
 

في التسجيل، المعاملة،  تلتزم مديرية مدارس سبوكان بكافة القوانين واألنظمة اإلتحادية وتلك الخاصة بالوالية وال تميز 
على أساس العمر، الجنس، الحالة الزوجية، الِعرق، اللون، العقيدة، األصل  التوظيف، أو الحصول على البرامج والنشاطات 

القومي، وجود أي إعاقة حسية، نفسية، أو بدنية، أو إستخدام لكلب مرشد مدّرب أو حيوان للخدمة من قبل شخص ذي إعاقة،  
لمسّرحين من الخدمة بشكل مشّرف أو  التوجه الجنسي بضمنه التعبير الجنساني أو الهوية الجنسية، أو المحاربين القدامى ا

الحالة العسكرية. وهذا ينطبق على كافة الطلبة ممن لديهم الرغبة بالمشاركة في البرامج التعليمية و/أو النشاطات التي تحصل  
المحددة األخرى. باإلمكان توجيه   يةمجاميع الشبابالبالكشافة و  لمشاركةخارج عن المنهج الدراسي، وتقدم فرصة متساوية ل

األسئلة ذات الصلة باإللتزام و/أو إجراءات المظلمة إلى مسؤولة مديرية المدارس للبند التاسع/الحقوق المدنية للموظفين، 
المسؤول عن تطبيق قانون التحّرش، التخويف، والتنّمر  ،(ADA)المسؤولة عن تطبيق قانون األميركان من ذوي اإلعاقة 

(HIB)/ ـد التاسع/الحقــوق المدنية  ـنـبـة الـؤولـسـمالمسؤولون: . 504ـة  ـطـخـالــزام بـتـــؤول اإللـسـأو م/ة وـبـلـطـة للـيـدنـالحقوق الم
(/ الحقوق  HIBعن تطبيق قانون التحّرش، التخويف، والتنّمر ) ةالمسؤول •  (509)-354-7269للموظفيـن، جـودي هارمـن 

  • ( 509)- 354-7284ميالني سمث،  504المسؤولة عن اإللتزام بالخطة  • ( 509)- 354-7284المدنية للطلبة ميالني سمث، 
مسؤولة العمل اإليجابي،  • (  509)-354-5993 شستفاني بو  (ADA)المسؤولة عن تطبيق قانون األميركان من ذوي اإلعاقة 

العنوان  • ( 509)- 354-5651وليامز -يزݒمسؤولة الفرصة المتساوية، نانسي لو  •  (509)-354-5651وليامز -يزݒنانسي لو 
 . 99201-0206شمال شارع برنارد سبوكان، واشنطن  200

 
 التمييز المخالف للقانون 

أو مدير طفلكم فورًا. هذا يتيح للمدرسة فرصة تناول مخاوفكم وحل الموقف بأسرع   ستاذينبغي التبليغ عن اإلدعاءات بالتمييز أل
ما بسبب كونهم جزء من  ير العادل أو غير المتساوي لشخص أو مجموعةوقت ممكن. التمييز المخالف للقانون هو التعامل غ

مجموعة محددة، معروفة بالطبقة المحمية. بإمكان حصول التمييز عند معاملة شخص ما بطريقة مختلفة، أو ُيحَرم من  
المشاركة في برامج، خدمات أو نشاطات بسبب كونهم جزء من طبقة محمية ما. كما قد يحصل تمييز عندما تخفق مدرسة أو 

إلعاقة طالب أو موظف ما. الطبقة المحمية هي مجموعة من األشخاص ممن   ظروف مالئمةمديرية تربية ما في تهيئة 
من التمييز والتحرش. تشمل الطبقات المحمية  يشتركون بصفات مشتركة ومحميون من قبل القوانين اإلتحادية وقوانين الوالية

العقيدة، األصل القومي، اإلعاقة، التوجه الجنسي،  والمعّرفة من قبل قانون والية واشنطن: الجنس، الِعرق، اللون، الديانة، 
التعبير الجنساني، أو الهوية الجنسية، المحاربين القدامى المسرحين من الخدمة بشكل مشّرف أو الحالة العسكرية، أو إستخدام  

لكم، اإلتصال بميالني إيجاد حل لمخاوفكم مع أستاذ أو مدير مدرسة طف من واإذا لم تتمكنكلب مرشد مدّرب أو حيوان للخدمة. 
 (،509)-354-7284الحقوق المدنية للطلبة،  /(HIB)سمث، المسؤولة عن تطبيق قانون التحّرش، التخويف، والتنّمر 

MelanieSm@spokaneschools.org مخاوفكم مع المدرسة،   لمناقشة مخاوفكم أو لتسجيل شكوى. إذا لم تتمكنوا من حل
اإلجراء الالزم لتقديم شكوى بخصوص   3210بإمكانكم إذا رغبتم تقديم شكوى رسمية مع مديرية المدارس. يقدم إجراء رقم 

: اإلستئناف مع مجلس المدارس، 2الخطوة تقديم شكوى لمدير مديرية التربية،  :1( خطوات: الخطوة 3هنالك ثالثة )التمييز. 
. باإلمكان إيجاد تعليمات كيفية إتباع هذه الخطوات على  OSPIلتعليم العام لعام  ال: تقديم شكوى لمكتب المدير 3الخطوة و

 . discrimination-about-concerns-and-rights/complaints-civil-and-funding/equity-k12.wa.us/policyالرابط 
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 التحّرش الجنسي
الحرم المدرسي،   بضمنهاالطلبة والموظفون محميون من التحرش الجنسي من قبل أي شخص في أي برنامج أو نشاط مدرسي، 

المدرسية. التحرش الجنسي هو سلوك أو   الباص المدرسي، أو النشاطات التي تقام برعاية المدرسة لكن خارج األراضي في
أنه يجب عليه اإلذعان للسلوك أو   أو الموظف باإلعتقاد على إتصال غير مرحب به ذو طابع جنسي؛ عندما يقود الطالب

اإلتصاالت الجنسية غير المرحب بها من أجل الحصول على شئ ما بالمقابل، مثل الحصول على درجة، ترقية، أو مكانة ما  
في فريق رياضي، أو أي قرار تعليمي أو وظيفي، أو يؤثر السلوك بشكل كبير على أداء الطالب التعليمي، او يخلق بيئة 

للمديرية على الموقع اإللكتروني  5011بإمكانكم إيجاد نسخة من السياسة واإلجراء رقم وظيفية مخيفة أو عدائية.  تعليمية أو
في مدرستكم، أو لدى الموارد البشرية. يحث األفراد ممن يعتقدون حصول إنتهاك  www.spokaneschools.orgللمديرية 

تصال بإدارة مبناهم، أو اإلتصال بجودي هارمن، مسؤولة البند  اإل ،لهذه السياسة القيام بإبالغ أي موظف مدرسي
باإلمكان إيجاد المزيد من المعلومات والتعليمات عن كيفية (. 509) -354-7269لتاسع/الحقوق المدنية للموظفين، على الرقم ا

 . kaneschools.org/domain/182https://spoتقديم شكوى رسمية على 
 

 تقديم الشكوى: التمييز العنصري والتحرش الجنسي  خيارات
إذا كنت تشعر بأنك أو طفلك قد تعرض إلى تمييز عنصري، مضايقة تمييزية، أو تحرش جنسي في مدرستك، لديك الحق في  

 تقديم شكوى.
طالب أو مع أحد مسؤولي مديرية التربية: مسؤولة البند مع مدير مدرسة ال  مخاوفكمقبل تقديم الشكوى، بإمكانكم مناقشة 

بط التحّرش، التخويف، أو مسؤولة ض؛ ( 509) -354-7269جودي هارمن، على الرقم  التاسع/الحقوق المدنية للموظفين، 
ميالني سمث،   504المسؤولة عن اإللتزام بالخطة  (،509)-354-7284الحقوق المدنية للطلبة، ميالني سمث،  مسؤولة /التنّمر
،  (509)-354-5993، ش، ستفاني بو (ADA)المسؤولة عن تطبيق قانون األميركان من ذوي اإلعاقة (، 509)-7284-354

ويليامز،  -يزݒمسؤولة الفرصة المتساوية، نانسي لو  (،509)-354-5651ويليامز، -يزݒمسؤولة العمل اإليجابي، نانسي لو 
5651-354-(509 ) 

 
 تقديم شكوى لمديرية التربية

: في معظم اإلحيان، يجب أن تقدم الشكاوى خالل سنة واحدة من تاريخ حصول الحادثة  إكتب الشكوى الخاصة بك .1
أو السلوك موضوع الشكوى. يجب أن تقدم الشكوى كتابًة. تأكد من وصف السلوك أو الحادثة، إشرح سبب إعتقادك  

، المضايقة التمييزية، أو التحرش الجنسي، وإشرح اإلجراءات التي تعتقد على مديرية التربية القيام  من حصول التمييز
إلى مدير التربية أو منسق -بالبريد، بالفاكس، بالبريد اإللكتروني، أو باليد-بها لحل المشكلة. إرسل الشكوى المكتوبة

 اإللتزام بالحقوق المدنية.
: حالما تستلم مديرية التربية الشكوى المكتوبة، سيقوم المنسق بإعطائكم من الشكوى المقدمة تتحقق مديرية التربية .2

نسخة من إجراءات الشكوى وسيتأكد من القيام بتحقيق عاجل وشامل. ستحصل على رد خطي من مدير التربية أو 
الشكوى المقدمة تتضمن ظروفًا   ما لم توافق على مدة زمنية مختلفة. إذا كانت-يومًا تقويمياً  30من يوكله خالل 

https://spokaneschools.org/domain/182


 

تمديد المدة  الكادر من حاجةإستثنائية وتتطلب مدة أطول للتحقيق، ستقوم المديرية بإشعاركم خطيًا لتوضيح سبب 
 والتاريخ الجديد الذي يستلزم لتسليمكم الرد الخطي. 

ملخص بنتائج التحقيق، القرار في هذا الرد الخطي، تقدم المديرية  :مديرية التربية ردًا للشكوى التي تم تقديمها تقدم .3
تكم إستئناف هذا القرار،  باإللتزام بقوانين الحقوق المدنية، اإلشعار بإمكاني ،أم ال ،فيما إذا كانت المديرية قد أخفقت

يومًا  30قوانين الحقوق المدنية. سيتم تفعيل التدابير التصحيحية خالل وأية تدابير الزمة لجعل المديرية متوافقة مع 
 ما لم توافق على مدة زمنية مختلفة.- بعد هذا الرد الخطي تقويمياً 

 
 تقديم طلب إستئناف لمديرية التربية

م طلب إستئناف خطي يتقد مإذا لم توافقوا على قرار مديرية التربية، بإمكانكم اإلستئناف لمجلس إدارة مديرية المدارس. عليك
أيام تقويمية بعد إستالم رد مديرية المدارس لشكواكم. سيقوم مجلس اإلدارة بتحديد  10إلى سكرتارية مجلس المدارس خالل 

ًا تقويميًا بعد تاريخ إستالم طلب اإلستئناف، ما لم توافق على مدة زمنية مختلفة. سيقوم  يوم 20موعد لجلسة إستماع خالل 
يومًا تقويميًا بعد إستالم المديرية إلشعار اإلستئناف المقدم من قبلكم. سيتضمن   30مجلس اإلدارة بإرسال قرارًا خطيًا خالل 

 ( OSPI) المدير العام للتعليم العاممكتب قرار مجلس اإلدارة معلومات عن كيفية رفع الشكوى إلى 
 

 ( OSPI)  تقديم شكوى إلى مكتب المدير العام للتعليم العام
مجلس المدارس على اإلستئناف، يقدم قانون الوالية خيار تقديم شكوى رسمية مع مكتب   إستئنافإذا لم توافقوا على قرار 

هذه عملية شكوى منفصلة باإلمكان أن يتم القيام بها في حال حصول أحد الشرطين:  (. OSPI)المدير العام للتعليم العام 
لم تقم مديرية التربية بإتباع إجراءات  (2)ى واإلستئناف من خالل مديرية التربية، أو كنتم قد أكملتم عمليتي تقديم الشكو  (1)

 الشكوى واإلستئناف بالشكل الصحيح. 
 

من تاريخ إستالمكم القرار على طلبكم الخاص   (OSPI)يومًا تقويميًا لتقديم شكوى لمكتب المدير العام للتعليم العام  20لديكم 
مكتب المدير العام سال الشكوى الخطية الخاصة بكم إلى مكتب اإلنصاف والحقوق المدنية في باإلستئناف. بإمكانكم إر 

 . بإمكانكم القيام بهذا بالطرق التالية. (OSPI)للتعليم العام 
 

 Equity@k12.wa.usإرسال بريد إلكتروني إلى:  •
 360.664.2967بالفاكس:  •
 98504-7200يا، واشنطن ݒشارع واشنطن ج. ش.، أولم 600، 47200بالبريد أو باليد: صندوق بريد  •

 
   (HIB)التحّرش، التخويف أو التنّمر 

   3207القانون والسياسة واإلجراء رقم في مدارسنا. يعّرف  (HIB)يحّرم قانون والية واشنطن التحّرش، التخويف، أو التنّمر 
لفظية، أو   –بضمنها تلك التي ترَسل إلكترونيًا  –التحّرش، التخويف أو التنّمر على أنها أي رسالة خطية أو صورة متعمدة 

  من دافع الِعرق، اللون، الديانة، األصل، األصل القومي، الجنس، نابعفعلي، يشمل وال يقتصر على، شئ ظاهر أنه تصرف 

mailto:Equity@k12.wa.us


 

التوجه الجنسي، ويشمل التعبير والهوية الجنسانية، النفسية، اإلعاقة البدنية أو الحسية، أو أية صفات ممِيزة، عندما يؤذي  
الطالب سلوكًا ما بدنيًا أو يلحق الضرر بممتلكات الطالب؛ لديه األثر في التدخل وبشكل رئيسي بتعليم الطالب، يكون في غاية  

دة؛ أو لديه تأثير مضر وبشكل رئيسي للعمل المنتظم الشدة، مستمر أو منتشر بح يث يخلق بيئة تعليمية تخويفية أو مهدِّ
للمدرسة. يستلزم من المدرسة إتخاذ إجراء في حال بّلغ أحد الطلبة تعّرضه للتنّمر، وبإمكان أي موظف من موظفي المديرية 

بط التحّرش،  السياسة اإلتصال بإدارة مبناهم أو مسؤول ضإستالم التبليغ. يّحث األفراد ممن يعتقدون أنه تم إنتهاك هذه 
باإلمكان إيجاد المزيد من  (. 509)-354-7306الحقوق المدنية للطلبة، جودي هارمن على الرقم  مسؤولة /التخويف، أو التنّمر

   spokaneschools.org/nondiscriminationالمعلومات وإستمارات الشكاوى على الموقع اإللكتروني لمديرية مدارس سبوكان، 
 

 

http://spokaneschools.org/nondiscrimination

