HỌC KHU THỐNG NHẤT OAKLAND
Chính sách Hội đồng
BP 5145.3 – Chính sách Không kỳ thị/Sách nhiễu và Chuyển giới
Học sinh
Chính sách không kỳ thị
Hội đồng quản trị mong muốn cung cấp một môi trường học tập an toàn, cho phép tất cả học sinh
tiếp cận bình đẳng và cơ hội trong học tập và các chương trình hỗ trợ giáo dục, dịch vụ và các
hoạt động của học khu. Hô ̣i đồ ng cấm, tại bất kỳ trường hoă ̣c hoa ̣t đô ̣ng của trường trong ho ̣c
khu, sự phân biệt đối xử trái pháp luật, sách nhiễu, đe dọa và bắt nạt của bất cứ học sinh nào dựa
trên thực tế chủng tộc, màu da, tổ tiên, nguồn gốc dân tộc, nhâ ̣n diê ̣n dân tộc, quốc tịch, tuổi tác,
tôn giáo, hôn nhân hay tình trạng của cha mẹ, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, điều kiện y
tế, tình trạng như là một cựu chiến binh hoặc cựu chiến binh tàn tật, tính dục, khuynh hướng tình
dục, giới tính, hoặc biểu hiện giới tính; nhận thức của một hoặc nhiều đặc điểm đó; hoặc kết hợp
với một người hoặc một nhóm với một hoặc nhiều những đặc điểm thực sự hoặc nhận biết.
Hội đồng quản trị nhận rằng học khu có trách nhiệm đảm bảo rằng nó phù hợp với pháp luật và
các quy định của tiểu bang và liên bang quản lý các chương trình giáo dục. Ngoài ra, Hội đồng
quản trị phải đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả học sinh nhập học và truy cập vào các khóa
học, các chương trình hướng dẫn và tư vấn, các chương trình thể thao, thủ tục kiểm tra, giáo dục
nghề nghiệp và các hoạt động khác.
Chính sách Chuyển giới
Luật California Cấm phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính tại các trường công lâ ̣p.
Luật California quy định xác định "giới tính" như: "phái thực sự của một người hoặc phái nhận
thức và bao gồm một người nhận diê ̣n, bề ngoài hoặc hành vi, có hoặc không có bản sắc, hoặc
hành vi khác với truyền thống kết hợp với giới tính của một người lúc mới sinh. "
Chính sách này muố n báo cho nhân viên nhà trường và quản lý liên quan đến mố i quan tâm
chuyển đổi giới tính và giới tính không phù hợp của học sinh để tạo ra một môi trường học tập
an toàn cho tất cả học sinh, và để đảm bảo rằng tất cả các học sinh đều được bình đẳng cho tất cả
mọi phần của chương trình giáo dục của học khu.
Trường ho ̣c phải thi hành chiń h sách này như sau:
 Tên/Nhân

xưng Đa ̣i từ

Học sinh có quyền được nói tới bằng một tên và đại từ tương ứng với giới tính của các
em, là độc quyền và liên tục khẳng định ở trường.
 Hồ

sơ chính thức

Học khu sẽ thay đổi hồ sơ chính thức của học sinh để phản ánh thay đổi tên pháp lý

hoă ̣c giới tính khi nhận được tài liệu nói rằng tên và / hoặc giới tính pháp lý đã được
thay đổi theo yêu cầu pháp lý California
 Khả

năng tới được nhà vệ sinh

Học sinh sẽ tới được nhà vệ sinh tương ứng với giới tính của các em độc quyền và liên
tục ở trường.
 Khả

năng tới được Phòng thay đồ

Học sinh chuyển đổi giới tính sẽ không bị buộc phải sử dụng phòng thay đồ tương ứng
với giới tính khi mới sinh ra.
 Lớp

Thể du ̣c và Thể thao

Học sinh chuyển đổi giới tính sẽ không bị từ chối cơ hội để tham gia vào các môn thể
thao và thể dục.
 Quy

định ăn mặc

Học sinh có quyền ăn mặc phù hợp với giới tính của các em là độc quyền và liên tục
khẳng định ở trường, trong những hạn chế của các quy đinh
̣ ăn mặc thông qua tại
trường.
 Sư ̣ Phân

biêṭ giới tính trong các nơi khác

Theo nguyên tắc chung, trong bất kỳ trường hợp khác, nơi học sinh được phân cách
bằng giới tính trong hoạt động của trường, học sinh sẽ được tham gia phù hợp với giới
tính của các em độc quyền và liên tục khẳng định ở trường.
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