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ز عدم سياسة التحرشز ومكافحة التميي    

 

جمة سياسة علز عامة نظرة ز الير ية اللغةز لمتعلم  اإلنجلي    

ر للمنطقة مكني جم توفي  ر للمساعدة إداري وفريق مير  
عند ، كلًيا أو جزئًيا ، صفحة 27 من المكونة السياسة مراجعة ف   

 الطلبر

ر عدم منر المواطني  ر لحماية بها المعمول والفيدرالية والوالئية المحلية والسياسات القواني  ر سياسة :والمضايقة التميي    FPS 

ي داكوتا نورث كود ؛ هذه ر االتحادي العنوان ؛ سنشر  
504 المادةر ؛ر التاسع والباب السادس العنوان ،ر الثالث العنوان ، الثان   

اإلعاقة ذوي األمريكيي  ر وقانون  

م منطقة تلير   Fargo Public School District ر ر من خالية وعمل تعليمية بيئة بتوفي  ر والتحرش التميي    
برامج جميع ف   

ر المقاطعة تحظر .والتعليم التوظيف ومرافق وأنشطة أو الجنس أو الدين أو اللون أو العرق أساس علر والتحرش التميي    

ر األصل أو الجنسية الهوية ر المحظور السلوك .القانون ايحميه آخر وضع أي أور السن أو اإلعاقة أو النسب أو القوم  غي   

ر مقبول  
ر النشاط ومنطقة ، المدرسة ممتلكات ف  اضية والمساحات ، المدرس  ر االفير كان إذار المدرسة خارج التوسع وحتر  

ر أو التحرشر ار التميي  
ً
السياسة بهذه المرتبطر المحظور السلوك عل أمثلة .بالمدرسة مرتبط  

ر بشكل المشاركة • ر أو مباشر ر غي  ر مباشر  
حرشرالت ف   

ر• ر عن كاذب تقرير تقديم علم عن المضايقة أو / و التميي    

ر• ر يشاركون أو / و يبلغون الذين األفراد من االنتقام  
ر تحقيقر ف  المضايقة أو / و التميي   . 

ر• ر طرف خارج    FPS ر أو يضايقر موظف أو طالب ضد يمي    FPS 

ر التحقيق مقاطعة يجب  
ر أي ف  االقتضاء حسب النتائج علر والعمل الشعة وجه عل انتقامية شكوى أو مضايقة أو تميي    ، 

ا أو
ً
ا الطالبر طرد أو التوظيف إنهاءر مثل تأديبًيا إجراء ر النتائج تتضمن قد .القانون يقتضيه لما وفق

ً
اإلدارة مجلسر لسياسة وفق  

ر اتفاق ، االقتضاءر وعند ، والقانون  
ر كامل بشكل والموظفون الطالب يتعاون أن المتوقع من .تفاوض   

التحقيق ليةعم ف  . 

ر تكرارر لمنعر خطوات المقاطعة ستتخذ يةر اآلثار وتعويض االنتقام أو المضايقة أو التميي   ر عل التميي   إذا ،ر واآلخرين المشتك    

مضايقةز كان  

ر السلوكر :للموظفي  ر بالنسبة  
ها عمل بيئة يخلقر الذي العدوان  مسيئة أو عدائية أو مخيفة عاقل فرد أي يعتي  . 

رال السلوك :للطالب  
ر المشاركة عل الطالبر قدرة من يحد الذي االنتشار واسع أو / و والمستمر الشديد عدوان   

برنامج ف   

مناسًبا ذلك.مسيئة أو معادية مدرسية بيئة بسبب منه االستفادة أو التعليم  

ز التحرش الجنس   

ر الجنسية المقدمات أو لفظية اتصاالت أو تسلوكيا أو / و جنسية خدمات عل الحصول طلبات أو / و بها المرحب غي   

ر بيئة تخلق جنسية طبيعة ذات أخرى جسدية أو مكتوبة مسيئةر أو معادية أو بها مرحب غي   

الشكوىز تقديم جراءاتإ  

ال كان إذا .للشكوى الكاملة االستجابة عل المنطقة قدرة من ذلك يحد فقد ، هويته عن الكشف دون شكوىر الفردر قدم إذا  

امر يمكن امر أو بالسالمة تتعلق ألسباب الشية احير ر تعليمية بيئة عل بالحفاظ المنطقة الير  ية غي  مقدم إخطار فسيتم ، تميي    
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ر بشأن التحقيق تقرير يخضع .كتابًيا الشكوى االنتهاء عند أو يوًما 60 بعد المفتوحة السجالت لقانون المضايقة أو التميي    

ر أيهما) التحقيق من  
ر يأنر

 
بواسطةر محمًيا السجل يكون عندما ثلم محدودة استثناءات مع ، (أول  FERPA 

 

ر إذا ر موظف أير تلقر  
ر بشأن شكوى المنطقة ف  منسق إىل الفورر عل إحالتهار الموظف علر فيجب ، المضايقة أو التميي    

ر .المناسب المظالم ر جميعر يتلقر  
ر المنطقة موظق 

ً
ر التحرشر مكافحة عل تدريبا اإلبالغ وواجبات والتميي    

ر والشمول اإلنصاف رةرمدي ، أوسلمان تمارا منسقة ه   FPS Title IX. بهار االتصال يمكن  

at 415 North Fourth Street, Fargo, ND 58103, 701-446-1000, uselmat@fargoschools.org 

 

كمان ديفيد منسق هو ، بي   FPS ر العنوان / 504 القسم  
الثالث والباب الثان   (EL) عل به االتصالر يمكن  

1305 9th Ave S, Fargo, ND 58103, 701-446-2850, burkmad@fargoschools.org 

 

ية المواردر مدير ، أندرينجر دوغ منسق هو ، البشر  FPS ر لعدم علر به االتصال يمكن .التميي    

415 North Fourth Street, Fargo, ND 58103, 701-446-1037, andrind@fargoschools.org 

 

ر والعمليات السياسات المنطقة ستتبع  
ر أو بالتحرشر شكوى تقديم يتم وقتر أي ف  ية باللغة) الشكوى نماذجر .التميي   (اإلنجلي    

ر لطالبر يمكن .التعليمية المنطقة موقع عل متوفرةر ية دارس  ر التعليمية بالمنطقة االتصال بالغ شخص أو اإلنجلي   لتوفي   

جم جًما إدارًيا المنطقة ستوفرر .شكوى وتقديم إكمال عل لمساعدتهم ومسؤولر مير التحقيق متابعة معلومات إلبالغ ومير . 

ر لطالب يمكن ية دارس  ا ءاألوصيار / األمور أولياء أو اإلنجلي  
ً
ر االتصال أيض يةر اللغة بمدرس  اإلنجلي    ( حاالت مدراء  ILP) أو 

ية اللغة تعلم مكتب أو اإلداريي  ر أو بالمدرسة المستشارين ر أو التحرش مناهضة حولر أسئلة لطرح اإلنجلي   أو ، التميي    

ر للمساعدة  
شكوى تقديم ف  . 
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