45 34) :یلي ما المكتوب  القرار یتضمن أن یجب
 

 CFR 106.30 34 في المحدد  النحو على جنسیًا تحرًشا تشكل أن یحتمل التي االدعاءات تحدید  .1
 

 إخطارات   أي  ذلك  في  بما  ،  الكتابي  القرار  خالل  من  الرسمیة  الشكوى  استالم  منذ   المتخذة  اإلجرائیة  للخطوات  وصف .2
 وجلسات   ،  األخرى  األدلة  لجمع  المستخدمة  واألسالیب  ،  میدانیة  وزیارات  ،  والشھود   األطراف  مع  ومقابالت  ،  لألطراف
 التظلم عملیة  من  كجزء االستماع جلسات تشمل المنطقة كانت إذا االستماع

 
 التحدید  تدعم التي الحقائق نتائج .3

 
 الحقائق على المقاطعة سلوك مدونة بتطبیق المتعلقة  االستنتاجات .4

 
 تفرضھا  تأدیبیة  عقوبات  وأي  ،  المسؤولیة  بشأن  قرار  ذلك  في  بما  ،  ادعاء  كل  نتیجة  ،  المنطقي  واألساس  ،  بیان .5

 في   المساواة  على  الحفاظ  أو  الستعادة  مصممة  االنتصاف  سبل  كانت  إذا  وما  ،  علیھ  المدعى  على  التعلیمیة  المنطقة
 الشكوى  مقدم إلى المنطقة قبل من توفیرھا سیتم النشاط أو التعلیمیة للمنطقة التعلیمي البرنامج إلى  الوصول

 
 لالستئناف علیھ والمدعى للمشتكي بھا المسموح واألسس المقاطعة إجراءات .6

 
 االستئناف 

 
 الطرف  اعتقد   إذا  ،  الشكوى  في   ادعاء  أي  أو  رسمیة  شكوى   رفض  أو  المقاطعة   قرار  استئناف   الطرفین  من  ألي  یجوز

  أو   المصالح  في  تضارب  أو   ،  النتیجة  على   یؤثر  أن  یمكن  جدید   دلیل  یتوفر  أو   ،  النتیجة  على  أثرت  قد   إجرائیة  مخالفة  أن
  تقدیم  تم  إذا.  النتیجة  على)  القرار  صانعو(  القرار  صانع  أو)  المحققون(  المحقق  أو  التاسع  الباب  منسق  أثر  بواسطة  تحیز

 (CFR 106.45 34) :المنطقة على  یجب ، استئناف
 
 

 الطرفین  لكال بالتساوي االستئناف إجراءات وتنفیذ  استئناف تقدیم عند   كتابیًا اآلخر الطرف إخطار .1
 

)  صانعي(  صانع  نفس  ولیس CFR 106.45 34  لـ  وفقًا   االستئناف  في  القرار)  صانعي(  صانع  تدریب  من  تأكد  .2
 التاسع  العنوان منسق أو ،) المحققون( المحقق  أو ، الفصل أو المسؤولیة  بشأن القرار إلى  توصلوا الذین القرار

 
 فیھا  یطعن  أو النتیجة یدعم  مكتوب بیان لتقدیم  ومتساویة معقولة فرصة الطرفین كال امنح .3

 
 النتیجة  ومبررات االستئناف نتیجة یصف مكتوب قرار إصدار .4

 
 واحد  وقت في للطرفین الكتابي القرار تقدیم .5

 
  في  بما  االستئناف   أسباب  ذكر  مع   ،  القرار  استالم  من  تقویمیة  أیام)  10(  عشرة  غضون في  كتابیًا  االستئناف  تقدیم  یجب
  یتم   ولن  المناسب  الوقت  في  لیست  النھائي  الموعد   ھذا  بعد   المقدمة  الطعون.  االستئناف  لدعم  صلة  ذات  وثائق  أي  ذلك

 .األمریكیة التعلیم لوزارة التابع المدنیة الحقوق مكتب إلى شكوى تقدیم الطرفین من ألي یحق. فیھا النظر
 

 .االستئناف استالم من  تقویمیًا یوًما) 20( عشرین غضون في األطراف إلى مكتوب  قرار  تقدیم یجب
 

 العالجات



AR 5145.71 (a) - )6 الجنسي التحرش شكوى  إجراءات التاسع العنوان ) الطالب 

. للمدعي  االنتصاف  سبل  توفیر  المنطقة  على  یجب  ،  علیھ  المدعى  ضد   الجنسي  التحرش  عن  المسؤولیة  تحدید   تم  عندما
 تكون   أن  یلزم  ال  ولكن  ،"  الداعمة  اإلجراءات"  قسم  في  أعاله  الموضحة  الفردیة  الخدمات  نفس  العالجات  ھذه  تشمل  قد 

 (CFR 106.45 34) .علیھ المدعى كاھل إثقال لتجنب داعي  وال عقابیة غیر أو  منضبطة غیر
 

 التأدیبیة/  التصحیحیة اإلجراءات
  ھو   كما  الداعمة  التدابیر  بخالف  ،  علیھ  المدعى  ضد   أخرى  إجراءات  أو  تأدیبیة  عقوبات  أي  فرض  للمنطقة  یجوز  ال

 .المسؤولیة  وتحدید  الشكوى  إجراءات  من  االنتھاء  یتم  حتى  ،"  الداعمة  اإلجراءات"  قسم  في  أعاله  موضح
(34 CFR 106.44) 

 
 إجراء   من  االنتھاء  بعد .  الطرد   أو/    و   التعلیق  الجنسي  التحرش   على  التأدیب  یشمل  قد   ،  12-4  الصفوف  في  للطالب

 المدرسة في جنسي اعتداء أو جنسیًا اعتداًءا ارتكب  قد  دراسیة مرحلة أي في طالبًا أن تحدید   تم إذا ، الشكوى
 ویوصي  فوًرا  الطالب  تعلیق  المشرف  أو  المدیر  على  یجب  ،  المدرسة  أرض  خارج  مدرسي  نشاط  في  أو

 ) 48915 ، 48900.2 التعلیم كود . ( بالطرد 
 
 (االنضباط  - 5144 راجع)
 (القانونیة اإلجراءات/  والطرد  التعلیق - 5144.1 راجع)
 

 سبیل  على  ،  الجنسي  التحرش   عن   مسؤول  أنھ  تقرر  الذي   الطالب  مع  اتخاذھا   یمكن  التي  األخرى  اإلجراءات  تشمل
 :الحصر  ال المثال

 
 القانون  بھ یسمح الذي النحو على مدرسة  أو دراسي فصل من التحویل .1

 
 الوصي /  الوالدین مؤتمر .2

 
 اآلخرین على السلوك تأثیر  الطالب تعلیم .3

 
 اإلیجابي   السلوك دعم .4

 
 الطالب  نجاح  فریق إلى الطالب  إحالة .5

 
 (الطالب نجاح فرق - 6164.5 راجع)
 

 القانون بھا یسمح التي االمتیازات من غیرھا أو المدرسیة أو الالمنھجیة األنشطة في المشاركة من الحرمان .6
 
 (والجماعیة الالمنھجیة األنشطة  - 6145 راجع)
 

 المناسبة  التأدیبیة  اإلجراءات  اتخاذ   المنطقة  على  یجب  ،  انتقاًما  أو  جنسیًا  تحرًشا  ارتكب  قد  الموظفین  أحد   أن   یتبین  عندما
 .الجماعیة المفاوضة واتفاقیة بھ المعمول للقانون وفقًا ، الفصل ذلك في بما ،

 
 (العمالة حالة تقریر - 4317.7/   4117.7 قارن)
 (التأدیبیة اإلجراءات/  اإلیقاف/  الفصل  - 4118 راجع)
 (الجنسي التحرش - 4319.11/  4219.11/  4119.11 راجع)
 (التأدیبیة اإلجراءات/  اإلیقاف/  الفصل  - 4218 راجع)
 
 

 السجالت  حفظ



AR 5145.71 (a) - )7 الجنسي التحرش شكوى  إجراءات التاسع العنوان ) الطالب 

 
 بموجب  والتحقیقات  عنھا  المبلغ الحاالت لجمیع بسجل سنوات سبع لمدة االحتفاظ  عنھ ینوب من أو المشرف على یجب
  وأي  ،  وجدت  إن  ونسخة  بصري  سمعي  أو  صوتي  تسجیل  وأي  ،  للمسؤولیة  تحدید   وأي  ،   الجنسي  للتحرش  التاسع  الباب

 والنتائج   رسمي  غیر  قرار  أو  استئناف  وأي  ،  الشكوى  مقدم  إلى  مقدمة  تعویضات  وأي   ،  مفروضة  تأدیبیة  عقوبات
 CFR 106.44. (34 CFR 106.45) 34 لـ وفقًا المقدمة   والردود  ، علیھ المترتبة

 
 الباب  منسق  لتدریب  المستخدمة   المواد   بجمیع  سنوات  سبع  لمدة  االحتفاظ  أیًضا  عنھ  ینوب  من  أو  المشرف  على  یجب

  المنطقة  تجعل  أن  یجب.  رسمیة  غیر  حل  عملیة  یسھل  شخص  وأي  القرار)  صانعي (  وصانع)  المحققین(  والمحقق  التاسع
 شبكة  على  بموقع   تحتفظ  ال   المنطقة  كانت  إذا  أو  ،   اإلنترنت  شبكة  على  موقعھا  على  للجمھور  متاحة  ھذه  التدریب  مواد 

 (CFR 106.45 34) .الجمھور من أفراد  قبل من  الطلب عند  متاحة ، اإلنترنت
 
 (المنطقة سجالت  - 3580 راجع)
 

 :القانوني  المرجع
 التعلیم  رمز 

 الجنس   أساس على   التمییز حظر  200-262.4
 الطرد  أو  التعلیق  أسباب 48900

 الجنسي  التحرش ؛ الطرد أو  للتعلیق  إضافیة  أسباب 48900.2
 األساسیة  باللغة  والسجالت بیاناتوال والتقریر  اإلخطارات 48985

 المدني  القانون
 والمھنیة  والخدمیة  التجاریة   العالقات. الجنسي  التحرش  عن  المسؤولیة 51.9

 للقاصر   المتعمد  السلوك  سوء  عن  األوصیاء /   الوالدین  مسؤولیة 1714.1
 الحكومة  كود

 الجنسي  التحرش  على التدریب  12950.1
 5  العنوان  ، اللوائح  مدونة

 موحدة  شكوى  إجراءات 4600-4670
 والثانوي  االبتدائي  التعلیم  برامج في  التمییز عدم 4900-4965

 20  العنوان ، المتحدة  الوالیات كود
 الجنسي   االعتداء  تعریف 1092
 القوانین   تطبیق 1221

1232g  للعائلة   التعلیمیة  والحقوق الخصوصیة قانون 
 1972 لعام التعلیم تعدیالت  من  التاسع الباب 1681-1688

 34  العنوان ، المتحدة  الوالیات كود
 والمطاردة المنزلي والعنف المواعدة عنف تعریف 12291

 42  العنوان ، المتحدة  الوالیات كود
 الحقوق  من  للحرمان مدنیة  دعوى 1983

2000d-2000d-7 ،  1964 لعام  المدنیة الحقوق   قانون ،  السادس الباب 
2000e-2000e-17  المعدلة  بصیغتھ  1964 لعام  المدنیة  الحقوق قانون ،  ابعالس الباب 

 34  العنوان  ، الفیدرالیة  اللوائح  مدونة
 والخصوصیة  لألسرة   التعلیمیة الحقوق 99.1-99.67

 التعلیم  برامج في  الجنس أساس  على التمییز عدم 106.1-106.82
 المحكمة  قرارات
 Cal.App.4th 567 167)  2008(  للمدارس الموحدة بواي  مقاطعة ضد دونوفان
 Morgan Hill Unified School District، (2003،  9th Cir.) 324 F.3d 1130 ضد فلوریس

 F.3d 736 208) التاسعة الدائرة ،  2000(  جیفرسون  مدرسة  مقاطعة  ضد ریس
 629 المتحدة  الوالیات  526)  1999(  مونرو بمقاطعة  التعلیم  مجلس ضد دیفیس

Gebser v. Lago Vista Independent School District ، (1998) 524 US 274 
Oona بواسطة Kate S. v. McCaffrey، (1998،  9th Cir.) 143 F.3d 473 

Doe v. Petaluma City School District، (1995،  9th Cir.) 54 F.3d 1447 
 

 :اإلدارة   موارد
 CSBA منشورات 

ً  المتحولین للطالب تمییزیة وغیر آمنة مدرسیة بیئة  توفیر  2014  فبرایر ، السیاسة موجز  ، االجتماعي  النوع  مع المتوافقین وغیر  جنسیا
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 2011  ، الطالب  نجاح  لضمان   اإلدارة مجالس  استراتیجیات: اآلمنة المدارس 
 المدنیة  الحقوق  منشورات مكتب ،  األمریكیة  التعلیم وزارة
 2017  سبتمبر ، الجامعي  الحرم في الجنسي السلوك   سوء حول  وجواب  سؤال
ً  المتحولین الطالب  لدعم الناشئة والممارسات السیاسات  على   أمثلة  2016 مایو   ، جنسیا

 2015  أبریل ،  التاسع  العنوان  منسق: العزیز  الزمیل خطاب
 2008  سبتمبر  ، أكادیمیًا لیس: الجنسي  التحرش

)  ینایر ( الثاني  كانون  ، الثالثة  األطراف  أو اآلخرین  الطالب  أو سة المدر  موظفي قبل  من الطالب مضایقة: المنقح الجنسي التحرش  دلیل 
2001 

 
 الویب  مواقع 

CSBA: http://www.csba.org 
 http://www.cde.ca.gov :كالیفورنیا  في  التعلیم إدارة 

 http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr :المدنیة الحقوق   مكتب ،  األمریكیة  التعلیم وزارة
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