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ضد المضایقات الجنسیة وإجراءات الشكوي حظر  
 

تلتزم مدارس سیاتل العامة بتوفیر بیئة عمل وتعلیم إیجابیة ومنتجة خالیة من التحرش الجنسي. تحظر المقاطعة 
التحرش الجنسي للطالب والموظفین وغیرھم من المشاركین في أي برنامج أو نشاط مدرسي، بما في ذلك في 

 الحرم المدرسي أو في الحافلة المدرسیة أو خارج الحرم الجامعي أثناء نشاط ترعاه المدرسة.
 

 التحرش الجنسي او التواصل ذا طابع جنسي ھو سلوك غیر مرغوب فیھ عندما:
یُقنع الطالب أو الموظف باالعتقاد بأنھ یجب علیھا الخضوع للسلوك الجنسي أو االتصاالت غیر المرغوب  •

أجل الحصول على شيء في المقابل، مثل التقدیر أو الترقیة أو مكان في فریق ریاضي أو أي قرار فیھا من 
 تعلیمي أو توظیفي أو

 عدائیة. یتداخل السلوك بشكل كبیر مع األداء التعلیمي للطالب، أو یخلق بیئة تعلیمیة أو توظیفیة تخویفیة أو •
 

 أمثلة علي التحرش الجنسي:
 الجل أفضال جنسیة.الضغط علي شخص  •
 ذا طبیعة جنسیة.غیر مرغوب لمس  •
 الكتابة علي الجدران ذات الطبیعة الجنسیة. •
 توزیع النصوص الجنسیة الصریحة او رسائل البرید االلكتروني او الصور. •
 إیحائیة.عمل نكات جنسیة أو شائعات أو مالحظات  •
 الجنسي.العنف الجسدي بما في ذلك االغتصاب واالعتداء  •

 

 كیف یمكنني تقدیم تقریر عن التحرش الجنسي
 ً ما في المنطقة التعلیمیة قد تعرض للتحرش الجنسي في المدرسة أو في بیئة العمل،  إذا كنت تعتقد أن شخصا

فیحق لك تقدیم شكوى رسمیة. للحصول على نسخة كاملة من إجراءات شكاوى التحرش الجنسي في المنطقة 
أو قم  OSCR@seattleschools.org التعلیمیة، أرسل بالبرید اإللكتروني إلى مكتب الحقوق المدنیة للطالب على

  https://www.seattleschools.org/cms/One.aspx?portalId=627&pageId=1300431 بزیارة
 

قبل تقدیم شكوى، قد ترغب في مناقشة مخاوفك مع مدیر مبنى المدرسة؛ مشرف موقع العمل؛ أو أمین مظالم 
 leschools.orgOmbudsman@seatt مدرسة سیاتل العامة في

 

 لتقدیم شكوى ضد التحرش الجنسي:
 

) OSCRللطالب وأولیاء األمور/ مقدمي الرعایة واألفراد من العامة، تم تعیین مكتب الحقوق المدنیة للطالب (
للتعامل مع األسئلة والشكاوى من التحرش الجنسي المزعوم تجاه الطالب وأولیاء األمور/ مقدمي الرعایة، 

 إلرسال برید إلكتروني إلى ،0306-252-206، اتصل علي OSCRواألفراد من العامة. لالتصال بعضو 
OSCR@seattleschools.orgأو أرسل إلى ؛ 

Seattle Public Schools, MS 32-149, P.O. Box 34165, Seattle, WA 98124-1166 
 

بالنسبة للموظفین، تم تعیین إدارة الموارد البشریة للتعامل مع األسئلة والشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي 
إلرسال برید إلكتروني  0024-252-206م المزعوم ضد الموظفین. لالتصال بعضو الموارد البشریة، اتصل بالرق

 أو أرسل إلى؛ HREEOC@seattleschools.org إلى
Seattle Public Schools, MS 33-157, P.O. Box 34165, Seattle, WA 98124-1166. 

mailto:oscr@seattleschools.org
https://www.seattleschools.org/cms/One.aspx?portalId=627&pageId=1300431
mailto:ombudsman@seattleschools.org
mailto:oscr@seattleschools.org
mailto:hreeoc@seattleschools.org
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 إجراءات الشكوي ضد المضایقات الجنسیة
 

 :: الشكوي الي المنطقة التعلیمیة1الخطوة 
في معظم الحاالت، یجب تقدیم الشكاوى في غضون عام واحد من تاریخ الحادث المزعوم. یجب أن تكون الشكوى 

الشكاوى عن طریق مكتوبة، وأن تصف ما حدث، وأن توضح سبب اعتقادك أنھا مضایقة جنسیة. یمكن تقدیم 
البرید أو البرید اإللكتروني أو تسلیمھا بالید إلى أي مسؤول مدرسة أو مشرف موقع العمل أو مكتب الحقوق 

 المدنیة للطالب أو الموارد البشریة.
 

عندما تتلقى المنطقة التعلیمیة شكواك المكتوبة، سیتم تزویدك بنسخة من سیاسة وإجراءات التحرش الجنسي في 
المقاطعة وإجراءات تقدیم الشكاوى المتعلقة بعدم التمییز. سیتأكد مكتب الحقوق المدنیة للطالب أو الموارد البشریة 

ً  والتي قد تتضمن تحقیقاً تتخذ إجراءات لحل الشكوى،  التعلیمیةمنطقة المن أن   .ودقیقاً  سریعا
 

یوًما تقویمیًا بعد تلقي شكواك ما لم توافق على تاریخ  30یجب أن تستجیب المنطقة التعلیمیة كتابةً في غضون 
یوًما  30مختلف أو تتطلب ظروف استثنائیة متعلقة بالشكوى تمدیًدا زمنًیا. إذا استغرق حل الشكاوى أكثر من 

 ً ً ، فسیتتقویمیا  .بأسباب التمدید وتاریخ الرد المتوقع م إخطارك كتابیا
 

لشكواك بعد االنتھاء من التحقیق، یجب أن یحدد الرد بوضوح ما إذا كانت المنطقة  المنطقة التعلیمیةستجیب تعندما 
 التعلیمیة:

 نفي االدعاءات الواردة في الشكوى ؛ أوت. 1
 التصحیحیة. اإلجراءاتسرد تؤكد االدعاءات وت. 2

 
ھذا  تنفي التعلیمیةمنطقة الباإلضافة إلى ذلك، سوف یحتوي الرد على إشعار بحقك في االستئناف إذا كانت 

 .مكان ومن یجب تقدیم االستئنافال، بما في ذلك ءاالدعا
 

 : مناشدة المشرف العام2الخطوة 
ھذا االدعاء، فیجوز لك أن تتقدم بطلب إلى المشرف. یجب  بنفيالتعلیمیة  المنطقةإذا كنت ال توافق على قرار 

 ً  المنطقةأیام تقویمیة بعد تلقیك استجابة  10إلى مكتب المشرف في غضون  علیك تقدیم إشعار باالستئناف كتابیا
 .التعلیمیة لشكواك

 
مراجعة االستئناف. جلسة استماع محاید ل محققعند استالم االستئناف في الوقت المناسب، یقوم المشرف بتعیین 

 .سیتم تحدید موعد جلسة استماع ویجوز لك إحضار شھود أو معلومات أخرى متعلقة باستئنافك إلى الجلسة
 

. الخاص بك إلشعار االستئنافالمنطقة یوًما تقویمیًا بعد استالم  30سیتم إرسال قرار مكتوب إلیك في غضون 
 .(OSPI) التعلیم العام مشرفسیتضمن القرار المكتوب معلومات حول كیفیة تقدیم شكوى إلى مكتب 

 
 OSPI: الشكوى الي 3الخطوة 

، فیمكنك تقدیم شكوى إلى مكتب المشرف على التعلیم المستأنف إذا كنت ال توافق على قرار المنطقة التعلیمیة
. یمكنك إرسال المنطقةیوًما بعد استالمك لقرار االستئناف في  20في غضون   OSPIالعام. یجب تقدیم شكوى إلى 

أو بالبرید  664 (360)-2967 اكس:، ف Equity@k12.wa.us: عن طریق البرید اإللكتروني  OSPIشكواك إلى 
 OSPI Equity and Civil Rights Office, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200علي: 

mailto:equity@k12.wa.us
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