إعالم األهل\ األوصياء بعنوان حقوق 9

أنت تتلقى هذا اإلشعار ألن طفلك له عالقة بالتحقيق المقام في المدرسة بخصوص التمييز العنصري " عنوان  ."9يحدث
التحقيق في التمييز العنصري "عنوان  "9عندما تتلقى المدرسة ادعاءات بالتحرش أو التسلط على أساس نوع الجنس و
التي ترتفع إلى مستوى احتمال حرمان الطالب من حقهم في الوصول إلى التعليمُ .يطلب من المدرسة معالجة جميع
ادعاءات التحرش أو التسلط على أساس الجنس  /النوع  ،بما في ذلك ادعاءات التحرش الجنسي.

الهدف من التحقيق في "عنوان  " 9هو معالجة االدعاءات لتحديد ما إذا كان السلوك المزعوم قد وقع  ،وما إذا كان السلوك
يشكل تحر ًشا جنسيًا  ،وما إذا كان السلوك شدي ًدا بما يكفي أو ً
نمطا من السلوك يعطل وصول الطالب إلى التعليم.
التحقيق في " عنوان  "9ليس الهدف منه االنضباط .قد يكون موازيا ً لالنضباط في السلوك الذي يشكل تحر ًشا جنسيًا أو
سلو ًكا آخر قد ينتهك قواعد سلوك الطالب  ،ومع ذلك  ،فإن الغرض من "عنوان  "9هو معالجة مزاعم التحرش أو التسلط
على أساس الجنس ،وضمان أن لدى تشيري كريك سكول ديستريكت موارد و طرق لمعالجة القضايا الحالية من التحرش أو
التسلط بين الطالب.
إذا وصلت اإلدعاءات إلى مستوى التمييزالعنصري" عنوان  ، "9فستقوم المدرسة بتحديد النتائج وتقديم إخطار بنتيجة
ً
استنادا إلى هذه
التحقيق إلى الوالدين من خالل اإلجراءات المتبعة للتمييز في "عنوان  ."9يجوز للمدرسة تنفيذ تدابير عالجية
النتائج  ،مع مراعاة عمر الطالب ومستوى الصف الدراسي والقدرة المعرفية وأنماط السلوك وغير ذلك من المعلومات ذات
الصلة لتحديد أفضل السبل للتصدي للسلوك .إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف  ،فيرجى االتصال بمسؤول مدرستك.
بموجب اللوائح الفيدرالية  ،يتمتع اآلباء  /أولياء األمور والطالب بحقوق معينة بموجب "عنوان ."9فيما يلي حقوق اآلباء /
األوصياء والطالب "بموجب عنوان:"9
• يحق لك في أي وقت تقديم شكوى تظلم على مستوى المقاطعة من خالل مسؤول ال .Equity Compliance
• لديك الحق في تقديم شكوى اجرامية مع إدارة الشرطة المحلية أو وكالة إنفاذ القانون المحلية.
• لديك الحق في الحماية في شكل تدابير مؤقتة لحمايتك من المتهم (مثل خطة عدم االتصال).
• لديك الحق للحصول على طرق لمعالجة ومنع المضايقة على أساس الجنس .
• لديك الحق في الحصول على معلومات عن الموارد المتاحة مثل العالج النفسي  ،والدفاع عن النفس  ،ودعم الصحة
العقلية  ،وغيرها من العالجات لمنع المضايقة على أساس الجنس.
• لديك الحق في إجراء تحقيق على مستوى المدرسة و  /أو مستوى المقاطعة لمراجعة الدليل بشكل محايد وتطبيق مقياس
رجحان لألدلة عند تحديد ما إذا كان هناك انتهاك لعنوان .9
• لديك الحق في تقديم شكوى إلى وكالة فدرالية مكلفة بتطبيق "عنوان ، "9مكتب الحقوق المدنية (.)OCR

