Amharic
በፆታዊ ትንኮሳ ላይ የሚደረግ እገዳ
እና የአቤቱታ ሂደት
ሲያትል የህዝብ ት/ ቤቶች ከፆታዊ ትንኮሳ ነጻ የሆነ፣አዎንታዊ እና ውጤታማ የትምህርት እና የስራ ቦታ ለመፍጠር ቆርጦ
ተነስረዋል።ዲስትሪክቱ በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ፣ በትምህርት ቤት አውቶብስ ላይ ወይም ትምህርት ቤቱ
ስፖንሰር በሚያደርጋቸው ከትምህርት ቤት ግቢ ውጭ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ጨምሮ በማናቸውም የትምህርት ቤት
መርሃግብር ወይም እንቅስቃሴ ውስጥ በሚተሳተፉ ተማሪዎች ፣ ሰራተኞች እና ሌሎች ፆታዊ ትንኮሳን ይከለክላል።
ፆታዊ ትንኮሳ ያልተፈለገ ፆታዊ ስነምግባር ወይም ግንኙነት የሚሆነው:
• አንድ ተማሪ ወይም ሰራተኛ የቀረበለትን ተገቢ ያልሆነ ፆታዊ ስነምግባር ወይም መግባባት እንደ ነጥብ፣ እድገት፣
የስፖርት ቡድን ቦታ፣ ወይም የትምህርት ወይም የስራ ውሳኔን የመሳሰሉ ነገሮችን በምላሹ ለማግኘት መሆኑን
ከታመነ፣ ወይም
• ስነምግባሩ በተማሪው የትምህርት አፈፃፀም ላይ በከፍተኛ ደረጃ ጣልቃ የሚገባ ከሆነ ወይም አስፈሪ እና ጥላቻ
ያለው የትምህርት ወይም የስራ ሁኔታ የሚፈጥር ከሆነ::
የፆታዊ ትንኮሳ ምሳሌዎች:
• አንድን ግለሰብ ለፆታዊ ፍላጎቶች ማነሳሳት
• ተገቢ ያልሆኑ ፆታዊ ባህርያት ያላቸው መነካካት
• ፆታዊ ባህርያት ያላቸው የግድግዳ ጽሑፍ መጻፍ
• ፆታዊ ግልጽነት ያላቸው ጽሑፎች፣ ኢሜሎች ወይም ፎቶዎች ማሰራጨት
• ፆታዊ ቀልዶች፣ ወሬዎች፣ ወይም ቀስቃሽ አስተያየቶችን ማድረግ
• አካላዊ ጥቃት፣ አስገድዶ መድፈርን እና ጾታዊ ጥቃትን ጨምሮ
የፆታዊ ትንኮሳ ሪፖርት እንዴት ማስገባት እችላለሁ?
በትምህርት ቤት ዲስትሪክቱ ውስጥ የሆነ ሰው በትምህርት ቤት ወይም በሥራ አካባቢ ውስጥ ፆታዊ ትንኮሳ ደርሶበታል
ብለው ካመኑ፣መደበኛ ቅሬታ የማቅረብ መብት አለዎት። የትምህርት ድስትሪክቱ የፆታዊ ትንኮሳ አቤቱታ አቀራረብ
ሙሉውም ቅጂ ለማግኘት ወደ የተማሪ ሰብአዊ መብት ቢሮ በ OSCR@seattleschools.org ኢሜይል ያድርጉ ወይም
https://www.seattleschools.org/cms/One.aspx?portalId=627&pageId=1300431 ይጎብኙ::
አቤቱታ ከማስገባትዎ በፊት፣ ስለሚያሳስቡዎት ጉዳዮች ከት/ቤት ርእሰመምህር ጋር፤ ከሥራ ተቆጣጣሪ ጋር ወይም
ከሲያትል የህዝብ ትምህርት ቶች የእንባ ጠባቂ ጋር በ Ombudsman@seattleschools.org ለመወያየት ይፈልጉ ይሆናል።
የፆታዊ ትንኮሳ አቤቱታ ፋይል ለማድረግ:
ለተማሪዎች፣ ለወላጆች/ ለተንከባካቢዎች፣ እና ለህዝብ አባሎች፣ የተማሪ የዜጎች መብቶች ቢሮ (OSCR)
የተማሪዎች፣ የወላጆች/የተንከባካቢዎች፣ እና የህዝብ አባላት ስለ ፆታዊ ትንኮሳ ጥያቄዎችና አቤቱታዎች
ለማስተናገድ ተብሎ የተሰየመ ነው።
የ OSCR አባል ለማነጋገር ወደ 206-252-0306 ይደውሉ; ወደ OSCR@seattleschools.org ኢሜይል ይላኩ ወይም
ወደ Seattle Public Schools, MS 32-149, P.O. Box 34165, Seattle, WA 98124-1166 ፖስታ ይላኩ።
ለሠራተኞች፣ የሰብዓዊ ሀብቶች (HR) ዲፓርትመንት ለተቀጣሪው /ዋ ስለ ፆታዊ ትንኮሳ ጥያቄዎችን እና
አቤቱታዎችን ለማስተናገድ ተብሎ የተሰየመ ነው። የ HR አባል ለማነጋገር ወደ 206-252-0024 ይደውሉ;
ወደ HREEOC@seattleschools.org; ኢሜይል ይላኩ ወይም ወደ Seattle Public Schools, MS 33-157, P.O. Box
34165, Seattle, WA 98124-1166 ፖስታ ይላኩ።
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Amharic
የጾታዊ ትንኮሳ አቤቱታ አቀራረብ ሂደት
ደረጃ 1: ወደ የትምህርት ቤት ዲስትሪክት አቤቱታ ማቅረብ
በአብዛኛው ሁኔታዎች፣ ፍፃሜው ከተከሰተበት ቀን ጀምሮ አቤቱታዎች በአንድ አመት ውስጥ መቅረብ
አለባቸው። አቤቱታ በጽሁፍ መሆን፣ ምን እንደተፈጠረ መግለፅ፣ እና ጾታዊ ትንኮሳ ነው ብለው ያመኑበትን
ምክንያት መግለጽ አለበት። አቤቱታዎችን በፖስታ፣ በኢሜል፣ ወይም በእጅ ወደ የት /ቤት አስተዳዳሪ፣
ሥራ አስፈፃሚ፣ የተማሪ የዜጎች መብቶች ጽ/ ቤት፣ ወይም ሰብአዊ ሀብት ሊቀርቡ ይችላሉ።
የትምህርት ቤት ድስትሪክት የእርስዎ የጽሑፍ አቤቱታ ሲደርሰው፣የዲስትሪክቱን የፆታዊ ትንኮሳ መመሪያ እና ሂደት እና
መድልዎ የሌለው የአቤቱታ ሂደት ቅጂ ይሰጦታል። የተማሪው የዜጎች መብቶች ወይም የሰው ሀብቶች ጽ/ቤት
የትምህርት ቤት ዲስትሪክቱ አቤቱታውን ለመፍታት እርምጃ መውሰዱን ያረጋግጣል፣ ይህም ፈጣን እና ጥልቅ
ምርመራን ሊያካትት ይችላል።
በተለየ ቀን ካልተስማሙ ወይም ከአቤቱታ ጋር የተያያዙ ልዩ ሁኔታ የጊዜ ገደብ እንዲራዘም ካልተፈለገ በስተቀር
የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት አቤቱታዎ ከተቀበለ በ 30 ቀን ውስጥ በፅሁፍ ምላሽ መሰጠት አለበት። የአቤቱታ
ማስተካከያ ውሳኔ ከ 30 ቀናት በላይ የሚወስድ ከሆነ፣ የተራዘመበትን ምክንያት እና የሚጠበቀው የምላሽ ቀን በጽሁፍ
ይነግርዎታል።
ምርመራው ከተጠናቀቀ በኋላ የትምህርት ቤት ዲስትሪክት ለአቤቱታዎ ምላሽ ሲሰጥ፣ ከሚከተሉትን የወሰነውን ውሳኔ
በግልፅ ማስቀመጥ አለበት:

1. በአቤቱታው ውስጥ የተካተቱትን ክሶች ውድቅ ማድረግ፣ወይም
2. ክሶችን ማረጋገጥ እና የማረሚያ እርምጃዎችን ዝርዝር::
በተጨማሪም፣የትምህርት ቤት ዲስትሪክት አቤቱታው ውድቅ ካደረገው ፣ የት እና ማንጋ ይግባኝ እንደሚባል ጨምሮ
ይግባኝ የማለት መብትዎ ማስታወቅያ የያዘ ይሆናል።
ደረጃ 2: ወደ የትምህርት ቤቶች የበላይ ሃላፊ ይግባኝ ማለት
የትምህርት ቤት ዲስትሪክቱ ክሱን ውድቅ የማድረግ ውሳኔ ካልተስማሙ፣ ለት /ቤቱ ዋና ተቆጣጣሪ ይግባኝ ማቅረብ
ይችላሉ።የትምህርት ቤት ዲስትሪክቱ ለአቤቱታዎ ምላሽ ከሰጥዎት በኋላ በ 10 ቀናት ውስጥ ለትምህርት ቤቱ የበላይ
ሃላፊ በጽሑፍ ቅሬታዎ ማስገባት አለብዎ።
ይግባኙ በግዜው ሲደርስ፣የበላይ ሀላፊው ይግባኙን ለመገምገም ገለልተኛ የችሎት መርማሪ ይሾማል። ችሎቱ ቀጠሮ
ይይዛል እና እርስዎ ከይግባኙ ጋር የተያያዙ ምስክሮች ወይም ሌሎች መረጃዎች ወደ ችሎቱ ሊያቀርቡ ይችላሉ።
ድስትሪክቱ የእርስዎ የይግባኝ ማሳወቂያ ከተቀበለ በኋላ በ 30 ቀናት ውስጥ የጽሑፍ ውሳኔ ይልክልዎታል። በጽሑፍ
የቀረበው ውሳኔ ቅሬታዎ ለሕዝብ ትምህርት ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ጽ/ቤት(OSPI ) እንዴት ማቅረብ እንደሚችሉ
መረጃን ያካትታል።
ደረጃ 3: ቅሬታ ለ OSPI ማቅረብ
በትምህርት ድስትሪክቱ የይግባኝ ውሳኔ ካልተስማሙ፣ አቤቱታውን ለትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ጽሕፈት ቤት
ማቅረብ ይችላሉ። የዲስትሪክቱን የይግባኝ ውሳኔ ከተቀበሉ በኋላ አቤቱታዎ በ 20 ቀናት ውስጥ ለ OSPI መቅረብ
አለበት:: ቅሬታዎን ወደ OSPI በ ኢሜይል: Equity@k12.wa.us; በፋክስ: (360) 664-2967; ወይም በፖስታ: OSPI Equity and
Civil Rights Office, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200 መላክ ይችላሉ።
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