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ان و دسترسی آنها به آموزش عمومی را برجسته می  شاگردهای کلیدی  : این کتاب راهنما حقوق و مسئولیت  سلب مسئولیت

و   ها  مشی  خط  تمام  شامل  این  عملکند.  مدیره    طرز  هیئت  در   مکتبهای  توان  می  را  آنها  همه  که  شود،  نمی 

www.mukilteoschools.org   طرز عملبازنگری می شود و  مکتبیافت. سیاست های هیئت مدیره توسط هیئت مدیره 

 ها در صورت لزوم بازنگری می شوند.

موجود استفاده می کرد. با این حال،   معلوماتدر زمانی که منطقه این کتابچه راهنما را تصویب کرد، منطقه از به روزترین  

در این پیوند    Mukilteo  مکتباز آنجایی که در طول سال اصالحات انجام می شود، منطقه آنها را به وب سایت ناحیه  

mukilteoschools.org  ان و خانواده ها را انتخاب کنید شاگردینه منوی ارسال می کند، سپس گز 

 

 عدم تبعیض 

در هیچ برنامه یا فعالیتی بر اساس جنسیت، نژاد، عقیده، مذهب، رنگ، اصل ملی، سن، وضعیت  Mukilteo مکتبمنطقه 

سربازی یا نظامی، گرایش جنسی، بیان جنسیت یا هویت، ناتوانی، یا استفاده از افراد آموزش دیده تبعیض قائل نمی شود. 

ایر گروه های جوانان تعیین شده را فراهم می کند.  راهنمای سگ یا حیوان خدمتکار و دسترسی برابر به پیشاهنگان پسر و س

 ط به تبعیض ادعایی تعیین شده اندکارمندان زیر برای رسیدگی به سواالت و شکایات مربو 

 هماهنگ کننده حقوق مدنی و هماهنگ کننده عنوان نهم سیمون نیل

(425-356-1319،) nealsr@mukilteo.wednet.edu 

 لیزا پیچ 504هماهنگ کننده بخش 

pitschla@mukilteo.wednet.edu (1277-356-425)  

ADA/Access Coordinator Karen Mooseker 

moosekerkw@mukilteo.wednet.edu   (1330-356-425  ) 

 Everett, WA 98204در  Sharon Drive 9401آدرس: 

 مدیر وس آلن ارسال شود.  باید به Sno-Isle TECHدر مرکز مهارت   ADA/Accessسواالت مربوط به مسائل 

allenwr@mukilteo.wednet.edu   (425-348-2220) 

 Airport Road in Everett, WA 98204 9001آدرس: 

 

 

6   منطقه شماره  Mukilteo مکتب   

ی شاگردکتابچه راهنمای حقوق و مسئولیت های   

 

https://www.mukilteoschools.org/Page/400
mailto:nealsr@mukilteo.wednet.edu
mailto:pitschla@mukilteo.wednet.edu
mailto:moosekerkw@mukilteo.wednet.edu
mailto:allenwr@mukilteo.wednet.edu
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 54                                                                                              3222سیاست هیئت مدیره    —توزیع مواد  
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 فهرست مطالب 
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 فهرست مطالب 
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   انبرای شاگرد موفقیت  فلسفه  

را مکانی برای تجربه موفقیت تحصیلی و اجتماعی می داند. موفقیت به عزت نفس مثبت    مکتب  Mukilteo  مکتبهیئت مدیره ناحیه  

ان برای یادگیری  شاگردتبدیل می شود. با فراهم کردن فرصت هایی برای    شاگرد کمک می کند که به نوبه خود به رفتار مثبت    شاگرد

مهارت های تمرینی و تجربه موفقیت تحصیلی، ما محیطی را ایجاد می کنیم که موفقیت تحصیلی و اجتماعی را ارتقا می دهد.  مفاهیم، 

متمرکز است. این امر مستلزم یادگیری مهارت های تصمیم    اخالقبه عنوان یک یادگیرنده صالح و خود    شاگردبرنامه ما بر توسعه هر  

 ری است. بنابراین، تأکید ما بر شناسایی و تعریف رفتارهای مشکل ساز، مهارت های حل مسئله و اقدامات پیشگیرانه است. گی 

، از جمله  مکتبهای ناحیه  مشیینها در فضایی از احترام به خود، احترام به یکدیگر و احترام به محیط یادگیری ساخته می شوند. خط ا

اند که در آن افراد امنیت و در عین حال  آموزان، برای ایجاد مرزهایی طراحی شده های رفتار دانش مل طرز عها، و  حقوق و مسئولیت 

ان مهم است که  شاگردی پیدا کنند. تاکید بر رفتارهای مثبت، رشد و پیامدهای مرتبط با رفتار است. برای  اخالقآزادی برای توسعه خود  

ان تالش کنند و در  شاگردالدین و کارکنان باید به طور همزمان برای حمایت از حقوق  ان، وشاگرددر قبال اعمال خود مسئول باشند.  

 ان کمک کنند تا مسئولیت رشد تحصیلی و اجتماعی خود را بپذیرند.شاگردعین حال به 

    شاگردحقوق و مسئولیت های 

والدین احترام گذاشته و از آنها محافظت می کند. این  ان و  شاگردبه حقوق عمومی همه   Mukilteo  مکتبفلسفه و سیاست های منطقه 

 کنند.های مربوطه را در چارچوب آموزشی ما ایجاد میآموزی و مسئولیتها حقوق دانش سیاست 

    مسئولیت های ناحیه 

شخصی   اخالقان از طریق فرآیند فراهم کردن فرصت ها و توسعه  شاگردبرای اجرای تعهد خود به توسعه رشد تحصیلی و اجتماعی  

 : مکتبو مسئولیت فردی به شیوه ای مثبت، پرسنل ناحیه 

 • نگرش های محترمانه و مثبت نشان دهید

 ان را تعریف کرده و به طور پیوسته از آنها برخوردار باشید شاگرد• توقعات تحصیلی و رفتاری 

 مناسب باشدان سازگار و شاگرد• با 

 انشاگرد • حفظ کرامت و عزت نفس 

 • ایجاد فضای احترام برای همه 

 و پیچیدگی کار تغییر دهید شاگرد ان با توجه به نیازهای هر شاگرد• زمان یادگیری را برای 

 • فرصت هایی برای موفقیت در رشد تحصیلی و اجتماعی فراهم کند

 

    مکتب قوانین ناحیه  

ان می توانند یاد بگیرند و می توان به آنها آموزش داد تا رفتار خود را مدیریت کنند. با  شاگردمعتقد است که   Mukilteo  مکتب منطقه 

 ان را هدایت می کند: شاگرداین باور، ناحیه سه قاعده کلی رفتاری را وضع کرده است که رفتار  
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 ان به حقوق و دارایی خود و دیگران احترام خواهند گذاشت شاگرد

 ان به گونه ای رفتار خواهند کرد که محیط یادگیری مثبتی ایجاد کند شاگرد •

 ان به سالمت و ایمنی دیگران احترام می گذارند شاگرد• 

   

ان ایجاد کنند. این قوانین همچنین با سیاست و فلسفه  شاگردو کالس های درس فردی ممکن است قوانین خاص تری را برای    مکاتب

دانش وقتی  بود.  خواهد  منطبق  از  هیئت  ناحیه  نباشند،  پایبند  خود  خاص  ساختمان  قوانین  و  ناحیه  اساسی  قانون  سه  این  به  آموزان 

ر همه رویدادهایی که توسط ناحیه  ی که بعداً در این سند توضیح داده شده است استفاده خواهد کرد. این قوانین داخالقهای  استراتژی 

، و در مناطق حمل و نقل و بارگیری منطقه  پوهنتونو خارج از    مکتب حمایت می شود، از جمله رویدادهای بعد از    Mukilteo  مکتب

 اعمال می شود. 

   رویکرد مثبت 

ان در تغییر رفتار در هر  شاگرددر تالش ما برای تمرکز بر رشد تحصیلی و اجتماعی، همه کارکنان فرآیندی را برای هدایت مثبت  

 باشند.  اخالق ان کمک کنیم تا افرادی مسئولیت پذیر و خود شاگردسطح از رشته دنبال خواهند کرد. هدف ما این است که به 

    شکایت/شکایت هایطرزعمل

ارسال شود.    مکتب شکایات/شکایات مربوط به کارکنان یا برنامه های ناحیه باید برای حل و فصل به یکی از کارکنان خاص یا مدیر  

طرز  مشی و  اگر شکایت یا شکایت در سطح ساختمان حل و فصل نشود، ممکن است به نماینده سرپرست هدایت شود و طبق خط 

، تعلیق کوتاه  اخالقهای شکایت و فرآیندهای تجدیدنظر در مورد    طرز عملرسیدگی شود.     P-4312/4312  های هیئت مدیرهعمل

  3241های هیئت مدیره    طرز عملو خط مشی و    WAC 392-400مدت و بلند مدت، و اخراج و اخراج اضطراری مطابق با  

 رسیدگی می شود.  P-3241و

 

    انشاگرد  حاضر و غیر حاضر 

و تجربیات معنادار زندگی    صنفتشخیص می دهد که فرآیند آموزشی مستلزم تداوم آموزش، مشارکت فعال    Mukilteo مکتبمنطقه  

حضور داشته باشند تا از این سنگ بنای آموزشی بهره مند شوند. اولویت دادن به حضور   مکتبان باید به طور منظم در شاگرداست. 

 ان باشد. شاگرد موثر بر موفقیت تحصیلی   می تواند بزرگترین عامل مکتبدر 

 

   3110سیاست هیئت مدیره  - اجباری  حاضرو غیر حاضر سن

 ناحیه برای واجدین شرایط مقرر در قانون حق و مسئولیت شناخته می شود.  مکاتبحضور در 

سال سن داشته باشد، حق دارد تا زمانی که شرایط فارغ    21هر ساکن منطقه که حداقل شرط سنی ورود را داشته باشد و کمتر از  

  مکتب سال طبق قانون موظفند در یک  18ساله و کمتر از   8 اطفالمنطقه حضور یابد.  مکاتب را به پایان برساند، در  لیسه التحصیلی 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/4312.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/4312-P.html
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241-P.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3110.html
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  16  اطفال خصوصی یا دولتی مورد تایید شرکت کنند مگر اینکه آموزش های خانگی تایید شده را دریافت کنند. تحت شرایط خاصی  

از اختیارات خود برای اعطای استثنائات زمانی استفاده  معاف شوند. سرپرست باید    مکتب ساله یا بیشتر ممکن است از حضور بیشتر در  

 : شاگردکند که تشخیص دهد  

نشود و یا    مکتبمجبور به حضور در    طفل به طور منظم و قانونی به کار گرفته می شود و یا پدر یا مادر موافقت می کنند که    - الف

 ,  Chapter13.64 RCWطبق فصل آزاد می شود   طفل اینکه 

 در حال حضور در یک موسسه مسکونی، - ب

 یا شرایط فارغ التحصیلی را مطابق با قوانین و مقررات شورای آموزش و پرورش کشور برآورده کرده باشد   -ج

 صالحیت آموزشی مطابق ضوابط و مقررات شورای آموزش و پرورش کشور دریافت کرده باشد.  لیسنس د ـ 

ی پاره وقت را برای خود حفظ می  شاگرد ی مقیمی که مستثنی شده است حق ثبت نام به عنوان  شاگرد  مکتب به شاگردان تمام وقت و

کند و حق دارد هر دوره ای را بگذراند، خدمات جانبی را دریافت کند و هر ترکیبی از دوره ها و خدمات جانبی را که توسط مردم  

 ارائه می شود بگذراند یا دریافت کند.  

  مزایای حضور روزانه 

ها   امتحاناین امکان را می دهد که از فعالیت های کالسی روزانه، درس ها، تکالیف،    شاگردبه    مکتبحضور منظم در  

 همگام باشد و آنها را به موقع انجام دهد. مزایای دیگر عبارتند از:

حتمال بیشتری دارد که کالس های خود را بگذرانند  سمی روند، ا  مکتبانی که به طور منظم به  شاگرد  –  پیشرفت تحصیلی •

 استانداردهای ارزیابی محلی و ایالتی را رعایت کنند.و 

 

شرکت می کنند فرصت هایی مانند دسترسی به مشاوران، دسترسی به   مکتب انی که به طور منظم در شاگرد - فرصت ها •

بورس تحصیلی، توانایی شرکت در سفرهای علمی، سخنرانان    معلومات یا    ACTو    SAT  امتحان مهم مانند تاریخ    معلومات

 مهمان و غیره دارند. 

کنند.  تر از خودشان میکنند، احساس تعلق و عضویت در چیزی بزرگ آموزانی که شرکت می دانش   –  مکتبعضویت در   •

ی کنند و سایر مهارت  آنها کار تیمی، مهارت های ارتباطی را می آموزند، با دیگران از فرهنگ های مختلف مالقات م

 های اجتماعی ارزشمند را به دست می آورند. 

 

 را از دست می دهد مکتبشما  شاگردوقتی 

باعث وقفه در فعالیت های آموزشی می شود که برخی از آنها قابل جایگزینی نیستند. عدم حضور منظم در    مکتب عدم حضور در  

 ممکن است منجر به موارد زیر شود:  مکتب

فارغ التحصیل    لیسهواحد را کسب کنند تا به موقع از    24ان باید  شاگرد،  2019با شروع کالس سال    -  از دست دادن اعتبار  •

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=13.64
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=13.64
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 شوند، بنابراین هر اعتبار مهم است. 

ممکن است به معنای از دست دادن تکالیف، از دست دادن مهلت تکالیف و/یا نمرات    مکتباز دست دادن    –  کاهش نمره •

 پایین تر باشد که ممکن است منجر به نمرات پایین تر شود.  امتحان

نمی روند در خطر حذف شدن از کالس)ها( با از دست    مکتبانی که به طور منظم به  شاگرد  –  مکتبحذف از کالس یا   •

غیبت کرده اند ممکن است به دلیل    مکتب روز متوالی از    20انی که  شاگردهستند.    مکتبدادن اعتبار یا به طور کامل از  

 اخراج شوند.  مکتب از  مکتب عدم حضور در 

 

آن را جدی می گیرند. غیبت های غیر    مکاتب سیاستی است که    مکتبحضور اجباری در   -   اجباری است   مکتبحضور در   •

 ارائه کند.  محکمهیک دادخواست بکا به  مکتبموجه ممکن است باعث شود 

(  16زده )آموزی شان سالگی( اجباری است. وقتی دانش   18( تا سن هجده )8ایالت واشنگتن از سن هشت سالگی )  مکاتبحضور در  

دانش  والدین،  رضایت  با  و  باشد  داشته  بیشتر  یا  تحتسال  استثنائات  سایر  و  حقوقی  وقت،  تمام  مشاغل  در  که   RCW   آموزانی 

28A.705.010    ،حاضر  انی که ثبت نام می کنند، خود را ملزم به رعایت مقررات  شاگردهستند، نیازی به حضور ندارند. با این حال

 انی که مشمول استثنائات نیستند، وجود دارد. شاگردمی کنند که برای  و غیر حاضر 

 

اند، ریزی منظمی که به آنها اختصاص داده شده امههای برن اند، در تمام کالس نام کردهثبت   Mukilteo  مکتبآموزانی که در ناحیه  دانش

 شرکت خواهند کرد، مگر اینکه به طور رسمی توسط مدیریت، معلم کالس یا منصوب معذور شوند. 

   

 تعطیل کرده اند.  مکتبها را در طول روز مکتب ، Mukilteo  مکتبمنطقه  مکاتبتمام 

WAC 392-401-020   غیبت به دالیل زیر باید باشد   -  غیر حاضری در زمان مکتب 

      ، حاملگیسنجی،  دندان، بیناییداکتری  ی، مشاوره،  داکتری )شامل اما نه محدود به  داکتر، وضعیت سالمت یا قرار مالقات  مریضی   .  1

 برای او قانوناً مسئول است.   شاگرد آموز یا فردی که و درمان سرپایی یا بستری برای وابستگی شیمیایی یا سالمت روان( برای دانش 

 در خانواده.  مریضیاورژانس خانوادگی شامل، اما نه محدود به، مرگ یا    .2

 مقاصد مذهبی یا فرهنگی از جمله برگزاری اعیاد مذهبی یا فرهنگی یا شرکت در تعلیمات مذهبی یا فرهنگی.    .3

 یا خدمات هیئت منصفه.  محکمه ، رسیدگی قضایی، فعالیت به دستور محکمه  .  4

 فنی یا کارآموزی، یا مصاحبه بورسیه.  مکتب بازدید از برنامه تحصیلی پس از متوسطه،    .5

 . RCW 28A.225.055فعالیت های جستجو و نجات شناسایی شده مطابق با    .  6

 مرتبط است.  شاگردغیبت مستقیماً با وضعیت بی خانمان یا سرپرستی/وابستگی   .  7

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.705.010
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.705.010
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.055
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 RCW 28A.705.010غیبت مربوط به فعالیت های استقرار یکی از والدین یا قیم قانونی که یکی از اعضای وظیفه فعال مطابق با     .  8

 است. 

  شاگرد در صورتی که     WAC 400-392ه بر اساس فصل  غیبت های ناشی از تعلیق، اخراج یا اخراج اضطراری اعمال شد   .  9

 ثبت نام نکرده است.   WAC 392-121 خدمات آموزشی دریافت نمی کند و در فعالیت های واجد شرایط "دوره تحصیلی" طبق تعریف  

 ، تهاجم یا قلدری. اخطاربه  ان، از جمله غیبت های مربوطشاگردغیبت های ناشی از نگرانی های ایمنی   .  10

 . شاگردغیبت به دلیل مهاجرت     .11

یک فعالیت تایید شده که با خط مشی ناحیه مطابقت دارد و مورد توافق متقابل مدیر یا شخص تعیین شده و والدین، قیم یا جوان     .  12

 رهایی یافته است. 

 به دلیل نداشتن ابزار آموزشی الزم )از جمله دسترسی به اینترنت یا اتصال(.  شاگرد غیبت های   .  13

،  مریضیبه دلیل    غیرحاضری دکاندار در زمان مکتبسالمت روان دلیلی برای    -  HB 1834در    23-2022برای سال تحصیلی  

 ی است. داکتروضعیت سالمتی یا قرار مالقات 

 مطابقت دارد یا   غیرحاضری دکاندارد که تعیین کند آیا غیبت با معیارهای فوق برای یا منصوب شده این اختیار را دار مکتبمدیر 

 تعریف کنند. غیرحاضری دکاندارها یا معیارهای دیگری را برای ها ممکن است دسته خیر. بخش 

 

 مکتب غیبت های موجه در زمان تعطیلی 

اضطراری    مکتبرا در صورت بسته شدن    شاگرد( به این قانون اضافه شد که دالیل غیبت  2)WAC 392-401-020یک بخش جدید  

ی طبیعی یا رویدادهای دیگر مشخص می کند. زمانی که مناطق  مصیبت هاهای واگیر دیگر،    مریضی، شیوع  COVID-19به دلیل  

 ملزم به ارائه دستورالعمل های همزمان و ناهمزمان هستند. 

های    مریضییا سایر    COVID-19به دلیل    شاگردی  داکتر ، وضعیت سالمت یا قرار مالقات های  مریضی)الف( غیبت های مربوط به  

 واگیر. 

واگیردار دیگر، یا سایر شرایط    مریضی،  19-کووید  مریضی)ب( غیبت های مربوط به مراقبت از یکی از اعضای خانواده که به دلیل  

 ی است. داکتر، وضعیت سالمت یا قرار مریضی، دارای مکتبا تعطیلی بهداشتی اورژانسی مرتبط ب 

به طور موقت   مکاتبکه به دلیل تعطیلی  مکتبدر ساعات برنامه ریزی شده منظم  شاگردج( غیبت های مربوط به تعهدات خانوادگی 

 ضروری است، تا زمانی که ترتیبات دیگری فراهم شود. و 

، تا زمانی که ترتیبات دیگری  مکتبدر ساعات برنامه ریزی شده منظم    شاگرد)د( غیبت به دلیل برنامه کاری یا سایر تعهدات والدین 

 فراهم شود. 

 –  درس های آنالین 

 همزمان  درس های آنالینتعریف 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.705.010
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-121
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آموز و یک معلم معتبر یا یک کارمند منطقه است  درنگ بین دانششده و بی بندیهمزمان« به معنای آموزش زمان   درس های آنالین»

 کند.هایی را برای ارتباط زنده و تعاملی دو طرفه آنالین فراهم می شود و فرصت که توسط یک معلم خبره نظارت می

 تعریف دستورات ناهمزمان 

فیزیکی بدون ارتباط    مکتب وزشی است که توسط یک معلم دارای گواهی تهیه شده و به دور از محیط  »آموزش ناهمزمان« به معنای آم

همزمان    درس های آنالیناز    شاگردغیبت    016-401-392همزمان فصل    درس های آنالینتعاملی دو طرفه انجام می شود. غیبت از  

 ود. به جلسه/کالس همزمان وارد نش شاگردرا زمانی تعریف می کند که 

 حداقل زمان برای در نظر گرفتن حضور 

ی باید وارد سیستم شود تا حضور داشته باشد،  شاگرد مناطق می توانند حداقل آستانه هایی مانند حضور حضوری را برای زمانی که  

وضوح به همه    مستند شده و به   شاگردباید یک رویکرد منسجم و عادالنه که در کتابچه راهنمای    مکاتب تعیین کنند. ولسوالی ها و  

نباید به تک تک معلمان واگذار شود. آکادمی    شاگردان و خانواده ها ابالغ شود، توسعه دهند. تعیین آستانه برای حضور یا غیبت  شاگرد

ها در شروع هر سال  آموزان و خانواده آموزی خود و با دانش حداقل زمانی را که باید در کتابچه راهنمای دانش   Mukilteoمجازی  

 کند.تحصیلی در نظر گرفته شود، ثبت می

 حضور در مقابل مشارکت 

فته نمی شود.  ، مشارکت، مانند روشن کردن ویدیو و شرکت در بحث یا چت، در نظر گر شاگردهنگام تعیین حضور یا عدم حضور  

 اینها نمونه هایی از مشارکت هستند و باید متمایز از حضور در نظر گرفته شوند. 

 غیبت از آموزش ناهمزمان 

آموز به  کند که هیچ مدرکی مبنی بر دسترسی دانش آموز از آموزش ناهمزمان را زمانی تعریف می غیبت دانش   016-401-392فصل  

های آموز در فعالیت دهد که شواهدی مبنی بر مشارکت دانش ود ندارد. این بخش همچنین نشان می شده وجریزی فعالیت ناهمزمان برنامه 

ریزی شده یا مورد انتظار است،  ناهمزمان باید روزانه و در یک چارچوب زمانی بیست و چهار ساعته از زمانی که مشارکت برنامه

باید    مکاتب همزمان به منزله حضور است، مناطق و    رس های آنالیندرخ دهد. مشابه تصمیمات محلی در مورد اینکه چه چیزی برای  

 یک رویکرد منسجم و منصفانه ایجاد کنند که مشخص کند چه چیزی »شواهد مشارکت« است. 

 

چیزی  ان و خانواده ها ابالغ شود. تعیین اینکه چه شاگردمستند شده و به وضوح به همه    شاگرد این خط مشی باید در دفترچه راهنمای 

 دهد، نباید به تک تک معلمان واگذار شود. »شواهد مشارکت« را تشکیل می 

 روزانه  حاضر و غیر حاضر 

های خاصی برای حضور در زمانی که آموزش به صورت آنالین یا ناهمزمان است، نیاز دارد. به  به فرکانس  018-401-392فصل 

ابتدایی باید حداقل دو    مکاتبمتوسطه باید روزانه در هر دوره با آموزش برنامه ریزی شده حضور داشته باشند و    مکاتبطور خاص،  

 بار در روز حضور داشته باشند. 
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 WAC 392-401-030  غیر موجه است مگر اینکه یکی از معیارهای ارائه شده در    مکتب هرگونه غیبت از   -  غیبت های غیر موجه       

WAC 392-401-020  .ذکر شده در باال( را برآورده کند( 

ان تنها پس از دریافت  شاگردبررسی کنند.    حاضر و غیر حاضر را ترک کنند باید از طریق دفتر    مکتبانی که باید در طول روز  شاگرد

بود.   ترک خواهند  به  مجاز  والدین/سرپرست  از  تلفنی  تماس  یا  کنند، شاگردیادداشت  تحصیل  ترک  این روش  بدون رعایت  که  انی 

گذاری غیبت در باقیمانده اید وارد سیستم شوند تا از عالمتگردند ب آموزانی که در همان روز برمی مرخصی محسوب می شوند. دانش 

 آن روز جلوگیری کنند. 

 غیبت کرده اند به دنبال کتبی یا شفاهی معاف می شوند  مکتب انی که در شاگرد

   

 . مکتبساختمان، با ذکر تاریخ غیبت و دلیل غیبت از   طرز عمل، طبق  شاگردارتباط والدین/سرپرست 

( روز تحصیلی  2باید ظرف دو )  غیرحاضری دکاندارواجد شرایط برای    شاگردفاهی از طرف والدین/سرپرست یا  یک مکاتبه کتبی یا ش

ساختمان انجام شده باشد، یا غیبت انجام شود.   طرز عملدریافت شود، مگر اینکه ترتیبات دیگری مطابق با   مکتب پس از بازگشت به  

 غیر موجه 

 

شود. منطقه در گزارش غیبت های غیر    مکتبعدم حضور ممکن است منجر به از دست دادن اعتبار، نمرات یا حذف از کالس یا  

 اطفال و نوجوانان، از شرایط »الیحه بکا« پیروی خواهد کرد.  محکمه موجه به 

 

برای موفقیت تحصیلی مهم است و غیبت های غیر موجه ممکن است یک هشدار اولیه    مکتب حضور در    - ( (Becca Bill  بکا بیل 

موفق نمی شوند،    مکتب  و ترک تحصیل در آینده باشد. هنگامی که جوانان با غیبت غیر موجه در  مکتب برای مشکالت حل نشده در  

در ایالت واشنگتن، معروف به الیحه بکا،  ,Washington State’s truancy law  مکتب آنها را فراری می دهند. قانون فرار از  

 اطفال را ملزم می کند که در هنگام فرار جوانان اقدامات خاصی را انجام دهند.  محکمه منطقه و /مکتب

 

 منطقه /مکتب الزامات 

یه غیبت فرزندشان را دریافت خواهند  معلومات   مکتبغیبت غیر موجه، والدین/سرپرست از طریق پیام تلفنی خودکار ناحیه    یک• پس از  

 کرد. 

 ان راه اندازی کند. شاگردموظف است یک کنفرانس والدین را برای بهبود حضور  مکتبغیبت غیر موجه،  سه  • پس از

یا    لیسه  /صنف متوسطه آموزان  برای دانش   WARNSناحیه با استفاده از ارزیابی    • بین دومین و قبل از پنجمین غیبت غیر موجه،

 آموز انجام خواهد داد. ها را برای حذف یا کاهش غیبت دانشارزیابی دیگری که توسط ناحیه تأیید شده است، اقداماتی مبتنی بر داده

https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-401
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-401
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.030
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.030
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را ارزیابی    مکتب مالقات خواهد کرد تا موانع حضور در    شاگردغیبت غیر موجه در یک ماه، مدیر با والدین/ سرپرست و  پنج  • پس از  

مالقات    شاگردممکن است به تنهایی با    مکتبکند و یک طرح مداخله ایجاد کند. اگر والدین/سرپرست در کنفرانس حضور نداشته باشند،  

 " برای والدین/سرپرست ارسال می شود. حاضر و غیر حاضر مداخله کند. امضا شده "طرح و توافقنامه  

از   پس  ناحیه    هفت•  تحصیلی جاری،  پانزدهمین غیبت غیر موجه در سال  تا  ماه و حداکثر  شیل    مکتبغیبت غیر موجه در یک 

اع می شود. اعضای جامعه  ارائه می دهد و به هیأت مشارکت جامعه که متشکل است ارج  شاگرددادخواست دعوای مدنی علیه والدین و  

از   فرار  و  حد  از  بیش  غیبت  به  رسیدگی  برای  موجه  مکتب محلی  غیر  غیبت  هفتمین  تا  نواحی  یک    شاگرد .  دارند  فرصت 

ان دارای  شاگردرا برای    504( یا تیم بخش  IEPغربالگری/ارزیابی انجام دهند، مداخالتی را ارائه دهند و برنامه آموزشی فردی ) 

 شکیل دهند. ت  504یا  IEPطرح 

 ، جلسه  شاگرد• در صورت عدم بهبود حضور 

 درخواست می شود.  مکتب فرار از   محکمه

 

     والدین چه کاری می توانند انجام دهند؟ 

آموز  اجباری ایالت واشنگتن اطمینان حاصل کنند که دانش   حاضر و غیر حاضرآموزان و والدین آنها مسئولیت دارند که طبق قانون  دانش

 رود. می مکتب به طور منظم به 

 ممکن است شامل موارد زیر باشد:  مکتب شما برای حضور در   شاگردراهبردهایی برای کمک به 

تماس بگیرید، غیبت را بهانه    مکتب غیبت کند، فوراً با    مکتب شما قرار است از    شاگرد اگر    –   تماس بگیرید   مکتب فوراً با   •

  حاضر و غیر حاضر کنید و هرگونه کار/تکلیف از دست رفته را بخواهید. مطمئن شوید که دستورالعمل ها و خط مشی های  

 مشخص شده است را دنبال کنید. مکتبوالدین هر /شاگرد که در کتابچه راهنمای 

 

دارای سیستم حمل و نقل قوی است.    Mukilteo  مکتبناحیه    -  برود   مکتب به موقع به    خود کمک کنید هر روز   شاگرد به   •

ممکن است باعث    مکتبهای حمل و نقل خود را بدانید. دیر آمدن به  ها و مکاناست، زمان   ملی بسآموز شما سوار  اگر دانش 

 شما درگیر اولین درس های روز نباشد.   شاگردشود  

چگونه گذشت، برای تکالیف درسی، چه فعالیت هایی در راه    مکتب خود در مورد روز،    اگرد شاز    —   آگاه و درگیر بمانید  •

های والدین/معلم  دهد، در کنفرانساست و موارد دیگر سوال کنید. هر شب بررسی کنید که فرزندتان تکالیف خود را انجام می 

و را به صورت آنالین بررسی کنید، در رویدادهای  آید بخوانید، نمرات ا به خانه می   مکتبی را که از  معلومات شرکت کنید،  

 شرکت کنید و با دوستانش آشنا شوید.  مکتب

 شما از رژیم غذایی متعادل، ورزش فراوان و خواب با کیفیت کافی برخوردار است.   شاگردمطمئن شوید که    -  ارتقاء سالمتی •

 مشکل دارید، منابع در دسترس هستند.  مکتب خود به   شاگرداگر برای رفتن   -  منابع •
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خود صحبت    مکتب، مشاور، مدیر، پرستار، افسر منابع، منشی، مربی، مشاور باشگاه و سایر کارکنان  مکتببا معلم    -  مکتبپرسنل  

 کنید.

O منابع آنالین 

  نوجوانان شهرستان اسنوومیش  محکمه بخش – 

 http://www.snohomishcountywa.gov/195/Juvenile-Court 
                                                                                     OSPI مکتبغیبت مزمن، و فرار از              

•https://www.k12.wa.us/student- success/support-programs/attendance-

chronic-absenteeism-and-truancy 

  مکتب تحصیلیسوابق

یه  معلومات ( ملزم به ارائه  FERPA - Sec. 99.7طبق قانون حقوق آموزشی خانواده و حریم خصوصی ) Mukilteo مکتبمنطقه  

باید آن دسته از سوابق    FERPAساالنه حقوق   ان، عملکرد منظم و کارآمد  شاگردی را که برای رفاه آموزشی  شاگرداست. ناحیه 

 و طبق قانون الزم است، حفظ کند.  مکاتب

ان واجد شرایط"(  شاگرد( سال )" 18ان باالی هجده )شاگرد( به والدین و  FERPAقانون حقوق آموزشی خانواده و حریم خصوصی )

 می دهد. آن ها هستند: شاگردحقوق خاصی در رابطه با سوابق تحصیلی 

 ( روز از روز دریافت درخواست دسترسی به ناحیه. 45ظرف چهل و پنج ) شاگرد حق بازرسی و بررسی سوابق تحصیلی  .1

مورد          مربوطه[ ارائه دهند که سوابق    مکتب ]یا مسئول    مکتب ان واجد شرایط باید یک درخواست کتبی به مدیر  شاگردوالدین یا   

واجد شرایط زمان و مکانی را که ممکن   شاگرد نظرشان را مشخص کند. مدیر مقدمات دسترسی را فراهم می کند و به والدین یا  

 دهد.  معلوماتاست سوابق بازرسی می شود 

 واجد شرایط نادرست یا گمراه کننده است.  شاگرد ی که به اعتقاد والدین یا شاگرد خواست اصالح سوابق تحصیلی حق در .2

 

ان واجد شرایط ممکن است از ناحیه بخواهند سابقه ای را که به عقیده آنها نادرست یا گمراه کننده است اصالح  شاگردوالدین یا  

را بنویسند. به وضوح بخشی از رکورد مورد نظر خود را تغییر دهید و علت نادرست یا گمراه    مکتبکند. آنها باید مدیر  

 کننده بودن آن را مشخص کنید. 

 

آموز واجد شرایط اصالح نکند، ناحیه تصمیم را به  یرد که سوابق را طبق درخواست والدین یا دانش اگر ناحیه تصمیم بگ

  معلوماتکند.  دهد و آنها را از حق استماع در مورد درخواست اصالح آگاه میمی   معلوماتآموز واجد شرایط  والدین یا دانش 

 ئه خواهد شد تکمیلی در مورد مراحل دادرسی به والدین یا واجد شرایط ارا

http://www.snohomishcountywa.gov/195/Juvenile-Court
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronic-absenteeism-and-truancy
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronic-absenteeism-and-truancy
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronic-absenteeism-and-truancy
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 از حق استماع مطلع شد.  شاگردوقتی  

اجازه    FERPA، به جز در حدی که  شاگردقابل شناسایی شخصی موجود در سوابق تحصیلی    معلوماتحق موافقت با افشای   .3

 افشای بدون رضایت را بدهد. 

 

با منافع آموزشی    مکتببه مقامات    معلومات را بدون رضایت می دهد، افشای    معلومات یکی از استثناهایی که اجازه افشای  

شخصی است که توسط ناحیه به عنوان مدیر، سرپرست، مربی یا کارمند پشتیبانی )شامل کارکنان    مکتب مشروع است. مسئول  

خدمت می کند. شخص یا    ب مکت ی و کارکنان اجرای قانون( استخدام می شود. شخصی که در هیئت مدیره  داکتربهداشتی یا  

ی یا درمانگر(. یا  داکترشرکتی که منطقه برای انجام یک کار خاص با او قرارداد بسته است )مانند وکیل، حسابرس، مشاور  

ی یا شکایت خدمت می کند یا به یکی دیگر از مقامات  اخالق ی که در یک کمیته رسمی مانند کمیته  شاگردیکی از والدین یا  

 ظایف خود کمک می کند. در انجام و  مکتب

 

نیاز به بررسی سوابق تحصیلی داشته باشد، یک مسئول    مکتب اگر مسئول      مکتب برای انجام مسئولیت حرفه ای خود 

 دارای منافع آموزشی قانونی است. 

 

ی به دنبال یا قصد  شاگرددیگری که    مکتبدر صورت درخواست، ناحیه سوابق تحصیلی را بدون رضایت به مقامات منطقه  

آموز  دانش   معلومات خواهد تا تالش معقولی برای  می   مکتباز یک منطقه    FERPAثبت نام در آن است، فاش می کند. ]توجه:  

یه ساالنه خود بیان کند که قصد دارد سوابق را در صورت درخواست  مات معلواز درخواست سوابق انجام دهد، مگر اینکه در  

 ارسال کند.[ 

توسط ناحیه. نام و آدرس    FERPAحق طرح شکایت با وزارت آموزش ایاالت متحده در رابطه با عدم رعایت الزامات   .4

 را اداره می کند: FERPAدفتری که 

 دفتر انطباق با خط مشی خانواده 

 پرورش ایاالت متحدهوزارت آموزش و 

400 Maryland Avenue SW     

Washington, DC 20202-4605   

 

   مدرک تحصیلی شاگردسوابق 
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  شاگرد خواهد بود. مدرک تحصیلی    شاگردهزینه جایگزینی مواد یا اموالی که در اثر سهل انگاری از بین رفته یا آسیب دیده به عهده  

ممکن است تا زمانی که بازپرداخت با پرداخت یا معادل آن از طریق کار داوطلبانه مطابق با توافق ناحیه انجام شود، متوقف شود.  

 می توانند نسبت به اعمال هزینه خسارت به سرپرست و هیئت مدیره اعتراض کنند. ردشاگیا والدین  شاگرد

 

    ی شاگردرفتار 

 3241سیاست هیئت مدیره  -و اقدام اصالحی    اخالق، صنفمدیریت 

ان انتظارات  شاگردآموزان تمرکز دارد. این ناحیه از همه  بر دستاوردهای آموزشی تک تک دانش   Mukilteo  مکتبهیئت مدیره ناحیه  

اقدامی است که   " به معنای هراخالقان فرصت دستیابی به موفقیت های شخصی و تحصیلی را می دهد. "شاگردباالیی دارد و به همه  

ی طردکننده و مثبت و حمایتی. هیئت مدیره در نظر دارد  اخالقدر پاسخ به تخلفات رفتاری انجام می دهد، از جمله اشکال  مکتبناحیه 

حمایت کند، زمان آموزشی را به حداکثر برساند و فرصت    مکتببه گونه ای اجرا شود که از جو مثبت    طرز عملکه این سیاست و  

 ی عادالنه را افزایش دهد.های آموزش

ان، والدین، خانواده ها و جامعه در تصمیم گیری های مربوط به توسعه و اجرای سیاست ها  شاگرد،  مکتب• مشارکت با پرسنل  

 ی. اخالقهای  طرز عملو  

 خانواده. ان در برآوردن انتظارات رفتاری، از جمله فراهم کردن مشارکت اولیه والدین و  شاگرد• حمایت از  

 نگه دارد.  صنفان را در  شاگردان باشد و تا حد امکان  شاگردبه نحوی که پاسخگوی نیازها و نقاط قوت   اخالق • اجرای نظم و 

 ان برای تکمیل تحصیالت خود بدون اختالل نیاز دارند. شاگرد• ارائه خدمات آموزشی که  

پس از تعلیق یا    صنف ها برای حمایت از ورود مجدد موفق به    ان، والدین و خانوادهشاگرد، مکتب• تسهیل همکاری بین پرسنل  

 اخراج. 

 . اخالق• حصول اطمینان از انصاف، انصاف و روند مناسب در اداره نظم و 

 فراهم می کند.  شاگرد فرهنگی پاسخگو که فرصت دستیابی به موفقیت شخصی و تحصیلی را برای هر  اخالق • اجرای نظم و 

 ان و کارکنان ناحیه. شاگرد• فراهم نمودن یک محیط امن برای تمامی 

 

 حقوق و مسئولیت ها/تعهد ناحیه 

 ی محرومیتی را می شناسد و متعهد به موارد زیر است: اخالقهیئت مدیره تأثیر منفی و نامتناسب شیوه های 

 ی که شکاف فرصت های آموزشی را تداوم می بخشد. اخالق• شناسایی و پرداختن به سیاست ها و شیوه های 

ان را در برآوردن انتظارات رفتاری بدون از دست دادن دسترسی به آموزش حمایت می  شاگردی که  اخالق• اجرای فعال شیوه های  

 کند.

 را به گونه ای اجرا می کند که:   اخالقان را رعایت می کند و نظم و شاگردمنطقه حقوق اساسی  

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html
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بر اساس جنسیت، نژاد، عقیده، مذهب، رنگ، منشاء ملی، گرایش جنسی، بیان جنسیت، هویت    شاگردتبعیض غیرقانونی علیه   .1

 جنسیتی، ناتوانی، یا استفاده از راهنمای سگ آموزش دیده یا حیوان خدماتی.

اساسي    شاگرد محروم كردن   .2 قانون  اجتماعات    شاگرد از حق  براي  اساسي  قانون  بیان و مطبوعات، حق  آزادي  در مورد 

و   آزادانه مذهب  اعمال  براي  اساسي  قانون  براي رفع شكایات، حق  آن  نمایندگان  و  دولت  از  و درخواست  آمیز  مسالمت 

ط به محدودیت های معقول در زمان، مکان  عاری از کنترل یا نفوذ فرقه ای، مشرو   شاگرد  مکتب برخورداري از حق قانوني.  

 و نحوه اعمال حق. 

در برابر تفتیش ها و تصرفات غیر    شاگرددر قانون اساسی مبنی بر ایمن بودن از شخص، اوراق و آثار    شاگرد سلب حق   .3

 منطقی. 

 . یامکتبدر حین نگهداری از ناحیه  شاگرد مداخله غیرقانونی در تعقیب تحصیلی  .4

بدون روند قانونی    مکتببه طور کلی یا جزئی توسط یک ناحیه    شاگرد از حق فرصت تحصیلی برابر    شاگرد محروم کردن   .5

 مناسب. 

 

ان  شاگردی این ناحیه به گونه ای طراحی شده است که محیطی امن، سالم و سالم برای  شاگرد  اخالقنظم و    طرز عمل خط مشی و  

، از جمله انتظارات رفتاری که به حقوق، شخص و دارایی  طرز عملکه از این خط مشی و  ان انتظار می رود  شاگردفراهم کند. از  

یان دوره مورد نیاز را دنبال کنند. انتظار می  شاگرددیگران احترام می گذارد، آگاه باشند و از آن پیروی کنند. همچنین انتظار می رود 

 ی برای یادگیری ایجاد کنند. ان و کارکنان با یکدیگر همکاری کنند تا جو مثبت شاگردرود  

 

 توسعه و بررسی 

که    اخالق، تخلفات رفتاری، و سایر اشکال نظم و  شاگردمربوط به سطح    معلوماتی، از جمله  اخالقگزارش دقیق و کامل کلیه اقدامات  

منطقه در نظر گرفته یا تالش کرده است، برای بازنگری موثر این خط مشی ضروری است. بنابراین، منطقه چنین گزارشی را تضمین 

 خواهد کرد. 

، و هر گونه داده اضافی  RCW 28A.300.042را، مطابق با    مکتبی اجرا شده در هر  اخالقهای مربوط به اقدامات  منطقه داده 

 آوری خواهد کرد. های ناحیه جمع طرز عمل ها و مشیمورد نیاز تحت سایر خط 

اطمینان حاصل خواهد کرد که مدیران   د  مکاتب ناحیه  با کارمندان ساختمان  بازنگری  حداقل سالیانه  توسعه و/یا  برای  ارای گواهی 

منطقه، مدیران و کارکنان    مکتبساختمان و بررسی درستی اجرای آن استانداردها مشورت خواهند کرد. در هر    اخالق استانداردهای  

آموزان، ، دانش مکتبخود با مشارکت سایر پرسنل    مکتب در    اخالقرا برای اجرای نظم و    مکتب های مکتوب  طرز عمل ،  لیسنسدارای  

 : مکتبکنند. هر ها و جامعه ایجاد میوالدین، خانواده 

 آموزش دهید.  مکتبان ایجاد کنید و به طور فعال انتظارات را در محیط های مختلف شاگردانتظارات رفتاری را با  .1

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.042
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برداشت از رفتارهای ذهنی و  ایجاد تعاریف دقیق برای رفتارهای مشکل ساز و تخلفات رفتاری برای پرداختن به تفاوت در  .2

 کاهش تأثیر سوگیری ضمنی. 

  صنف تفاوت بین حوادث رفتاری جزئی و عمده را تعریف کنید تا انواع رفتارهایی را که ممکن است منجر به طرد شدن از   .3

 شود یا نشوند یا به اندازه کافی شدید باشند که یک مدیر نیاز به دخالت داشته باشد، روشن کنید. 

جای حذف  که کارکنان ساختمان باید قبل یا به   صنفهای مبتنی بر  ها را برای پاسخ ها و استراتژیاز بهترین شیوه ای  مجموعه  .4

 آموزان در برآوردن انتظارات رفتاری حمایت کنند، شناسایی کنید.اجرا کنند تا از دانش  صنف

های همراه یا سایر  طرز عمل مشی، ساختمانی نباید با این خط  اخالقهای رفتاری و استانداردهای نامه، آیینمکاتبهای راهنمای کتابچه

باید ساالنه توسط ناظر منطقه یا منصوب شده    مکتب ساختمان    اخالقهای هیئت مدیره مغایرت داشته باشد. استانداردهای نظم و  مشیخط 

 تأیید شود. 

 

حمایت کافی برای اجرای موثر مجموعه ای از بهترین  از  مکتباطمینان حاصل خواهند کرد که معلمان و سایر پرسنل   مکاتبمدیران 

 شیوه ها و استراتژی های شناسایی شده برخوردار می شوند که: 

 ی طرد کننده.اخالقتمرکز بر پیشگیری برای کاهش استفاده از شیوه های  .1

 اجازه اعمال قضاوت حرفه ای و مجموعه مهارت ها را بدهید. و  .2

 ان به شیوه ای پاسخگوی فرهنگی سازگار شود. شاگردممکن است با نیازهای فردی   .3

 

مشورت خواهند کرد تا معیارهایی را برای تعیین زمانی که کارمندان  لیسنس حداقل سالیانه با کارمندان ساختمان دارای  مکاتبمدیران 

ی یادگیری حرفه ای ارائه  را بهبود بخشند که شامل فرصت ها  صنف باید کالس ها را تکمیل کنند تا مهارت های مدیریت    لیسنس دارای  

، شیوه های عدالت ترمیمی، تروما می شود اما ممکن است محدود به آنها نباشد. رویکردهای  PBIS  ،SELشده در منطقه در مورد  

آگاهانه، آموزش پاسخگوی فرهنگی، سوگیری ضمنی، و غیره و استفاده از داده ها برای شناسایی آموزش معلمان مورد نیاز برای  

 ز اجرای خط مشی منطقه حمایت ا

 

ان، والدین، خانواده ها و جامعه بررسی و توسعه  شاگرد،  مکتبرا با مشارکت پرسنل    طرز عملناحیه به طور دوره ای این خط مشی و  

داده  از  منطقه  بازنگری،  و  توسعه  فرآیند  این  از  بخشی  عنوان  به  داد.  تفخواهد  جمعکیکهای  تحت   آوری شده   RCWشده 

28A.300.042     اخالق آموزی و همچنین برای بهبود انصاف و برابری در اداره نظم و  دانش   اخالق های  برای نظارت بر تأثیر شیوه  

 آموزی استفاده خواهد کرد. داده های رشته باید بر اساس: دانش

 .مکتب .1

بیشتر دسته های دانش گروه  .2 تفکیک  نژاد/قومیت )شامل  پایه،  بر اساس جنسیت، سطح  نژاد و قومیت  آموزی، از جمله  های 

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.042
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.042
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درآمد. ،  آموز زبان انگلیسی کم(، زبان Zو    Yهای  ضمیمه  CEDARS( و1)  RCW 28A.300.042فدرال مطابق با  

 ، مراقبت از خانواده، و بی خانمان. 504مهاجر، آموزش ویژه، بخش 

 نقض رفتار.  .3

 مدت، اخراج اضطراری و اخراج. ، تعلیق کوتاه مدت، تعلیق طوالنی  مکتبشامل محرومیت از کالس، تعلیق در    اخالق انواع   .4

های گروه  های مشخص شده در راهنماییهای زیر نژادی و زیرقومی، از شیوه تر به دسته های نژادی گسترده منطقه هنگام تفکیک دسته 

ناحیه    (  Race and Ethnicity Student Data Task Force ) آموزی نژاد و قومیت پیروی خواهد کرد.های دانش ویژه داده 

جمعیت شناختی )مانند جنسیت، سطح پایه، کم درآمد، زبان آموز انگلیسی، مهاجر، آموزش ویژه،   معلومات ی و شاگرد وضعیت برنامه 

در نظر می گیرد تا شناسایی شود. هرگونه تغییر    شاگرد، سرپرستی و بی خانمان( را هنگام تفکیک داده های نژاد و قومیت  504بخش  

 ی. شاگردلف و نتایج گروه های مخت  مکتب  اخالق درون گروهی در تجربیات 

شده باشد که  های محافظت آموزان در کالس ها برای جلوگیری و رسیدگی به تبعیض علیه دانش این فرآیند ممکن است شامل بازبینی داده 

شده  ی تفکیکاخالقهای  کند که داده اند، با این حال، ناحیه اطمینان حاصل می شناسایی شده   28A.642   RCWو  28A.640هایدر فصل 

 کند. ساالنه حداقل بررسی می  WAC 392-190-048را مطابق با  

 حمایت خواهد کرد تا:   مکتبناحیه از هر 

 ان تعیین کنید.شاگردحداقل یک هدف ساالنه برای بهبود نتایج عادالنه  •

 یک برنامه یا برنامه های اقدام ایجاد کنید. •

 ارزیابی اهداف و برنامه های اقدام قبلی. و  •

 اقدام، بر اساس ارزیابی ها. بازنگری اهداف و برنامه های  •

 

 ان، والدین، خانواده ها و جامعه به اشتراک خواهند گذاشت. شاگرداهداف و برنامه های عملی مشخص شده را با همه کارکنان،   مکاتب

 

 

  ها طرز عمل توزیع سیاست ها و 

  طرز عمل مشی و  ها و جامعه قرار خواهد داد. منطقه ساالنه این خط را در اختیار خانواده   طرز عمل مشی و ناحیه نسخه فعلی این خط 

آموزان و والدینی کند، که ممکن است به کمک زبان برای دانش های ناحیه ارائه میآموزان، والدین و خانواده را برای همه پرسنل، دانش 

 حدودی به زبان انگلیسی دارند، نیاز داشته باشند.مهارت م  1964که بر اساس عنوان ششم قانون حقوق مدنی 

 

ی آگاه هستند. در  شاگرد  اخالقنظم و  طرز عملناحیه اطمینان حاصل خواهد کرد که کارکنان منطقه و پیمانکاران از این خط مشی و  

،  مکتب ساختمان را که همانطور که در باال ذکر شد، برای همه پرسنل  اخالق ساالنه استانداردهای فعلی نظم و  مکاتب سطح ساختمان، 

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.042
https://www.k12.wa.us/data-reporting/reporting/cedars
https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/concluded-workgroups/race-and-ethnicity-student-data-task-force
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.640
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.642
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
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آموزان و والدین با مهارت محدود انگلیسی  کنند، که ممکن است به کمک زبان برای دانش ها ارائه می آموزان، والدین و خانواده دانش

از استانداردهای    مکتب خواهند کرد که همه پرسنل    اطمینان حاصل   مکاتب .  1964تحت عنوان ششم نیاز داشته باشند. قانون حقوق مدنی  

برای حمایت   RCW 28A.415.410  ی را که تحت  اخالقهای شوند تا آموزش تشویق می  مکاتبآگاه هستند.   مکتب ساختمان  اخالق 

 در صورت امکان، ایجاد شده است، ارائه دهند.  مکتببرای همه کارکنان  عمل طرز مشی و  از اجرای این خط 

 

 کاربرد 

  بیان شده  WAC 392-400-020   شود که درهای همراه به روشی مطابق با قانون واشنگتن تفسیر میطرز عمل مشی و  این خط 

 است. 

 

  مکتب   مداخله خارج از

 را به عهده می گیرد یا خیر، در نظر گرفته می شود:  پوهنتونصالحیت حوادث خارج از  مکتب عوامل زیر برای تعیین اینکه آیا یک 

 رخ داده است؟  مکتبآیا این حادثه به طور کلی یا جزئی به دلیل رفتار بین طرفین در طول روز  .1

 رخ داده است؟   مکتبآیا حادثه به طور معقولی در زمان نزدیک به زنگ اخراج از  .2

 رخ داده است؟   ملی بسیا ایستگاه  ملی بس، مکتبآیا حادثه به طور معقولی نزدیک محوطه  .3

 می شود؟  مکتباختالل در روند آموزشی در  آیا این حادثه باعث  .4

 جدی بودن جرم.  .5

 

    ملی بس حمل و نقل 

سواری است در دسترس است. سوارکاری مستمر مبتنی بر    ملی بس انی که محل سکونت آنها واجد شرایط  شاگردحمل و نقل برای  

 است.  ملی بسو   ملی بس در ایستگاه های  شاگردرفتار ایمن، محترمانه و مسئوالنه  

 

 مسافر  شاگرد رفتار 

 در اولین درخواست، دستورالعمل های راننده را دنبال کنید.  .1

 همیشه بسته شود. با خیال راحت بنشینید. در صورت وجود، کمربند ایمنی باید  .2

 سطح سر و صدا را در سطح کالس پایین نگه دارید  .3

 به دیگران و اموالشان احترام بگذارید; دست و پا را برای خود نگه دارید .4

 خوردن و آشامیدن ممنوع.  .5

 فقط در ایستگاه خود شوید.  ملی بس سوار یا پیاده شدن  .6

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.415.410
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400
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 وارد/خروج شوید.   ملی بسبا استفاده از نرده )ها( با خیال راحت از  .7

 ، کوله پشتی را روی پا بگذارید. ملی بسهنگام سوار شدن به  .8

 هیچ اقالم ممنوعه مجاز نیست.  .9

 

ی  اخالقو اقدام    ملی بس شود که ممکن است شامل محرومیت از  می   اخالقمنجر به    ملی بسهای رفتار  رعایت نکردن دستورالعمل 

 باشد.  مکتب

 شود:   ملی بسفعالیت های زیر ممکن است منجر به خروج فوری از 

 

 خشونت / ملی بساقدام تهاجمی نسبت به راننده  .1

 ملی بس دعوا در  .2

 ملی بس پرتاب اجسام به داخل یا خارج از   .3

 داشتن سالح/اشیاء خطرناک  .4

 تخریب یا تخریب ولسوالی یا اموال خصوصی  .5

 استفاده از وسایل جرقه زنی  .6

 استعمال دخانیات، مواد مخدر، الکل یا هر شکلی از تنباکو از جمله سیگارهای الکترونیکی، ویپینگ و/یا دستگاه های بخارپز  .7

 ملی بس حرکات زننده یا فحاشی به راننده  .8

 امتداد یافته باشد  ملی بسهر قسمتی از بدن که خارج از  .9

 (HIB، قلدری )اخطارآزار و اذیت،   .10

 

 ایجاد و اجرا خواهد کرد.  Mukilteo  مکتبان منطقه شاگردهایی را برای اطمینان از ایمنی  طرز عمل اداره حمل و نقل ناحیه،  

 

    سوء رفتار استثنایی 

هایی از رفتارها وجود دارد که  اعمال شود، بیان کنند. دسته  اخالقمناطق باید به وضوح انواع رفتارهایی را که ممکن است برای آنها 

ملی  های ، وسایل حمل و نقل منطقه، ایستگاه مکتبدر اموال  مکتبشود. اقتدار آموز در نظر گرفته می به عنوان تخلفات استثنایی دانش

شود و/یا زمانی که رفتار نادرست  متوقف می   مکتب، عملکرد یا رویدادی که خارج از محوطه  مکتب، و در طول هر فعالیت  مکتب  بس

 دهد وجود دارد. روند آموزشی را مختل می کند،رخ می مکتبشود و/یا به/از خارج می  پوهنتونآموز از محوطه دانش

دهد. رفتارهایی مانند مواردی که در زیر توضیح  که شامل فعالیت هایی است که ممکن است در حین یادگیری از راه دور/مجازی رخ 

، ممکن است بسته به سطح یا شدت تخلف منجر به محرومیت از کالس، تعلیق در  مکتبداده شده است، به دلیل تأثیرشان بر محیط  
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ممکن است شامل    ، تعلیق کوتاه مدت یا طوالنی مدت، اخراج اضطراری یا اخراج شود. . نمونه هایی از سوء رفتار استثناییمکتب

 موارد زیر باشد، اما محدود به آنها نیست: 

 

 وسایل آتش زا / آتش زا: 

 آتش زدن عمدی یا اقدام به آتش زدن که ممکن است شامل استفاده از وسایل آتش زا مانند سالح یا بمب برای شروع آتش باشد. 

 

 رفتار مخرب: 

ها ممکن است شامل موارد زیر باشد، اما  رفتارهایی که تداخل مادی و اساسی در روند آموزشی و یا تضییع حقوق دیگران دارد. مثل 

دهد، رخ می   پوهنتونهای اجتماعی، پیامک و/یا ویدیویی که در خارج از  ها نیست: استفاده از گفتار الکترونیکی مانند رسانه محدود به آن 

  اخطار شود. ; بینی میشود یا به طور منطقی پیش می مکتبهای تحت حمایت یا فعالیت  مکتبزمانی که باعث ایجاد اختالل اساسی در 

های صدا و/یا بو )مثالً کشیدن زنگ خطر آتش سوزی کاذب،  (، یا استفاده از دستگاهاخطاربه زور، خشونت یا رفتار مرتبط )مانند  

  مکتب بدبو(. اعتراضات، خروج از خانه، تحصن، یا ایجاد اختالل یا مانع تراشی عمدی در هر یک از عملکردهای ناحیه    تنظیم بمب

Mukilteo . 

 

 

 مواد مخدر / الکل / ماری جوانا: 

ند، و همچنین قصد  شده هست جوانا یا مواد کنترل شود الکلی، ماری شده و اقالمی که ادعا می جوانا، مواد کنترلاستفاده از الکل، ماری 

قابل تحمل نخواهد بود. زمینه یا در هر عملکرد    مکتبمشی منطقه است و در  فروش یا در اختیار داشتن چنین مواد یا لوازمی، نقض خط 

تأیید، حمایت یا نظارت می شود. این شامل فروش، ساخت، خرید، انتقال، تحت تأثیر قرار    Mukilteo  مکتب یا فعالیتی که توسط ناحیه  

ی غیرقانونی، الکل، ماری جوانا، فرآورده های غذایی ماری جوانا، مواد  دوا گرفتن یا نشان دادن شواهدی مبنی بر استفاده از هر گونه 

ی نسخه ای یا  دوااست، یا سوء استفاده از هر    دواای که ادعا می شود  های مصنوعی، مواد مخدر مشابه است. /ماده  دواکنترل شده،  

 های بدون نسخه. دواسوء استفاده از 

 

آموزان نباید در اختیار داشته باشند، استفاده کنند، انتقال دهند، بفروشند، تحت تأثیر قرار بگیرند یا شواهدی مبنی بر استفاده از  دانش

آموز را تغییر تواند خلق و خو، ادراک، رفتار یا قضاوت دانش شود میقصد دارد، ظاهراً یا فرض می   موادی نشان دهند که قادر است یا

به    شاگرد های تجویز شده توسط یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی مجاز برای یک  دوادهد، به غیر از مسکن های بدون نسخه و  

  P-3416و    3416های هیئت مدیره  طرز عملباید الزامات سیاست و   بمکت های مورد استفاده در دوادرستی استفاده شود. تمام 

 را برآورده کنند. 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3416.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3416-P.html
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در مورد مواد مخدر، الکل، ماری جوانا و/یا هر مواد دیگری که در اینجا به آنها اشاره    مکتبی قوانین  شاگردهنگامی که مشخص شود  

ممکن است کوتاهی را اعمال    مکتب داده می شود که    معلومات   شاگردشده است را زیر پا گذاشته است، به والدین یا سرپرست )ها( و  

دت، یا اخراج به دلیل سوء رفتار استثنایی. برای تخلفاتی که صرفاً شامل لوازم جانبی است، مدیر ممکن است  تعلیق طوالنی م  -کند.  

 برنامه ریزی می کند.  شاگرد یک کنفرانس با والدین یا سرپرستان  مکتبرا اعمال کند. یک مدیر   اخالقاشکال دیگری از 

 

قبل از پایان محرومیت باشد، یک مدیر روند ارجاع را بررسی    مکتببه    اگرد شاگر ارزیابی و درمان مواد مخدر و الکل شرط بازگشت  

 Board Policy، فهرستی از منابع را برای مشاوره ارائه دهد. )شاگردیا والدین/سرپرست  شاگرد می کند. ناحیه باید بنا به درخواست 

3442) . 

 

 باند:  اخطارفعالیت باند/ 

عضو یک باند باشد و آگاهانه در    شاگردجایگزین ثبت نام کرده است، در صورتی که  مکتبدولتی یا یک    مکتب ی که در یک  شاگرد

درگیر فعالیت باندی باشد، ممکن است تعلیق یا اخراج شود. »باند« گروهی است که: الف( از سه نفر یا بیشتر تشکیل شده    مکتبزمینه  

 است. 

اهداف جنایی    )ب( دارای رهبری قابل شناسایی است. و )ج( به طور مستمر، به طور منظم توطئه و اقدامات هماهنگ عمدتاً برای

تعریف شده است. فعالیت باند شامل، اما نه محدود به، پوشاک مربوط به باند و رجالیا است.    RCW 28A.600.455همانطور که در

اند، زبان; ارتقاء و/یا استخدام؛ نشان دادن وابستگی، فعالیت های آغازین،  شناسایی خود به عنوان مرتبط با باند؛ برچسب زدن، عالئم ب 

 مشاهده. به  تمایل و/یا اخطار 

 

 

 ( 3216Pهای طرز عمل / 3216مشی هیئت مدیره ( )خط HIB، قلدری )اخطارآزار و اذیت،  

 

o آزار و اذیت  : RCW 28A.600.477  ،یا قلدری را به عنوان هر  اخطارآزار و اذیت 

شامل  اعمال کالمی یا فیزیکی،    - از جمله آنهایی که به صورت الکترونیکی منتقل می شوند    - پیام یا تصویری که عمداً نوشته شده است  

اما نه محدود به مواردی که نشان داده شده است با انگیزه نژاد، رنگ، مذهب، اصل و نسب، منشاء ملی، جنسیت، گرایش جنسی، از  

 جمله بیان جنسیت یا هویت، ناتوانی ذهنی یا جسمی یا سایر خصوصیات متمایز کننده، زمانی که یک عمل: 

   شاگرد   یا آسیب رساندن به اموال شاگرد آسیب جسمی به 

   دارد  شاگرداثر تداخل اساسی با تحصیل 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3442.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3442.html
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.455
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.477
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    کننده ایجاد می کند. اخطارآنقدر شدید، مداوم یا فراگیر است که یک محیط آموزشی ترسناک یا 

   می شود  مکتبباعث اختالل اساسی در عملکرد منظم 

o  هایی آن قربانیان بر اساس ویژگی اعمالی باشد که در  -انگیز/سخنان مشوق تنفر  ( جنایات نفرت 1) ها ممکن است شامل مثال

هر روشی برای    -( هزینگ  2شوند. )مانند نژاد، منشاء ملی، قومیت، جنس/جنس، مذهب، گرایش جنسی یا ناتوانی انتخاب می 

ی که باعث ایجاد خطرات جسمی یا آسیب جسمی، آسیب جدی روحی یا عاطفی می  شاگردشروع به یک سازمان یا گروه  

رفتار کتبی، شفاهی، گرافیکی یا فیزیکی مربوط به نژاد، رنگ یا   -( آزار و اذیت نژادی  3دارد ایجاد شود. )شود یا احتمال 

پیشرفت های جنسی ناخواسته،   -( آزار و اذیت جنسی 4منشاء ملی یک فرد که به اندازه کافی شدید، فراگیر یا مداوم باشد. )

ا فیزیکی که به دلیل جنسیت شخصی به او وارد می شود. نمونه هایی  و سایر رفتارهای کالمی ی   درخواست برای لطف جنسی 

از آزار و اذیت جنسی شامل، اما محدود به آزار و اذیت کالمی ناخواسته با ماهیت جنسی یا سوء استفاده نیست. فشار ناخواسته  

جنسی ناخواسته؛ رفتار ناخواسته؛   برای فعالیت جنسی؛ تماس فیزیکی ناخواسته با انگیزه جنسی یا نامناسب؛ رفتار یا کلمات

 کلمات یا نمادهای شفاهی یا نوشتاری که به دلیل جنسیت به سمت یک فرد می رود. 

 

o  ( در نظر گرفته شده  1ات ضمنی یا آشکار خشونت فیزیکی، حضوری یا آنالین. رفتار یا ارتباطی که )اخطار: اخطار/اخطار

( نشان دهنده خصومت نسبت به شخص یا افرادی است که ممکن  2کننده فیزیکی باشد و )  اخطاراست مضر، تحقیرآمیز یا  

 است شامل ارتباط کالمی و غیرکالمی از جمله "جست و جو کردن" باشد. 

o قلدری به عنوان رفتار عمدی، ناخواسته و پرخاشگرانه که شامل عدم تعادل قدرت واقعی یا درک شده است، تعریف  لدری ق :

می شود. این رفتار در طول زمان تکرار می شود یا پتانسیل تکرار را دارد. برای اینکه این رفتار قلدری تلقی شود، باید  

شرم آور یا محبوبیت برای کنترل یا    معلوماتمانند قدرت بدنی، دسترسی به  پرخاشگرانه باشد و شامل عدم تعادل قدرت،  

 آسیب رساندن به دیگران باشد. 

افتند یا پتانسیل وقوع آنها را دارند. قلدری شامل اقداماتی مانند  کند که بیش از یک بار اتفاق می تکرار رفتارهایی را توصیف می 

، شایعه پراکنی، حمله فیزیکی یا کالمی به شخصی، و حذف عمدی فردی از گروه است. قلدری سایبری قلدری با استفاده  اخطار

از وسایل الکترونیکی برای شروع رفتار منفی مکرر نسبت به یک فرد کم قدرت است. نامگذاری الکترونیکی، دوری جستن،  

 ی آنالین نمونه هایی از زورگویی سایبری هستند. هااخطارشرمساری، شایعه پراکنی، شایعه پراکنی و 

یا    A: اعمالی که خالف قانون تشخیص داده شود. هر جنایتی که قانون واشنگتن آن را به عنوان یک جنایت طبقه  فعالیت غیرقانونی

 تعریف می کند.  Aتالش، توطئه جنایی یا درخواست برای ارتکاب جنایات کالس 

: کالهبرداری به عنوان فریب نادرست با هدف منفعت مالی یا شخصی و/یا به عنوان فرد یا چیزی که قصد فریب  کالهبرداری •

دیگران را دارد، تعریف می شود. رفتاری با ماهیت نادرست شامل، اما نه محدود به، ابزارهای نوشتاری یا الکترونیکی  

 آموزشی یا شخصی.  معلوماتنمرات، آدرس یا سایر مانند استفاده از نام شخص دیگری یا جعل زمان، تاریخ، 
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: کالهبرداری به عنوان فریب نادرست با هدف منفعت مالی یا شخصی و/یا به عنوان فرد یا چیزی که قصد فریب  کالهبرداری •

کی  دیگران را دارد، تعریف می شود. رفتاری با ماهیت نادرست شامل، اما نه محدود به، ابزارهای نوشتاری یا الکترونی 

 آموزشی یا شخصی.  معلوماتمانند استفاده از نام شخص دیگری یا جعل زمان، تاریخ، نامرات، آدرس یا سایر 

 

، یا وادار کردن شخصی به انجام کاری برخالف  اخطار: به دست آوردن پول یا مال با خشونت یا  اخاذی، اخاذی، زورگویی •

 . اخطار با زور یا  شاگرد میل 

 انداختن چیزی با ارزش به امید برنده شدن چیز ارزشمند دیگری. : به خطر قمار •

: استفاده از الفاظ رکیک یا رکیک، کالمی یا غیرکالمی، اعمال رکیک، نمایش ناشایست و/یا ابراز محبت بیش از  بدحجابی •

ه محدود به ارسال پیامک،  حد علنی. استفاده از هر وسیله الکترونیکی برای مقاصد نامناسب یا غیرقانونی )مثالً شامل، اما ن 

سال در اختیار    18انی که تصاویر زشتی از افراد زیر  شاگرداشتراک گذاری تصاویر، تصاویر یا ویدیوهای ناشایست(.  

 محسوب می شوند. رجوع به آزار و اذیت شود.  اطفال دارند، دارای پورنوگرافی 

 یا اموال دیگران بدون اجازه.  مکتب : گرفتن، برداشتن و/یا در اختیار داشتن اموال ناحیهدزدی/سرقت  •

 : آن دسته از رفتارهایی که در یکی از دسته های دیگر قرار نمی گیرند:سایر 

o سرقت ادبی عملی است که کار یا ایده های دیگران را در نظر می گیریم و آنها را به عنوان متعلق به  عدم صداقت آکادمیک :

خود می دانیم. عدم صداقت تحصیلی به هر عمل یا اقدام حضوری که ممکن است منجر به ایجاد مزیت تحصیلی ناعادالنه  

ری شود، تعریف می شود. این ممکن است شامل، اما نه  دیگ  شاگرد برای خود یا مزیت یا ضرر تحصیلی ناعادالنه برای هر 

دیگری در انجام این کار؛    شاگرد معرفی می شوند. یا کمک به    شاگرد محدود به: ارسال آثار دیگران که به عنوان آثار خود  

یا دریافت تکالیف/ ها،    امتحانهای تکمیل شده کالس؛ استفاده از منابع غیرمجاز؛ تقلب در    امتحانتوزیع، اشتراک گذاری 

 ؛ تغییر نمره)های( خود یا دیگری. مکتبتکالیف یا سایر تکالیف 

o  2314/2314های هیئت مدیره    طرز عمل: به منابع فناوری: خط مشی ها و  استفاده نامناسب از منابع فناوریP    مراجعه

 کنید.

 

o محصوالت بخارپز. تنباکو شامل، اما نه  : در اختیار داشتن، استفاده، توزیع، قصد فروش، یا فروش تنباکو/تنباکو/تخمیر کردن

رسان، های نیکوتینمحدود به، سیگار، سیگار برگ، فندک، انفیه، تنباکوی سیگار کشیدن، تنباکوی بدون دود، نیکوتین، دستگاه

اه  سیگارهای الکترونیکی و/یا لوازم جانبی تنباکو، محصوالت بخارپز و بخارپز، سیگار الکترونیکی و/یا غالف است. دستگ

 (. Board Policy 4335های سبک )

o حضور در یک مکان غیرمجاز یا امتناع از خروج در هنگام انجام این امر یا ورود غیرمجاز به رایانه منطقه و/یا  تجاوز :

، بدون اجازه  مکتبهای تحت حمایت یا در فعالیت  مکتبسیستم های ضبط )مثالً هک کردن رایانه(. حضور در امالک ناحیه  

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/4335.html
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آموزانی که در حال حاضر  به دانش   مکتبهای  ممنوعیت تجاوز. پردیس   و/یا نقض حکم  مکتبمدیر، در حین تعلیق/اخراج از  

که برای عموم   مکتبشده توسط  ، به استثنای رویدادهای حمایت مکتباند، از جمله قبل و بعد از ساعت نام کرده ثبت مکتب در 

 شود. های مورد تایید جامعه باز است، محدود می یا فعالیت 

ها ممکن است شامل موارد  ان یا کارکنان آموزشی تأثیر منفی بگذارد. مثالشاگردی که بر سالمت یا ایمنی سایر  شاگرد: هر رفتار  ایمنی

 زیر باشد، اما محدود به آنها نباشد: 

o مناسب یا مناسب نیستند و مانع از حقوق آموزشی دیگران برای   مکتب: آن دسته از رفتارهایی که برای محیط رفتار نامناسب

یادگیری می شوند. مثالها عبارتند از؛ اما محدود به پرخاشگری فیزیکی )ضربه زدن، لگد زدن، هل دادن، تف کردن و گاز  

زبانی )هر  کالمی  پرخاشگری  اشیاء(.  روی  بر  کوبیدن  شکستن،  کردن،  )پرتاب  به شی  تجاوز  نیست.  یا   گرفتن(  کالمی 

آمیز یا مضر به سمت شخصی که ممکن است شامل حرکات ناپسند باشد( ویدیو/ضبط کردن  اخطارغیرکالمی که به صورت  

نیست یا ممکن است با    مکتبشخصی بدون اجازه؛ استفاده نامناسب از فناوری، و/یا بیان نوشتاری/هنری/ گرافیکی مناسب  

 باشد.  یا قلدری مطابقت داشته اخطارتعریف آزار، 

o   در انجام وظایفشان. این ممکن است شامل عدم رعایت یا    مکتب: مداخله پرسنل  نافرمانی عمدی  /مکتب تداخل با مسئولین

پیروی مکرر درخواست های معقول توسط مجری قانون، معلمان و/یا کارکنان باشد. این ممکن است شامل، اما محدود به اینها 

 امی، و/یا اظهارات رسمی نادرست. نباشد؛ عدم رعایت، سرپیچی، بی احتر

 

o  آشکار یا ضمنی آنها در حین انجام وظایفشان که ممکن است    اخطار از طریق    مکتب : مداخله پرسنل  مکتبمسئولین    اخطار

 هم شامل ارتباط کالمی و هم غیرکالمی از جمله "جست و خیز کردن" باشد. 

 

فیزیکی یا رفتار به گونه ای که می تواند به طور منطقی باعث  : ایجاد یا تالش برای ایجاد صدمات آسیب جسمی/دعوا/حمله  •

آسیب فیزیکی به هر شخصی شود. این شامل، اما نه محدود به دعوا، برانگیختن دعوا و/یا حمله، و/یا تشویق به دعوا به هر  

اجتماعی است. برنامه  شکلی از جمله جماعت، ضبط ویدئو، ارسال دعوا به صورت آنالین، انتشار دعوا از طریق رسانه های  

ریزی برای مبارزه، ناظر مایل بودن و/یا عدم افشای دانش قبلی از یک مبارزه به مدیر/طراحی کننده. تعرض به معنای وارد  

 کردن صدمه شدید بدنی تعریف شده است. 

، اموال ناحیه، از  مکتب: ایجاد یا تالش برای آسیب رساندن به اموال دیگران و/یا مکتب خرابکاری/ تخریب یا آسیب رساندن به اموال 

 جمله وب سایت های ناحیه یا منابع رسانه ای. 

یا مناطقی از سایر امکانات که    مکتب، وسایل نقلیه  مکتب: حمل سالح گرم یا خطرناک در محل  های گرم های خطرناک/سالح سالح 

مشی منطقه و قوانین ایالتی است، مگر اینکه به طور خاص توسط قانون  شوند، نقض خط استفاده می  تب مکهای  منحصراً برای فعالیت 
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سطه، وسایل نقلیه  عمومی یا خصوصی ابتدایی یا متو مکتب، حمل و نقل یا تصاحب محل RCW 9.41.280ایالتی مجاز باشد. طبق 

 دولتی یا خصوصی استفاده می شود غیرقانونی است:  مکاتب یا مناطقی از امکانات در حالی که منحصراً توسط  مکتبارائه شده در 

 • هر گونه سالح گرم.   

پالستیک یا مواد  کا" شناخته می شود، متشکل از دو یا چند چوب، فلز،  -چو -• هر وسیله ای که معموالً به عنوان "چوب های نون   

 مشابه که با سیم، طناب یا وسایل دیگر متصل شده اند. 

• هر وسیله ای که معموالً به عنوان "ستاره پرتاب" شناخته می شود، اجسام فلزی چند نقطه ای هستند که برای قرار دادن در هنگام   

 ضربه از هر جنبه ای طراحی شده اند. 

، گلوله، یا پرتابه دیگر با تخلیه هوای  BBبادی یا تفنگ بادی، که برای به حرکت درآوردن یک    • هر تفنگ بادی، از جمله هر تپانچه  

 فشرده، دی اکسید کربن یا گازهای دیگر طراحی شده است. 

له  • هر وسیله قابل حملی که برای کارکردن به عنوان سالح ساخته شده و معموالً به عنوان تفنگ بیحس کننده شناخته می شود، از جم  

یک تفنگ بی حس کننده پرتابه که پروب های سیمی متصل به دستگاهی را که بار الکتریکی ساطع می کنند که برای اعمال به یک  

 شخص یا حیوان طراحی شده است را پخش می کند. شوک الکتریکی، شارژ یا ضربه. 

در اثر شوک الکتریکی یا ضربه مورد استفاده قرار    منظور آسیب رساندن به شخصعنوان سالح به • هر وسیله، شی یا ابزاری که به   

 گیرد.می

 • ابزارهای زیر:   

o  .هر گونه دژ یا خنجر 

o .هر چاقویی با تیغه ای بلندتر از سه اینچ 

o  .هر چاقوی تیغه ای که به طور خودکار توسط مکانیزم فنر یا سایر وسایل مکانیکی آزاد می شود 

 

o   که باز شود، بیفتد یا در اثر نیروی گرانش، یا با رانش یا حرکت به سمت بیرون، پایین، یا  هر چاقویی که دارای تیغه ای باشد

 گریز از مرکز پرتاب شود. و 

o  .هر تیغ با تیغه بدون محافظ 

 • هر ضربه زنجیر، کیسه شن، یا چوب شن. 

 • بند انگشتی فلزی. 

 یا در نظر گرفته شده است.  • هر لوله یا میله فلزی که به عنوان چماق مورد استفاده قرار گرفته

 • هر گونه مواد منفجره. 

 • هر سالحی که حاوی گاز سمی یا زیان آور باشد. 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.41.280
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• هر وسیله یا ابزاری که توانایی ایجاد مرگ را داشته باشد و به روشی که از آن استفاده می شود، احتماالً باعث مرگ می شود یا  

 د. ممکن است به راحتی و به راحتی منجر به مرگ شو

 

 عالوه بر این، منطقه سالح های زیر را ناقض این سیاست می داند: 

 خاص هستند.   مکتب• هر گونه چاقو یا تیغی که در باال ذکر نشده است، به جز ابزارهایی که مجاز یا ارائه شده برای فعالیت های 

یا جراحت شخص دیگری استفاده می شود و می تواند به راحتی و   اخطار ، اخطار• هر شیء غیر از موارد ذکر شده در باال که برای 

 به راحتی چنین آسیبی را ایجاد کند. 

 

انی که این سیاست را نقض می کنند،  شاگردکنند ممکن است مرتکب یک تخلف فاحش شوند. آموزانی که این سیاست را نقض می دانش

 خواهد داد.   معلوماتبه مجریان قانون و والدین/سرپرست  مکتبممکن است زمینه اخراج را ایجاد کنند. مقام 

 

  اسلحه گرم 

برای حداقل یک سال اخراج خواهند شد. سرپرست ممکن است   RCW 28A.600.420 انی که دارای اسلحه گرم هستند طبقشاگرد

  RCW 9A.04.110با سوء نیت )همانطور که در  شاگرداخراج یک ساله برای اسلحه گرم را به صورت موردی تغییر دهد. اگر  

ی را تا یک  شاگرد تعریف شده است( عمل کند و وسیله ای را به نمایش بگذارد که به نظر می رسد سالح گرم است، ناحیه ممکن است  

 سال تعلیق یا اخراج کند. 

 

  تعلیق یا اخراج مراحل تجدیدنظر، پذیرش مجدد و نامزدی مجدد در طول  

 درخواست تجدیدنظر، پذیرش مجدد و مشارکت مجدد 

های شکایت و تجدیدنظر در هر اخطار  طرز عمل اعتراض کنند.    مکتب ان / والدین می توانند برای هرگونه تعلیق یا اخراج از  شاگرد

 پیدا کنید.  Board Procedures 3241-Pهای هیئت طرز عمل توانید آن را در  تعلیق/اخراج بیان شده است و همچنین می

 

 پذیرش مجدد 

ی  شاگردزمان درخواست کتبی برای پذیرش مجدد به ناحیه ارائه دهند. اگر  انی که تعلیق یا اخراج شده اند می توانند در هر  شاگرد

درخواست کتبی را به مدیر ارائه می دهد که پذیرش   شاگردای که از آن تعلیق/اخراج شده است مجدداً پذیرش شود،  مکتببخواهد در 

دیگری باشد، درخواست کتبی را به سرپرست ارائه می کند.   مکتبی مایل به پذیرش در شاگردیا عدم پذیرش را توصیه می کند. اگر 

 برنامه شامل موارد زیر خواهد بود: 

 می خواهد برگردد و چرا باید به این درخواست رسیدگی شود.  شاگرددالیلی که   •

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.420
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.04.110
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241-P.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241-P.html
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 هر مدرکی که درخواست را تأیید کند. و  •

 کمک کرده باشند.  شاگردبیانیه حمایتی از طرف والدین یا دیگرانی که ممکن است به   •

 ( روز تحصیلی پس از دریافت چنین درخواستی آگاه می کند. 7و والدین را در مورد تصمیم گیری در طی هفت )  شاگرد سرپرست، 

 

 طرح مشارکت مجدد 

ایجاد    شاگردامل مجدد فرهنگی حساس و فرهنگی متناسب با شرایط فردی  و والدین همکاری خواهد کرد تا یک طرح تع  شاگردناحیه با  

حمایت کند. در تدوین یک طرح مشارکت مجدد، ناحیه باید موارد زیر را در نظر   مکتب در بازگشت موفقیت آمیز به    شاگرد کند تا از 

 بگیرد:

 شد.  شاگرد ماهیت و شرایط حادثه ای که منجر به تعلیق یا اخراج  •

ان، هنجارها و ارزش های فرهنگی خانواده،منابع جامعه و  شاگرددر صورت اقتضا، تاریخچه ها و زمینه های فرهنگی   •

 جامعه و والدین. ارتباط با 

 تعلیق یا اخراج می شود.  شاگرد با کوتاه شدن مدت زمان،  •

را درگیر و در مسیر فارغ    شاگرد کمک می کند و    شاگردارائه حمایت های علمی و غیر آکادمیک که به موفقیت تحصیلی   •

 التحصیلی نگه می دارد. و 

یطی که منجر به تعلیق یا اخراج شده و جلوگیری از  در اقدام برای اصالح شرا  مکتب، یا پرسنل  شاگردحمایت از والدین   •

 تکرار شرایط مشابه. 

 

آموز و والدین قرار دهد. ناحیه باید اطمینان حاصل  منطقه باید طرح نامزدی مجدد را مستند کند و یک نسخه از طرح را در اختیار دانش 

 فهمند. آموز و والدین آن را مینش کند که هم جلسه نامزدی مجدد و هم طرح نامزدی مجدد به زبانی است که دا

 

 استثنائات برای حمایت از قربانیان 

پس از تاریخ پایان تعلیق یا اخراج برای محافظت از قربانیان   شاگردبه محیط آموزشی عادی    شاگردناحیه ممکن است از بازگشت  

 برخی تخلفات به شرح زیر جلوگیری کند: 

یت می شود، در طول  مرتکب تخلف می شود، زمانی که فعالیت به سمت معلم هدا,RCW 28A.600.460(2) ی که طبق  شاگرد•  

 آن معلم اختصاص داده نمی شود. اختصاص داده؛   صنفدیگری که معلم در آن است، به    مکتبیا هر    مکتب در آن    شاگردمدت حضور  

دیگری هدایت می شود، ممکن    شاگردمرتکب تخلف می شود، زمانی که به سمت   ,RCW 28A.600.460(3) ی که طبق شاگرد

 ت حذف شود. دیگری که قربانی در آن ثبت نام شده اس مکتبیا هر   مکتب در آن  شاگرد قربانی برای مدت حضور  صنف است از  

 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.460
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.460
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  عدم تبعیض 

 3210سیاست هیئت مدیره   -عدم تبعیض 

ان در تمام جنبه های برنامه تحصیلی و فعالیت ها بدون توجه به  شاگردمنطقه باید فرصت های آموزشی و رفتاری برابر را برای همه  

نژاد، مذهب، عقیده، رنگ، منشاء ملی، سن، جانباز یا وضعیت سربازی، جنس، گرایش جنسی، از جمله بیان جنسیت یا هویت، وضعیت  

ش دیده یا حیوان خدماتی توسط یک فرد  های جسمی، حسی، ذهنی غیرمرتبط با برنامه، یا استفاده از راهنمای سگ آموز تأهل، ناتوانی

شده دیگر که در عنوان  های جوان تعیینرا برای پیشاهنگان آمریکا و همه گروه   مکتب دارای معلولیت. ناحیه دسترسی برابر به امکانات  

 از آزار جنسی خواهد بود.   کند. برنامه های منطقه عاریاند، فراهم می پرستان فهرست شده عنوان جامعه میهنقانون ایاالت متحده به   36

 کمک ها و خدمات کمکی در صورت درخواست به افراد دارای معلولیت ارائه خواهد شد. 

 

ی که بر اساس یکی از مقوله های ذکر شده در باال است که به اندازه کافی شدید، مداوم یا فراگیر است که توانایی  شاگرد رفتار علیه هر  

از دوره های پیشنهادی منطقه محدود یا رد کند. برنامه ریزی آموزشی یا هر گونه فعالیتی قابل    را برای شرکت یا بهره مندی  شاگرد

تحمل نخواهد بود. هنگامی که یک کارمند منطقه می داند، یا به طور منطقی باید بداند که چنین آزار و اذیت تبعیض آمیزی در حال  

ی را که به طور منطقی محاسبه شده اند برای پایان دادن به آزار و اذیت،  وقوع است یا رخ داده است، منطقه گام های سریع و موثر

 جلوگیری از تکرار آن و اصالح اثرات آن برمی دارد. 

 

یه ها، مواد استخدامی، درخواست های استخدام و سایر نشریاتی که در  معلوماتبیانیه عدم تبعیض ناحیه در تمام اعالمیه های کتبی،  

( توجه داشته  1الدین یا کارمندان قرار می گیرد، گنجانده خواهد شد. این بیانیه شامل موارد زیر خواهد بود:  ان، وشاگرددسترس همه  

( نام و  2باشید که منطقه در هیچ برنامه یا فعالیتی بر اساس هیچ یک از دسته بندی های ذکر شده در باال تبعیض قائل نخواهد شد.  

  معلومات ( نام و  3ی منطقه که برای اطمینان از رعایت این سیاست تعیین شده است. و  تماس مسئول رعایت حقوق شهروند   معلومات

 منطقه.  IXو عنوان  504تماس افسران انطباق بخش 

 

آموزان )به  های دانش آموزان، والدین/سرپرست طور منطقی محاسبه شده است تا دانش کند که به ای را منتشر می منطقه ساالنه اعالمیه

 آمیز ناحیه. شکایت تبعیض  طرز عملتوانند بفهمند، که ممکن است به کمک زبانی نیاز داشته باشد(، و کارمندان زبانی که آنها می 

در رابطه با مسئولیت های خود تحت این سیاست و افزایش آگاهی و حذف تعصب و    صنف و   لیسنسپرسنل دارای    ناحیه به مدیران و

 تبعیض بر اساس طبقات محافظت شده مشخص شده در این خط مشی، آموزش می دهد. 

 

مسئول رسیدگی    بازرس سرپرست یک کارمند را برای خدمت به عنوان افسر رعایت حقوق مدنی برای این خط مشی تعیین خواهد کرد.  

 تعیین کند.   IXبا عنوان    بازرس به شکایات تبعیض آمیز خواهد بود که به ناحیه ارسال می شود. سرپرست باید یک کارمند را به عنوان  

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3210.html
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 دسترسی 

( برای دسترسی به  ADAهای دارای معلولیت )آموزان دارای معلولیت را، همانطور که توسط قانون آمریکایینیازهای دانش این ناحیه 

برنامه  برای امکانات خود  تعریف شده است، می   مکتبهای  همه امکانات و  ایالتی و فدرال  با مقررات دسترسی  باید  شناسد. منطقه 

 منطقه تعیین کند. ADAکارمند را به عنوان هماهنگ کننده  مطابقت داشته باشد. سرپرست باید یک

 

   P-3210هاطرزعمل-تبعیض  عدم

تواند شکایتی را علیه ناحیه با ادعای اینکه ناحیه قوانین ضد تبعیض را نقض کرده است، تنظیم کند. این روش شکایت برای  هرکسی می 

اطمینان از اینکه حل و فصل تخلفات واقعی یا ادعا شده به سمت راه حلی عادالنه است که برای شاکی، اداره و هیئت مدیره رضایت  

( و به  Board Policy 3210شکایت در مورد شرایط عمومی خط مشی عدم تبعیض )  طرز عملاست. این    بخش باشد، طراحی شده

(،  Board Policy 2150(، برنامه مشترک )Board Policy 2140ویژه در مورد سیاست های مربوط به راهنمایی و مشاوره )

 Board( اعمال خواهد شد. و توسعه برنامه درسی و پذیرش مواد آموزشی )Board Policy 3212)  مکاتبخدمات حیوانات در  

Policy 2120 :همانطور که در این روش استفاده می شود .) 

 

شکایت به معنای شکایتی است که توسط یک شاکی در رابطه با نقض ادعایی قوانین ضد تبعیض ایالتی یا فدرال ارائه    الف. 

 شده است. 

شکایت به معنای اتهام کتبی است که مدعی اعمال، شرایط یا شرایط خاصی است که ناقض قوانین ضد تبعیض است.    .ب

مهلت طرح شکایت یک سال از تاریخ وقوع موضوع شکایت می باشد. با این حال، مهلت تسلیم شکایت ممکن نیست در  

( اظهارات نادرست خاص توسط ناحیه  1د، تعیین شود :  صورتی که شاکی به دالیل زیر از تسلیم ممانعت به عمل آمده باش

-WAC 392ی که ناحیه باید تحت معلومات ( خودداری از 2مبنی بر حل این مشکل که مبنای شکایت را تشکیل می دهد. یا 

ارائه کند. شکایات ممکن است از طریق پست، فکس، پست الکترونیکی یا تحویل  WAC 392-190-005 یا     190-065

قه  منطقه که مسئول رسیدگی به شکایات تبعیض است ارسال شود. هر کارمند منط  بازرس یا به    مکتب دستی به هر منطقه،  

 خواهد داد.   معلومات بازرسکه شکایتی دریافت کند که این معیارها را برآورده کند، فوراً به 

 

 پاسخ دهنده به معنای شخصی است که ادعا می شود مسئول است یا ممکن است مسئول نقض ادعا شده در شکایت باشد.  .ج

 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3210-P.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3210.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/2140.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/2150.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/2150.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3212.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/2120.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/2120.html
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
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تامین راه حلی عادالنه برای یک شکایت موجه است. برای این منظور اقدامات مشخصی انجام خواهد شد.   طرز عمل هدف اصلی این  

، اجبار یا تبعیض علیه هر فردی به منظور مداخله در حق آنها برای طرح شکایت تحت این خط  اخطار،  اخطارمنطقه طبق قانون از  

 و انتقام گرفتن از فردی برای طرح چنین شکایتی منع شده است.  طرز عملمشی و 

 

 الف. فرآیند غیررسمی برای حل و فصل 

شده ست مالقات غیررسمی با افسر رعایت یا کارمند تعیینهای خود، درخواتواند برای رفع نگرانی هر کسی که ادعای تبعیض دارد، می

داشته باشد. چنین جلسه ای به انتخاب شاکی خواهد بود. اگر در این جلسه نتواند مشکل را حل کند، شاکی می تواند شکایت کتبی خود  

 ارائه کند.  بازرس را به 

 طرح شکایت رسمی مطلع کند. در طول فرآیند غیررسمی، ناحیه باید شاکی را از حق خود برای  

 

 ب. فرآیند رسمی برای حل و فصل 

 سطح اول: شکایت به ناحیه 

 شکایت باید اعمال، شرایط یا شرایط خاصی را که ادعا می شود در آن وجود دارد، بیان کند

روز    30این ادعاها را ظرف    بازرس یک نسخه از این روش را در اختیار شاکی قرار می دهد.    بازرسنقض پس از دریافت شکایت،  

و شاکی ممکن است توافق کنند که به جای تحقیق، شکایت را حل کنند. افسر باید گزارش کامل    مکتبتقویمی بررسی خواهد کرد. ناحیه  

 کتبی از شکایت و نتایج تحقیقات را به سرپرست ارائه کند. 

 

روز تقویمی    30اظر یا منصوب شده با یک تصمیم کتبی تا حد امکان سریعتر به شاکی پاسخ خواهد داد، اما در هیچ موردی بعد از  ن 

پس از دریافت شکایت کتبی، مگر اینکه با شکایت دیگری موافقت شود یا شرایط استثنایی مربوط به شکایت ایجاب کند. تمدید محدودیت  

خواهد داد. در    معلوماتتمدید، ناحیه به طور کتبی دلیل تمدید و تاریخ پاسخگویی پیش بینی شده را به شاکی  زمانی در صورت نیاز به  

 زمانی که ناحیه به شاکی پاسخ می دهد، ناحیه باید یک نسخه از پاسخ را به دفتر سرپرست آموزش عمومی ارسال کند. 

 
( آیا ناحیه  2( خالصه ای از نتایج تحقیقات. 1تصمیم سرپرست یا منتخب شامل موارد زیر خواهد بود: 

( در صورت مشاهده عدم انطباق، اقدامات  3از قوانین ضد تبعیض پیروی نکرده است یا خیر. 
از حق شکایت شاکی به هیئت   معلومات ( 4اصالحی که ناحیه برای اصالح آن ضروری می داند. و 

تشکیل پرونده الزم. پاسخ سرپرست یا شخص تعیین شده به زبانی ارائه می   معلومات و  مکتبدیره م
شود که شاکی می تواند آن را بفهمد و ممکن است برای شاکیانی که دانش انگلیسی محدودی دارند  

 مطابق با عنوان ششم قانون حقوق مدنی
 (Title VI of the Civil Rights Act of 1964) .به کمک زبان نیاز داشته باشد 

 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/hq43e4.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/hq43e4.html
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روز تقویمی پس   30ود، اما در هیچ موردی بعد از  هرگونه اقدام اصالحی که الزم تشخیص داده شود باید تا حد امکان سریعاً انجام ش

 از ارسال پستی پاسخ کتبی سرپرست به طرف شاکی، مگر اینکه شاکی با آن موافقت کرده باشد. 

 

 

 سطح دو: درخواست تجدید نظر به هیئت مدیره 

تجدیدنظر کتبی به دبیر هیئت مدیره ظرف  تواند با تسلیم یک اخطار  اگر شاکی با تصمیم کتبی سرپرست یا معین مخالف باشد، شاکی می 

( روز تقویمی پس از تاریخی که در آن تصمیم کتبی صادر شده است، نسبت به این تصمیم اعتراض کند. شاکی پاسخ را دریافت  10ده )

 کرد. 

 

کند، مگر اینکه توسط  ( روز تقویمی پس از تسلیم اخطار کتبی درخواست تجدیدنظر آغاز  20هیئت باید جلسه استماع را تا بیستمین )

شاکی و ناظر یا به دالیل موجه موافقت شود. هر دو طرف مجاز خواهند بود شهود و شهادتهایی را که هیئت مرتبط و با اهمیت می  

 داند ارائه دهند. مگر در مواردی که شاکی با آن موافقت کرده باشد، هیئت تصمیم کتبی را ظرف مدت سی ساعت اتخاذ خواهد کرد 

شود که  ز تقویمی پس از تسلیم اخطاریه تجدید نظر و ارائه یک نسخه از تصمیم به شاکی. تصمیم هیئت به زبانی ارائه می ( رو30)

تواند آن را بفهمد، که ممکن است برای شاکیان با مهارت محدود انگلیسی مطابق با عنوان ششم قانون حقوق مدنی، به کمک  شاکی می 

 زبان نیاز داشته باشد. 

 

کند که شکایت باید  شود و مشخص مییه حق شاکی برای درخواست تجدیدنظر به ناظر آموزش عمومی می معلومات این تصمیم شامل  

 کجا و برای چه کسی تسلیم شود. ناحیه یک نسخه از تصمیم تجدیدنظر را به دفتر سرپرست آموزش عمومی ارسال خواهد کرد. 

 

 ومی سطح سه: شکایت به دفتر سرپرست آموزش عم

توسط ناحیه، شاکی می تواند به اداره ناظر آموزش    طرز عملدر صورت مخالفت شاکی با تصمیم هیئت مدیره، یا عدم رعایت این  

 عمومی شکایت کند. 

( تقویم پس از تاریخی که شاکی اخطار کتبی تصمیم هیئت 20یک شکایت باید توسط ناظر آموزش عمومی در روز بیستم ) .1

دریافت کرده است، دریافت شود، مگر اینکه ناظر آموزش عمومی تمدید کند. به دلیل خوب شکایات ممکن است از  مدیره را  

 طریق پست، فکس، پست الکترونیکی یا تحویل دستی ارسال شوند. 

ضد  شود قوانین  ( شرح اعمال، شرایط یا شرایط خاص که ادعا می 1یک شکایت باید کتبی باشد و شامل موارد زیر باشد:   .2

( نام و نشانی ناحیه موضوع شکایت.  3تماس، از جمله آدرس، شاکی؛  معلومات ( نام و 2کند.  تبعیض قابل اجرا را نقض می 

ناحیه، در صورت وجود. و  4 تجدید نظر  یا تسکین  5( یک کپی از شکایت و تصمیم  برای شکایت  پیشنهادی  ( راه حل 
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یا نوجوان بی    طفل یا در مورد    شاگردخاصی باشد، شکایت باید شامل نام و آدرس    شاگرد درخواستی. اگر اتهامات مربوط به  

 تماس باشد.  معلومات سرپرست، 

( ممکن است تحقیقاتی را آغاز کند که ممکن است شامل  OSPIپس از دریافت شکایت، دفتر سرپرست آموزش عمومی ) .3

همچنین ممکن است مسائل اضافی مربوط به شکایت را که در شکایت اولیه    OSPIر محل باشد.  انجام یک بررسی مستقل د

تصمیم مستقلی در    OSPIیا درخواست تجدیدنظر به سرپرست یا هیئت مدیره درج نشده است، بررسی کند. پس از بررسی،  

پیروی نکرده است یا خیر خواهد    Chapter 392-190, WACیا فصل    RCW 28A.642.010مورد اینکه آیا ناحیه از

د. و سایر موارد عدم  گرفت و تصمیم کتبی برای شاکی و ناحیه صادر خواهد کرد که به هر ادعای شکایت رسیدگی می کن 

انطباق ضروری   برای اصالح عدم  که  بود  خواهد  اقدامات اصالحی  شامل  کتبی  تصمیم  است.  کرده  شناسایی  که  انطباق 

 تشخیص داده می شود و مستنداتی که ناحیه باید ارائه کند تا نشان دهد اقدامات اصالحی کامل شده است. 

 

تمدید اعطا    OSPIدر تصمیم کتبی تکمیل شود، مگر اینکه    OSPIی تعیین شده توسط  تمام اقدامات اصالحی باید در بازه های زمان 

های ایالتی یا فدرال  ممکن است اقداماتی را انجام دهد که شامل ارجاع ناحیه به سازمان   OSPIکند. اگر انطباق به موقع به دست نیامد،  

 شود که برای دستور انطباق دارای اختیار هستند، اما محدود به آن نیست. مربوطه می 

 

  OSPIموافقت کند.    یک شکایت ممکن است در هر زمانی حل شود که قبل از تکمیل تحقیقات، منطقه به طور داوطلبانه با حل شکایت

 ممکن است کمک فنی و روش های حل اختالف را برای حل یک شکایت ارائه دهد. 
 

 

 سطح چهار: دادرسی اداری 

(  30ای که مایل به تجدید نظر در مورد تصمیم کتبی دفتر سرپرست آموزش عمومی است، می تواند ظرف سی )  مکتبشاکی یا ناحیه  

یک جلسه استماع   OSPIارسال کند.  OSPIروز تقویمی پس از تاریخ دریافت تصمیم کتبی آن اداره، یک اخطار تجدیدنظر کتبی به 

 برگزار خواهد کرد.  Chapter 34.05, RCWهای اداری، طرز عملاداری رسمی مطابق با قانون 

 

 ج. میانجیگری 

یک ناحیه ممکن است با هزینه      075-190-392تا     WAC 392-190-065در هر زمانی در طول روند شکایت تبعیض مندرج در

با ت  گری  های فرآیند شکایت تبعیض به منظور پیگیری میانجیمدید مهلتخود میانجیگری را ارائه دهد. شاکی و ناحیه ممکن است 

 موافقت کنند. 

 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.642.010
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=34.05
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
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هدف میانجیگری فراهم کردن فرصتی برای شاکی و ناحیه برای حل و فصل اختالفات و دستیابی به یک توافق قابل قبول متقابل از  

و مستلزم توافق دو طرف است. ممکن است هر یک از  طریق استفاده از یک میانجی بی طرف است. میانجیگری باید داوطلبانه باشد  

طرفین در هر زمانی در طول فرآیند میانجیگری آن را فسخ کند. نمی توان از آن برای رد یا به تاخیر انداختن حق شاکی در استفاده از  

 روش های شکایت استفاده کرد. 

 

عمومی یا سایر    مکتب،  مکتب( کارمند هر منطقه  1تواند:  طرف انجام شود که نمی میانجیگری باید توسط یک میانجی واجد شرایط و بی

کند. واسطه  آموزی که موضوع شکایت است ارائه می های دولتی یا خصوصی باشد که خدمات مربوط به آموزش را به دانش سازمان

( تضاد منافع شخصی یا حرفه ای داشته باشد. میانجی صرفاً به این دلیل که به عنوان میانجی کار می کند، کارمند ناحیه یا  2شدن؛ یا  

 ور یا سایر سازمان های دولتی یا خصوصی محسوب نمی شود. منش مکتب

 

اگر طرفین از طریق میانجیگری به توافق برسند، ممکن است یک توافق نامه الزام آور قانونی را اجرا کنند که قطعنامه را بیان می  

اند و نمی توان از آنها به عنوان مدرک  کند و بیان می کند که تمام بحث هایی که در جریان میانجیگری رخ داده است محرمانه خواهد م

در هر شکایت بعدی استفاده کرد. یا دادرسی مدنی این توافقنامه باید توسط شاکی و نماینده منطقه که صالحیت الزم برای الزام منطقه  

 را دارد، امضا شود. 

 

 د. حفظ سوابق

شود، از جمله اقدامات اصالحی که  است که به ناحیه ارسال می هایی از تمام مکاتبات مربوط به هر شکایتی  هایی که حاوی کپی پرونده

 شود. نگهداری می  بازرس توسط ناحیه ایجاد شده است، برای مدت شش سال در دفتر 

 

  3211سیاست هیئت مدیره  – مکاتب   در هویت جنسیفراگیر    رویکرد 

ان، صرف نظر از هویت جنسی، ابراز جنسیت یا  شاگرداین هیئت به ایجاد یک محیط آموزشی ایمن و عاری از تبعیض برای همه  

یافته جنسیتی را با توجه  جندر و توسعه آموزان ترنسجنسیت معتقد است. برای این منظور، هیئت اهمیت رویکرد فراگیر نسبت به دانش 

انه بهداشتی و آموزشی، ارتباطات، استفاده از سرویس بهداشتی و اتاق رختکن و دسترسی، ورزش  محرم  معلوماتبه سوابق رسمی،  

 ان برای یادگیری و پیشرفت. شاگرد ، به منظور ایجاد فرصت برابر برای این  مکتبو تربیت بدنی، کدهای لباس و سایر فعالیت های 

 

این سیاست بخشی از مسئولیت منطقه برای ایجاد و حفظ یک جامعه یادگیری ایمن، مدنی، محترمانه و فراگیر است و همراه با آموزش  

جامع کارکنان و داوطلبان اجرا خواهد شد. الزامات آموزشی خاص در روش همراه گنجانده شده است. سرپرست یک مخاطب اصلی  

تماس    معلوماتیات رسمی و غیر رسمی و اطمینان از اجرای خط مشی منصوب خواهد کرد. نام و  را برای دریافت کپی از تمام شکا

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3211.html
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منطقه حداقل در یک فرصت آموزشی اجباری ارائه شده توسط    بازرس رسانی خواهد شد.    معلوماتدر سراسر منطقه    بازرسبرای  

 ( شرکت خواهد کرد. OSPIدفتر سرپرست آموزش عمومی ) 

 

، قلدری و  اخطارآن از این تالش با تسهیل پیروی منطقه با قوانین محلی، ایالتی و فدرال در مورد آزار،    ملطرز عاین خط مشی و  

 تبعیض حمایت می کند. 

 

 

  3212سیاست هیئت مدیره  – سرویس حیوانات 

رسان«  آموزان و/یا بزرگساالن دارای معلولیت برای همراهی با یک »حیوان خدمت ناحیه مسئولیت خود را برای اجازه دادن به دانش 

کند. این سیاست بر حضور حیوانات خدماتی در  ایالت واشنگتن علیه تبعیض الزامی است، تصدیق می   که طبق قوانین فدرال و قانون

 نظارت می کند.  مکتبو در فعالیت های  مکتب های  ملی بس، از جمله  مکتب، در اموال مکاتب

انجام کار یا انجام وظایف به نفع یک فرد  شود که به طور انفرادی برای  »حیوان خدمتکار« به هر سگ یا اسب مینیاتوری اطالق می 

های ذهنی آموزش دیده باشد. کار یا وظایفی که حیوان  دارای معلولیت، از جمله ناتوانی جسمی، حسی، روانی، فکری یا سایر ناتوانی

 خدمتکار انجام می دهد باید مستقیماً با ناتوانی فرد مرتبط باشد. 

 

 رد زیر است، اما به آنها محدود نمی شود: نمونه هایی از کار یا وظایف شامل موا

 کمک به افراد نابینا یا کم بینا در جهت یابی و سایر وظایف، •

 هشدار دادن به افراد ناشنوا یا کم شنوا از حضور افراد یا صداها،  •

 ارائه حفاظت بدون خشونت یا کار نجات، •

 کشیدن ویلچر،  •

 کمک به فرد در هنگام تشنج،  •

 مورد وجود مواد حساسیت زا، هشدار دادن به فرد در  •

 یا تلفن، دوابازیابی اقالم، مانند  •

 ارائه حمایت و کمک فیزیکی با تعادل و ثبات به افراد دارای معلولیت حرکتی و  •

 کمک به افراد دارای ناتوانی های روانی و عصبی از طریق پیشگیری یا قطع رفتارهای تکانشی یا مخرب.  •

 

 حضور حیوان و ارائه حمایت عاطفی، رفاه، آسایش یا همراهی به منزله کار یا وظیفه نیست. اثرات بازدارنده جرم ناشی از 

 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3212.html
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باید یک    شاگرد ی که معتقدند  شاگرد این یک تخلف مدنی است که یک حیوان را به عنوان حیوان خدمتکار معرفی کنید. والدین / قیم  

یر ساختمان ارائه کند. مدیر ساختمان، با مشورت هماهنگ کننده بخش  بیاورد باید یک درخواست کتبی به مد  مکتب حیوان خدماتی را به  

های توسعه یافته در اینجا، تعیین خواهد کرد که آیا اجازه و/یا    طرز عملیا مدیر آموزش ویژه، در صورت اقتضا، و مطابق با   504

 مکتب در فعالیت های را بدهد یا خیر. یا  مکتب ، در اموال مکتبمحدود کردن استفاده از حیوان خدمات در 

 

 هایی را برای اجرای این سیاست اتخاذ کند.  طرز عمل سرپرست باید 

   3214-سیاست هیئت مدیره –  شاگردآزار جنسی/
 

 بیانیه سیاست 

آموزانی متعهد به یک محیط آموزشی مثبت و سازنده عاری از آزار جنسی است. این تعهد شامل همه دانش   Mukilteo  مکتبمنطقه  

مشارکت دارند،   مکتبهای ها یا فعالیت درسی، ورزشی، و سایر برنامه های آکادمیک، آموزشی، فوق ها یا فعالیتشود که در برنامه می

یا فعالیت در یک مرکز   یا آموزش    مکتبونقل  باشد، در حمل   مکتب خواه این برنامه  که در جای دیگر برگزار    مکتبیا در کالس 

 شود. می

کند، چه توسط یک کارمند دائم یا جایگزین، پیمانکار، والدین، داوطلب، فروشنده،  آموزان خود را ممنوع می منطقه آزار و اذیت دانش 

اذیت جنسی را بین اعضای هم جنس یا جنس مخالف تحمل نخواهد کرد  آموز دیگر یا عضو هیئت مدیره انجام شود. منطقه آزار و  دانش

 زیرا این امر یکپارچگی محیط آموزشی را تضعیف می کند. 

 

 تعاریف

برای اهداف این سیاست، آزار جنسی به معنای رفتار یا ارتباط ناخواسته با ماهیت جنسی است. آزار جنسی می تواند از بزرگسال به  

ان یا بزرگساالن انجام شود و توسط ناحیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت،  شاگردرخ دهد یا توسط گروهی از    د شاگربه    شاگرد،  شاگرد

ان، کارمندان  شاگردان توسط سایر  شاگردنباشد. منطقه آزار و اذیت جنسی   شاگرد یا   مکتبحتی اگر فرد مورد آزار بخشی از کارکنان 

 را ممنوع می کند. زیر  مکتب یا اشخاص ثالث درگیر در فعالیت های ناحیه 

 قانون فدرال و ایالتی، اصطالح "آزار جنسی" ممکن است شامل موارد زیر باشد: 

 اعمال خشونت جنسی.  •

رفتار یا ارتباطات جنسی یا جنسی ناخواسته که در عملکرد تحصیلی فرد اختالل ایجاد می کند یا محیطی ترسناک، خصمانه   •

 یا توهین آمیز ایجاد می کند. 

 پیشرفت های جنسی ناخواسته.  •

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3214.html
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 درخواست های ناخواسته برای محبت های جنسی.  •

 تقاضاهای جنسی زمانی که تسلیم شرط ذکر شده یا ضمنی برای به دست آوردن مزایای آموزشی است.  •

  است که بر   مکتب تقاضاهای جنسی که در آن تسلیم یا طرد شدن عاملی در تصمیمات تحصیلی یا سایر تصمیمات مربوط به   •

 فرد تأثیر می گذارد. 

مختل یا محدود    مکتب را برای مشارکت یا بهره مندی از برنامه    شاگرد زمانی که آزار و اذیت جنسی به اندازه ای جدی باشد که توانایی  

برای   نشان دادن یک سری حوادث    شاگردکند،  به  نیاز کمتری  باشد،  ایجاد شده است. هر چه رفتار شدیدتر  یک "محیط خصمانه" 

اری وجود دارد. در واقع، اگر حادثه به اندازه کافی شدید، خشن یا فاحش باشد، یک حادثه آزار جنسی منفرد یا مجزا ممکن است  تکر

 محیطی خصمانه ایجاد کند. 

 

 تحقیق و پاسخ 

اگر منطقه بداند یا به طور منطقی باید بداند که آزار و اذیت جنسی یک محیط خصمانه ایجاد کرده است، به سرعت بررسی خواهد کرد  

تا مشخص شود چه اتفاقی افتاده و اقدامات مناسب برای حل این وضعیت انجام خواهد شد. اگر یک تحقیق نشان دهد که آزار جنسی  

ه است، منطقه اقدامات سریع و موثری را که به طور منطقی محاسبه شده است، برای پایان دادن به آزار  یک محیط خصمانه ایجاد کرد

دارد. منطقه اقدامات فوری، عادالنه  جنسی، حذف محیط خصمانه، جلوگیری از تکرار آن و در صورت لزوم، اصالح اثرات آن برمی

ا، شکایات و شکایات مربوط به آزار و اذیت جنسی که به طور رسمی  و اصالحی را در چارچوب اختیارات خود در مورد گزارش ه

یا غیر رسمی مورد توجه ناحیه قرار می گیرد، انجام خواهد داد. هر بار که شکایتی مبنی بر آزار جنسی به صورت رسمی یا غیررسمی  

 ناحیه برسد، ناحیه این اقدامات را انجام خواهد داد.  معلومات به 

 

آزاری به مجری قانون یا خدمات حفاظت از    طفل تخلفات جنایی به مجریان قانون گزارش می شود و مشکوک به    اتهامات مربوط به

به سرعت تحقیق    مکتبگزارش می شود. صرف نظر از اینکه آیا این تخلف به مجریان قانون گزارش شده است یا خیر، کارکنان    اطفال

دامات مناسب را برای حل این وضعیت انجام خواهند داد، تا جایی که چنین تحقیقاتی  خواهند کرد تا مشخص کنند چه اتفاقی افتاده و اق

با تحقیقات جنایی در حال انجام تداخلی نداشته باشد. تحقیقات جنایی منطقه را از تعهد مستقل خود برای بررسی و حل و فصل آزار  

 جنسی بی نیاز نمی کند. 

 

ان متخلف، کارکنان یا سایر  شاگردمناسب یا سایر تحریم های مناسب علیه    اخالقمشارکت در آزار و اذیت جنسی منجر به نظم و  

درگیر آزار و    مکتبیا در فعالیت های    مکتبمی شود. هر کس دیگری که در اموال    مکتب اشخاص ثالث درگیر در فعالیت های ناحیه  

 ، در صورت لزوم محدود می شود. مکتبه اموال و فعالیت های اذیت جنسی باشد، دسترسی آنها ب 
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 قصاص و اتهامات واهی 

ی را ممنوع می کند، زیرا او گزارشی مبنی بر آزار جنسی ادعایی  شاگردمنطقه هرگونه اقدام تالفی جویانه آشکار یا پنهان علیه هر  

 در تحقیق یک گزارش فراخوانده شده یا خواهد شد. ی که برای شهادت، کمک یا مشارکت شاگردارائه کرده است، یا علیه هر  

، تالفی یا فشار نامطلوب است، اما محدود به آن نیست. انتقام جویی نقض قوانین و مقررات فدرال  اخطارجویی شامل هر شکلی از  انتقام

 و ایالتی است که آزار و اذیت را منع می کند.

که شاکی از شکایت آزار و اذیت برای رسیدن به هدفی غیر از توقف آزار و    اتهامات نادرست و بیهوده به مواردی اطالق می شود 

 اذیت استفاده می کند. به هزینه هایی که به صورت کاال انجام می شود اشاره نمی کند

   

تشخیص داده شود،  ایمانی که قابل اثبات نیست با توجه به وخیم بودن عواقب برای متهم، هرگونه شکایتی که پس از تحقیقات واهی  

 موجب برخورد انتظامی خواهد شد. 

 

 مسئولیت های کارکنان 

های آزار جنسی ایجاد و اجرا  های رسمی و غیررسمی را برای دریافت، بررسی و حل و فصل شکایات یا گزارش طرز عمل سرپرست  

 نان تحت این سیاست خواهد بود. ها شامل جدول زمانی معقول و سریع و مشخص کردن مسئولیت های کارک طرز عمل خواهد کرد.  

 

ای که شاهد آزار جنسی باشد یا گزارش، شکایت غیررسمی یا شکایت کتبی در مورد آزار جنسی دریافت کند، مسئول    مکتب هر کارمند  

یا هماهنگ کننده رعایت حقوق مدنی است. همه کارکنان همچنین مسئول هدایت شاکیان به روند رسمی    IXرسانی به منطقه   معلومات

 شکایت هستند. 

 

کننده انطباق با حقوق شهروندی ناحیه ارجاع داده  هماهنگ  / IXآمیز به عنوان  های مربوط به تبعیض و آزار و اذیت تبعیض گزارش 

 ناحیه ارجاع خواهد شد.  504ت معلولیت به هماهنگ کننده بخش شود. گزارش های تبعیض یا آزار و اذی می

 

یا فردی    مکتب ، از جمله کارمندان، پیمانکاران، و کارگزاران، نباید برای کارمند، پیمانکار، یا نماینده ای که ناحیه/مکتبکارکنان ناحیه/

  شاگرد استخدام ارائه کند. باور داشته باشید که با یک    فعالیت می کند، می داند یا دلیل احتمالی دارد، توصیه   مکتب که از طرف ناحیه/

 یا خردسال بر خالف قانون درگیر سوء رفتار جنسی شده است. 

 یه و آموزش معلومات
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آموزان، والدین و داوطلبان در  و آموزش متناسب با سن به کارکنان منطقه، دانش   معلوماتهایی را برای ارائه  طرز عمل سرپرست  

مشی و شناسایی و پیشگیری از آزار جنسی ایجاد خواهد کرد. حداقل شناسایی و پیشگیری از آزار جنسی و عناصر  رابطه با این خط 

، که شامل فرآیند شکایت  طرز عملاهد شد. این خط مشی و  آموزان و داوطلبان عادی گنجانده خومشی در گرایش کارکنان، دانشاین خط 

  معلومات ان، والدین، داوطلبان و بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.  شاگرداست، در هر ساختمان ناحیه در مکانی در دسترس کارکنان،  

سال می شود، به هر کارمند  ار  مکتببه وضوح بیان می شود و به طور آشکار در سرتاسر ساختمان    طرز عملمربوط به خط مشی و  

منطقه را    IXهایی، افسر عنوان  ، کارمند، داوطلب و والدین تکثیر می شود. چنین اعالنشاگردارائه می شود و در کتابچه راهنمای هر  

 کند. تماس، از جمله آدرس ایمیل افسر را ارائه می معلومات کند و شناسایی می

 بررسی داخلی 

باید بررسی ساالنه استفاده و اجرای این سیاست را برای بررسی اثربخشی آن انجام دهد. این بررسی برای سرپرست    IXافسر عنوان 

های ناحیه را به سرپرست توصیه    رز عملطباید هرگونه تغییر در خط مشی و/یا    IXو/یا نماینده وی ارسال خواهد شد. افسر عنوان  

 کند.

 هایی را برای این خط مشی تدوین و اجرا کند.  طرز عملهیئت مدیره بدینوسیله به سرپرست اجازه می دهد تا 

 

  P-3214  طرز عمل –  شاگردآزار جنسی/

، از جمله فرآیند بررسی سریع، کامل و عادالنه در مورد اتهامات آزار جنسی  3214مشی  تعیین الزامات خط   طرز عملهدف از این  

هایی است. اگر مشخص شود که آزار جنسی محیطی خصمانه ایجاد  های مناسب برای حل و فصل چنین موقعیت و نیاز به برداشتن گام

 زار، جلوگیری از تکرار آن و رسیدگی به اثرات آن اقدام کنند. کرده است، کارکنان باید فوراً برای از بین بردن آ

 

ان دیگر، کارمندان یا اشخاص ثالث درگیر در  شاگرددر مورد آزار و اذیت جنسی )از جمله خشونت جنسی( که توسط    طرز عملاین  

توانند اثرات مستمر آزار و اذیت  می   آموزانان انجام می شود، اعمال می شود. از آنجایی که دانش شاگرد به    مکتب فعالیت های ناحیه  

وجود دارد،    پوهنتونرا در محیط آموزشی تجربه کنند، ناحیه هنگام ارزیابی اینکه آیا یک محیط خصمانه در محوطه    پوهنتونخارج از  

و    28A.640  ،RCW، فصل  1972اصالحات آموزشی    IXگیرد. بر اساس عنوان  را در نظر می   پوهنتونتأثیرات رفتار خارج از  

 احیه صالحیت رسیدگی به این شکایات را دارد. ، ن WAC  190-392فصل 

 

  هماهنگ کننده، محقق و تصمیم گیرنده  IXعنوان 

های تبعیض جنسی و آزار  " برای هماهنگی تالش IXمنطقه یک کارمند را تعیین و اجازه خواهد داد تا به عنوان "هماهنگ کننده عنوان  

های رعایت مقررات مربوط به آزار جنسی عمل کند. تصمیم گیرنده ای که به تعیین نهایی جنسی در ایالتی و فدرال ناحیه و تالش 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3214-P.htm
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.640
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
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همان شخصی باشد    می رسد، سرپرست یا منتخب خواهد بود. تصمیم گیرنده نمی تواند   IXمسئولیت در مورد آزار جنسی ادعایی عنوان  

 خدمت می کند.   IXیا بازپرس شکایت عنوان  IXکه به عنوان هماهنگ کننده عنوان  

 

ایمیل هماهنگ کننده عنوان   تلفن و آدرس  باشد. در کتاب   IXنام، عنوان، آدرس دفتر، شماره  ناحیه موجود  های  باید در وب سایت 

 گیرد؛ و در بیانیه عدم تبعیض ناحیه. ن و والدین قرار می آموزاهایی که در اختیار کارکنان، دانشراهنما/کاتالوگ

 

به عنوان هماهنگ کننده عنوان   تعیین می شود، و هر شخصی که فرآیند حل و فصل  IXهر فردی که  یا تصمیم گیرنده  بازپرس   ،

 )شکایت کرده اند ]"شکایت کننده غیررسمی را تسهیل می کند، نباید دارای تضاد منافع یا تعصب به نفع یا علیه فرد یا افرادی باشد که 

s) [ یا فرد یا افراد گزارش شده مرتکب رفتاری هستند که می تواند آزار جنسی باشد ]"پاسخ دهنده)ها("[ به طور کلی یا فردی، و باید"

 در مورد موارد زیر آموزش ببینند:

 

 تعریف آزار جنسی تحت عنوان نهم و قانون ایالتی.  •

 فعالیت آموزشی ناحیه. محدوده برنامه یا  •

 نحوه انجام فرآیند رسیدگی و شکایت و فرآیند حل و فصل غیررسمی.  •

 نحوه خدمت رسانی بی طرفانه.  •

 . و WAC 392-190مسئولیت های آنها بر اساس  •

نحوه افزایش آگاهی و حذف سوگیری بر اساس جنسیت، نژاد، عقیده، مذهب، رنگ، منشاء ملی، سربازی که با افتخار از   •

ونه ناتوانی حسی، ذهنی یا جسمی ، یا  خدمت سربازی یا سربازی، گرایش جنسی، بیان جنسیتی، هویت جنسی، وجود هرگ

 استفاده از راهنمای سگ آموزش دیده یا حیوان خدماتی. 

 

بازرسان منطقه همچنین باید در مورد موضوعات مرتبط آموزش ببینند تا یک گزارش تحقیقی تهیه کنند که شواهد مرتبط را بطور  

 عادالنه خالصه کند. 

 

ورد هرگونه فناوری مورد استفاده در جلسات استماع، و در مورد مسائل مربوط به سؤاالت و  تصمیم گیرندگان ناحیه همچنین باید در م

شواهد، از جمله الزام به سؤاالت و شواهد در مورد تمایل جنسی یا رفتار جنسی قبلی شاکی، آموزش ببینند. مرتبط نیستند مگر اینکه  

ر از پاسخ دهنده مرتکب رفتار ادعایی شده است ارائه شده باشد یا  ( چنین سؤاالت و شواهدی برای اثبات این که شخص دیگری غی 1

 ( سؤاالت و شواهد مربوط به رویدادهای خاص رفتار جنسی قبلی شاکی در رابطه با پاسخ دهنده برای اثبات رضایت ارائه شود. 2

 

https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
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هماهنگ آموزش  برای  استفاده  مورد  آموزشی  مواد  گونه  عنوان  هر  تصمیم،  IXکنندگان  فرآیند  محققین،  که  فردی  هر  و  گیرندگان، 

 های جنسی تکیه کند و باید ترویج کند. کند، نباید بر کلیشهوفصل غیررسمی را تسهیل می حل 

   

تحقیقات بی طرفانه و رسیدگی به شکایات. ناحیه باید برای یک دوره هفت ساله سوابق هرگونه تصمیم غیررسمی و نتیجه را حفظ کند.  

تمام م آموزش هماهنگ و  برای  استفاده  فرآیند حل ، محققین، تصمیم IXکنندگان عنوان  واد مورد  وفصل  گیرندگان، و هر شخصی که 

 دهد.سایت ناحیه در دسترس قرار می کند، و چنین مطالبی را در وب غیررسمی را تسهیل می 

 

 آزار جنسی  طرز عملیه سیاست و معلومات

  مکتب مربوط به خط مشی آزار جنسی ناحیه و روند شکایت به راحتی قابل درک و آشکار در سرتاسر ساختمان    معلومات •

 ان، کارکنان، داوطلبان و والدین گنجانده می شود. شاگردقرار می گیرد و در کتابچه راهنمای 

ناحیه اعالمیه ساالنه    Board Policy 3214،3214  و خط مشی هیئت مدیره  طرز عمل عالوه بر ارسال و گنجاندن این   •

 ,Sharon Drive, Everett  9401به کارکنان ارائه خواهد کرد مبنی بر اینکه شکایات طبق این روش ممکن است در  

WA 98204  .ثبت شوند 

 

 یه آزار جنسی معلومات پاسخ به 

 

داشته باشد یا در حین اعمال مراقبت معقول باید بداند، ناحیه مورد    معلومات زمانی که هر کارمندی از آزار و اذیت جنسی احتمالی  

توجه قرار گرفته و ملزم به انجام اقدامی است. این شامل گزارش های غیررسمی و رسمی است که به هر یک از کارکنان ارائه می  

 شود. 

را مطلع خواهند کرد. عالوه بر این، در صورت    IXآزار جنسی احتمالی، کارکنان همیشه هماهنگ کننده عنوان  از    معلوماتبه محض  

های آنها  آموزان هدف و والدین/سرپرست آموز یا دانش دهد و دانش می   معلوماتفوراً به مجریان قانون    مکتبادعای تجاوز جنسی، مدیر  

 کند.را از حق آنها برای طرح شکایت کیفری و شکایت آزار جنسی به طور همزمان مطلع می 

 

رس  فوراً با شاکی تماس می گیرد تا در مورد در دست   IXهنگامی که منطقه متوجه آزار جنسی احتمالی شود، هماهنگ کننده عنوان  

بودن اقدامات حمایتی صحبت کند، خواسته های شاکی را در رابطه با اقدامات حمایتی در نظر بگیرد، شاکی را از در دسترس بودن  

اقدامات حمایتی با یا بدون آن مطلع کند. تسلیم شکایت رسمی، و روند ثبت شکایت رسمی را به شاکی توضیح دهید. عالوه بر این، 

ویژه زمانی که شکایت  دهند، بهمی  معلوماتای  ریافت شکایات آزار جنسی، به سرپرست مناسب یا کارمند حرفه کارکنان همچنین هنگام د

 فراتر از آموزش آنها برای حل و فصل یا ادعای سوء رفتار جدی باشد. 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3214.html


44 
 

 

اقدامات حمایتی باید به شاکی ارائه شود، قبل یا بعد از ثبت شکایت رسمی، یا در مواردی که شکایت رسمی ثبت نشده است. اقدامات  

ی و غیر تنبیهی است که در صورت  اخالقحمایتی نیز ممکن است برای پاسخ دهنده ارائه شود. اقدامات حمایتی خدمات فردی غیر  

 و بدون هزینه یا هزینه به شاکی یا پاسخ دهنده ارائه می شود.  مناسب، در دسترس بودن معقول 

اقدامات حمایتی باید برای بازگرداندن یا حفظ دسترسی به برنامه یا فعالیت آموزشی ناحیه بدون ایجاد بار غیرمنطقی برای طرف مقابل  

 طراحی شود. 

 

 اقدامات حمایتی ممکن است شامل موارد زیر باشد: 

به آزاردهنده ادعایی توضیح دهد که رفتار او ناخواسته، توهین آمیز یا نامناسب است، چه به صورت    فرصتی برای شاکی که  •

 کتبی یا رو در رو. 

بیانیه یکی از کارکنان به آزاردهنده ادعایی مبنی بر اینکه رفتار مورد ادعا مناسب نیست و در صورت اثبات یا تکرار می   •

 شود.   اخالقتواند منجر به 

 ی عمومی از یک مدیر در ساختمانی که در حال بررسی خط مشی آزار جنسی ناحیه بدون شناسایی شاکی است. بیانیه عموم •

 تدوین طرح ایمنی.  •

 تغییرات در برنامه کار یا کالس.  •

 محدودیت های متقابل در تماس بین طرفین.  •

 و یا  مکتبیا ساختمان  پوهنتونافزایش امنیت و نظارت بر مناطق خاصی از محوطه  •

 ان.شاگردارائه آموزش کارکنان و/یا  •

 

های موثری که به طور منطقی محاسبه  یه آزار جنسی، منطقه اقدام سریع و مناسب را برای بررسی و اجرای گام معلومات در پاسخ به  

و اذیت، از بین بردن محیط خصمانه، جلوگیری از تکرار آن و در صورت لزوم، اصالح اثرات آن  اند برای پایان دادن به آزار  شده 

 انجام خواهد داد. 

 

خواهد داد. بعالوه، منطقه تحقیقات بعدی را انجام    معلوماتناحیه به شاکی و والدین/سرپرست او نحوه گزارش هرگونه مشکل بعدی را  

ید یا موارد تالفی جویانه وجود داشته است یا خیر، و به سرعت پاسخ دهد و به طور مناسب به  خواهد داد تا ببیند آیا رویدادهای جد

 مشکالت ادامه دار یا جدید رسیدگی کند. درخواست های بعدی به دنبال جدول زمانی مورد توافق ناحیه و شاکی خواهد بود. 
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کند، می  دریافت  را  حمایتی  اقدامات  که  زمانی  هر  در  تواند  می  یا    شاکی  او،  قیم  یا  والدین  شاکی،  یک  کند.  ارائه  رسمی  شکایت 

برای مثال، احساس می   IXکننده عنوان  هماهنگ ارائه کنند، زیرا،  به طور دقیق ممکن است شکایتی رسمی  باید  تر کنند که شکایت 

ی  اخالقهای  شود در انجام رفتارهای آزاردهنده جنسی شرکت کرده است، ضمانت بررسی شود یا ممکن است برای فردی که ادعا می 

 الزم باشد. 

 

به شاکی یا پاسخ دهنده را تا حدی محرمانه نگه می دارد که حفظ چنین محرمانه    ناحیه هر گونه اقدامات حمایتی ارائه شده  •

 ای به توانایی ناحیه برای ارائه اقدامات حمایتی لطمه ای وارد نکند. 

اگر شاکی بخواهد که نامش برای مرتکب ادعایی فاش نشود یا از ناحیه بخواهد که نسبت به مرتکب ادعایی تحقیق یا اقدامی   •

 ارسال می شود.  IXخواست برای ارزیابی به هماهنگ کننده عنوان نکند، در

دهد که رعایت درخواست ممکن است توانایی او را برای پاسخگویی کامل    معلومات باید به شاکی    IXهماهنگ کننده عنوان   •

 ی علیه مرتکب ادعایی، محدود کند. اخالقبه حادثه، از جمله پیگیری اقدامات 

که نامش برای مرتکب ادعایی فاش نشود یا اینکه ناحیه تحقیق یا اقدامی علیه مرتکب ادعایی انجام    اگر شاکی همچنان بخواهد  •

کند پاسخ دهد یا خیر. یک محیط  تواند به چنین درخواستی در حالی که هنوز ارائه می ندهد، ناحیه باید تعیین کند که آیا می

کنند، از جمله  های ناحیه شرکت می ایر اشخاص ثالثی که در فعالیت آموزان، کارکنان، و سامن و بدون تبعیض برای همه دانش 

فردی که آزار جنسی را گزارش کرده است. اگرچه درخواست شاکی مبنی بر مخفی نگه داشتن نام او ممکن است توانایی  

رهای مناسب موجود  ناحیه را برای پاسخگویی کامل به یک ادعای فردی مبنی بر آزار جنسی محدود کند، ناحیه از سایر ابزا

 برای رسیدگی به آزار جنسی استفاده خواهد کرد. 

 

 تالفی 

، اقدام تالفی جویانه علیه هر فردی را که بر اساس این قوانین شکایت می کند یا در تحقیقات شکایت شرکت می کند، ممنوع  IXعنوان 

می کند. هنگامی که یک شکایت غیررسمی یا رسمی مبنی بر آزار و اذیت جنسی مطرح می شود، ناحیه اقداماتی را برای توقف آزار  

ه اقدام تالفی جویانه علیه شخصی که شکایت کرده است، مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، یا  و اذیت بیشتر و جلوگیری از هرگون 

ارائه کرده اند، انجام خواهد داد. منطقه تمام اتهامات مربوط به انتقام را بررسی خواهد کرد و    معلوماتعلیه افرادی که به عنوان شاهد  

 ته اند انجام خواهد داد. اقداماتی را علیه کسانی که مشخص شد انتقام گرف
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 فرآیند رسمی شکایت 

 شکایت به منطقه  - سطح یک 

 هر کسی ممکن است شکایت رسمی از آزار جنسی را آغاز کند، حتی اگر روند شکایت غیررسمی در حال استفاده باشد. 

 

 تشکیل شکایت 

تمام شکایات رسمی به صورت کتبی خواهد بود و اعمال، شرایط یا شرایط خاصی را که ادعا می شود رخ داده و آزار جنسی   •

می تواند شکایت را بر اساس گزارش شاکی پیش نویس کند تا    IXمحسوب می شود، بیان می کند. هماهنگ کننده عنوان  

ی  معلومات مچنین ممکن است به این نتیجه برسد که منطقه باید بر اساس  ه  IXشاکی بررسی و تایید کند. هماهنگ کننده عنوان  

 که در اختیار دارد، بدون توجه به عالقه شاکی به طرح شکایت رسمی، تحقیقاتی را انجام دهد. 

مدت زمان طرح شکایت یک سال از تاریخ وقوع موضوع شکایت می باشد. با این حال، در صورتی که شاکی به دلیل موارد   •

ی که منطقه  معلومات ( خودداری از  2زیر مانع از ارائه شکایت شده باشد، مهلت تسلیم شکایت ممکن نیست اعمال شود: یا  

 ارائه کند.  WAC 392-190-005 یا    WAC 392-190-065  باید تحت

هر    ارسال شود.   IXشکایات ممکن است از طریق پست، فکس، پست الکترونیکی یا تحویل دستی به هماهنگ کننده منطقه   •

 کارمند منطقه که شکایتی دریافت کند که این معیارها را برآورده کند، فوراً هماهنگ کننده را مطلع خواهد کرد. 

 اضافی درج شود  IXهای شکایت عنوان  طرز عمل تعیین اینکه آیا 

مطابقت دارد    IXارزیابی خواهد کرد که آیا یک شکایت رسمی آزار جنسی با معیارهای یک شکایت عنوان   IXهماهنگ کننده عنوان  

های اضافی زیر را طبق  طرز عملهای تحقیق و پاسخ را بر اساس قوانین ایالتی و همچنین  طرز عمل یا خیر. در این صورت، ناحیه  

 اجرا خواهد کرد.  IXمقررات عنوان  

 طالح "آزار جنسی" به این معنی است: تحت عنوان نهم، اص

 یک کارمند منطقه که ارائه کمک، مزایا یا خدمات را مشروط به مشارکت یک فرد در رفتار جنسی ناخواسته می کند.  •

رفتاری که یک "محیط خصمانه" ایجاد می کند، به معنای رفتار ناخواسته ای است که توسط یک فرد معقول به قدری شدید،   •

طور عینی توهین آمیز تشخیص داده می شود که عمالً دسترسی یکسان به برنامه یا فعالیت آموزشی را از فرد  فراگیر و به 

 سلب می کند. یا

در • که  همانطور  جنسی«،  در    ,  20 U.S.C  (v)(A)(6)(f)1092 .  »تجاوز  که  همانطور  مالقات"  قرار  "خشونت 

12291(a)(10), 34 U.S.C.  34، "خشونت خانگی" همانطور که در U.S.C.    34 U.S.C. 12291(a)(8),  یا ،

  .U.S.C12291(a)(30) 34"تعقیب" همانطور که در 

 

https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title20/html/USCODE-2011-title20.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2017-title34/html/USCODE-2017-title34.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2017-title34/html/USCODE-2017-title34.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2017-title34/html/USCODE-2017-title34.htm
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اضافی را در پاسخ به شکایت آزار   IXهای عنوان طرز عمل ، آزار جنسی باشد، IXه رفتار ادعایی مطابق با مقررات عنوان  زمانی ک

 جنسی اجرا خواهد کرد و: 

ثبت شده    IXشکایت کتبی توسط شاکی در مورد آزار جنسی ادعایی، توسط قیم قانونی شاکی، یا توسط هماهنگ کننده عنوان   •

 است. 

تعریف شده است،    IXاین شکایت از ناحیه درخواست می کند که ادعای آزار جنسی را همانطور که در مقررات عنوان   •

 بررسی کند. 

،  شاگردبوده است )مانند    مکتبدر زمان آزار و اذیت ادعا شده، تحت کنترل ناحیه  شکایت علیه پاسخ دهنده ای است که   •

 کارمند یا داوطلب(. 

 رفتار آزار جنسی ادعا شده در ایاالت متحده رخ داده است. و  •

 شاکی در آن زمان در برنامه یا فعالیت آموزشی ناحیه شرکت می کند یا تالش می کند در آن شرکت کند.  •

مطابقت دارد، منطقه تحقیقاتی را برای اجرای فرآیند شکایت    IXاگر مشخص شود که شکایت رسمی با معیارهای یک شکایت عنوان  

مطابقت    IXاضافی انجام خواهد داد. اگر مشخص شود که شکایت رسمی با معیارهای یک شکایت عنوان    IXاستاندارد با الزامات عنوان  

 تحقیق را انجام خواهد داد و از آن استفاده خواهد کرد.  IXهای اضافی عنوان   طرز عملندارد، منطقه بدون اجرای 

 فرآیند استاندارد شکایت 

 

 فرآیند استاندارد شکایت 

 فرآیند استاندارد شکایت  - پذیرش شکایت           

به محض دریافت شکایت، هماهنگ کننده نسخه ای از این روش را به زبانی که شاکی می تواند درک کند در اختیار شاکی   •

 قرار می دهد. 

 

 فرآیند استاندارد شکایت  -بررسی یک شکایت رسمی  

دهنده، بررسی ها به شیوه ای سریع، کامل، قابل اعتماد و بی طرفانه انجام خواهد شد. در طول فرآیند تحقیق، شاکی و پاسخ  •

یا آزاردهنده ای را شناسایی کرده باشد، فرصت برابر برای ارائه شهود و شواهد مربوطه خواهند داشت.  اگر شاکی متهم 

ت در طول هر فعالیت تحقیقاتی که توسط ناحیه آغاز شده است، یک فرد بزرگسال  شاکیان، پاسخ دهندگان و شاهدان ممکن اس

و شاکی همچنین ممکن است به جای تحقیق، با حل و فصل شکایت موافقت    مکتبمورد اعتماد همراه خود داشته باشند. ناحیه  

 کنند.

 نتایج تحقیقات را تهیه می کند. هنگامی که تحقیقات تکمیل شد، بازپرس گزارش کامل کتبی از شکایت و  •
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 فرآیند استاندارد شکایت  - میانجیگری 

، یک ناحیه ممکن است با هزینه خود،  075-190-392تا      WAC 392-190-065در هر زمانی در طول روند شکایت مندرج در  

گری موافقت کنند.  های رسیدگی به شکایت به منظور پیگیری میانجی میانجیگری ارائه دهد. شاکی و ناحیه ممکن است با تمدید مهلت 

فرصتی برای شاکی و ناحیه برای حل و فصل اختالفات و دستیابی به یک توافق قابل قبول متقابل از    هدف میانجیگری فراهم کردن

 طریق استفاده از یک میانجی بی طرف است. 

میانجیگری باید داوطلبانه باشد و مستلزم توافق دو طرف است. ممکن است هر یک از طرفین در هر زمانی در طول فرآیند میانجیگری  

 ند. نمی توان از آن برای رد یا به تاخیر انداختن حق شاکی در استفاده از روش های شکایت استفاده کرد. آن را فسخ ک

 

 میانجیگری باید توسط یک میانجی واجد شرایط و بی طرف انجام شود که ممکن است: 

ی که  شاگرد عمومی یا سایر سازمان های دولتی یا خصوصی که خدمات مربوط به آموزش را به    مکتب ،  مکتب( کارمند هر ناحیه  1

 موضوع شکایت در حال میانجیگری است ارائه می دهد. یا 

  مکتب ( تضاد منافع شخصی یا حرفه ای داشته باشید. میانجی صرفاً به این دلیل که به عنوان میانجی کار می کند، کارمند ناحیه یا  ۲

 یا سایر سازمان های دولتی یا خصوصی محسوب نمی شود.  منشور

اگر طرفین از طریق میانجیگری به توافق برسند، ممکن است یک توافق نامه الزام آور قانونی را اجرا کنند که قطعنامه را بیان می  

و نمی توان از آنها به عنوان مدرک    کند و بیان می کند که تمام بحث هایی که در جریان میانجیگری رخ داده است محرمانه خواهد ماند

در هر شکایت بعدی استفاده کرد. یا دادرسی مدنی این توافقنامه باید توسط شاکی و نماینده منطقه که صالحیت الزم برای الزام منطقه  

 را دارد، امضا شود. 

 

 فرآیند استاندارد شکایت  - پاسخ سرپرست به یک شکایت رسمی 

( روز تقویمی پس از دریافت شکایت، به طور کتبی به شاکی و پاسخ دهنده پاسخ  30سی )ناظر یا شخص تعیین شده ظرف   •

در  خواهد داد، مگر اینکه با شکایت دیگری موافقت شده باشد یا شرایط استثنایی مربوط به شکایت مستلزم تمدید مهلت باشد. 

خواهد داد.    معلوماتیش بینی شده را به طرفین  صورت نیاز به تمدید، منطقه به طور کتبی دلیل تمدید و تاریخ پاسخگویی پ 

 در زمانی که ناحیه به شاکی پاسخ می دهد، ناحیه باید یک نسخه از پاسخ را به دفتر سرپرست آموزش عمومی ارسال کند. 

 

( بیانیه ای مبنی بر اینکه آیا  2( خالصه ای از نتایج تحقیق.  1پاسخ ناظر یا شخص تعیین شده شامل موارد زیر خواهد بود:   •

( اگر مشخص شود که آزار و اذیت جنسی  3ه شاکی مورد آزار جنسی قرار گرفته است یا خیر. غلبه شواهد نشان می دهد ک 

داند، از جمله اطمینان از اینکه ناحیه اقداماتی را برای جلوگیری از  رخ داده است، اقدامات اصالحی که ناحیه ضروری می 

 داد.  تکرار و اصالح اثرات آن بر شاکی و دیگران در صورت لزوم انجام خواهد 

https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
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( هر گونه اقدامات اصالحی که  5تشکیل پرونده الزم. و    معلوماتو    مکتب یه در مورد حق شکایت شاکی به هیئت مدیره  معلومات (  4

 ناحیه انجام خواهد داد، اقدامات جبرانی برای شاکی 

   

یه در مورد مجازات های احتمالی برای مرتکب )به عنوان  معلومات ی(، و  پوهنتون )به عنوان مثال، منابع مشاوره، حمایت و پشتیبانی  

 (. اخالق مثال، نظم و 

پاسخ ناظر یا شخص تعیین شده به زبانی ارائه می شود که شاکی می تواند آن را درک کند و ممکن است برای شاکیان با   •

به کمک  Title VI of the Civil Rights Act of 1964مهارت محدود انگلیسی مطابق با عنوان ششم قانون حقوق مدنی  

زبان نیاز داشته باشد. اگر شکایت ادعای آزار و اذیت تبعیض آمیز توسط پاسخ دهنده نامبرده داشته باشد. یا پاسخ دهنده )ها(،  

یه حق آنها برای تجدیدنظر در مورد هر گونه  معلومات یه ای از نتیجه تحقیقات و  ات معلومهماهنگ کننده به پاسخ دهنده )ها(  

 یا اقدام اصالحی تحمیل شده توسط ناحیه ارائه می دهد.  اخالق 

(  30هر گونه اقدامات اصالحی که الزم تشخیص داده شود در اسرع وقت اعمال خواهد شد، اما در هیچ موردی بیش از سی ) •

ی داشته باشد و حوزه به موجب  اخالقسخ کتبی ناظر به پست، مگر اینکه متهم درخواست تجدیدنظر  روز پس از ارسال پا

تا پایان فرآیند تجدیدنظر. کارکنان همچنین ممکن   اخالق مقتضی منع شده باشد. مالحظات رسیدگی یا حکم قانونی از اعمال  

 یا سیاست ضد تبعیض پیگیری کنند. است شکایات خود را از طریق فرآیند قراردادهای دسته جمعی مناسب 

می دهد که چگونه مشکالت بعدی را گزارش کنند. بعالوه، منطقه تحقیقات    معلوماتناحیه به شاکی و والدین/سرپرست او   •

بعدی را انجام خواهد داد تا ببیند آیا رویدادهای جدید یا موارد تالفی جویانه وجود داشته است یا خیر، و به سرعت پاسخ دهد  

ه طور مناسب به مشکالت ادامه دار یا جدید رسیدگی کند. درخواست های بعدی به دنبال جدول زمانی مورد توافق ناحیه  و ب 

 و شاکی خواهد بود. 

 درخواست تجدید نظر به هیئت مدیره.   -از سرگیری "فرایند استاندارد شکایت" در سطح دو  

 

 اضافی  IXفرآیند استاندارد شکایت با الزامات عنوان 

انجام خواهد داد، تشریح    IXهای زیر روندی را که ناحیه برای پاسخگویی به شکایات آزار جنسی بر اساس قانون ایالتی و عنوان  بخش 

 کند.می

 

 IXپذیرش شکایت رسمی عنوان 

ی را که هماهنگ کننده در اختیار دارد معلومات همه شکایات رسمی و کتبی مربوط به آزار و اذیت جنسی یا    IXهماهنگ کننده عنوان  

 و به اعتقاد آنها نیاز به بررسی بیشتر دارد، دریافت و بررسی خواهد کرد. 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/hq43e4.html
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چنین اقدامی برای جلوگیری از  هماهنگ کننده اختیارات خود را برای مشارکت در این فرآیند تفویض خواهد کرد، در صورتی که  

هرگونه تضاد منافع احتمالی ضروری باشد. به محض دریافت شکایت، هماهنگ کننده اقدامات حمایتی را به هر دو طرف ارائه می  

 دهد.

 ناحیه دریافت شکایت رسمی را با ارائه اخطار کتبی زیر به پاسخ دهنده)ها( و شاکی تایید خواهد کرد: 

 به زبانی که طرفین می توانند آن را بفهمند.  مکتبشکایت تبعیض  طرز عمل یک کپی از   •

اعالم اتهامات مربوط به آزار جنسی با زمان کافی برای طرفین جهت آماده سازی پاسخ قبل از هر مصاحبه اولیه و با جزئیات   •

شود آزار  ادعا می   های درگیر در حادثه در صورت شناخته شدن، رفتاری کهکافی. چنین جزئیات کافی شامل هویت طرف 

 جنسی است، و تاریخ و مکان حادثه ادعایی در صورت معلوم است. 

توجه داشته باشید که طرفین ممکن است مشاوری به انتخاب خود داشته باشند که ممکن است وکیل یا غیر وکیل باشد و ممکن   •

 است شواهد آزار جنسی ادعایی را بررسی و بررسی کند. 

می شود که پاسخ دهنده در قبال رفتار ادعا شده مسئولیتی ندارد و در پایان فرآیند شکایت، در    توجه داشته باشید که فرض •

 مورد مسئولیت آزار جنسی ادعا شده تصمیم گیری می شود. 

نادرست را ممنوع    معلومات که اظهارات نادرست یا ارائه    شاگرد های رفتار    طرز عملبه هر گونه مقررات در سیاست ها و   •

 دهید.  لوماتمعمی کند، 

 

   IXبررسی یک شکایت رسمی عنوان 

به منزله آزار و    IXناحیه باید ادعاهای مندرج در یک شکایت رسمی را بررسی کند. اگر رفتار ادعا شده بر اساس مقررات عنوان  

اذیت جنسی نباشد، حتی اگر ثابت شود، در برنامه یا فعالیت آموزشی ناحیه رخ نداده باشد، یا علیه شخصی در ایاالت متحده رخ نداده  

  طرز عمل مشی یا  این اخراج مانع از اقدام بر اساس مقررات دیگری از خط   IXباشد، منطقه باید شکایت رسمی را طبق عنوان رد کند.  

شود )به فرآیند استاندارد شکایت مراجعه کنید(.  های تحقیقات آزار جنسی طبق قوانین ایالتی نمیطرز عمل هیئت مدیره یا بر اساس  

منطقه، غلبه شواهد/شواهد واضح و قانع کننده را به عنوان استاندارد یا مدرکی که برای تصمیم گیری در مورد شکایات استفاده می  

 کند، اتخاذ می کند. 

 باید:  IXبررسی ناحیه از یک شکایت عنوان 

 شامل بررسی سریع و کامل در مورد ادعاهای موجود در شکایت شود.  •

اطمینان حاصل کنید که ناحیه بار اثبات و بار جمع آوری شواهد کافی برای رسیدن به یک تصمیم در مورد مسئولیت آزار   •

بر عهده دارد. منطقه نمی به سوابق یک طرف که توسط  جنسی ادعایی را  یا سایر  روان، روانداکتر،  داکترتواند  شناس، 

شود و در ارتباط با  ای آنها ساخته یا نگهداری می یا کمک در ظرفیت حرفه   شدهای شناخته ای یا فراحرفه های حرفه فعالیت 

 ارائه خدمات درمانی به طرف مگر اینکه منطقه رضایت داوطلبانه و کتبی طرف را برای انجام این کار جلب کند. 
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 تبرئه کننده فراهم کنید.  فرصت مساوی برای طرفین برای ارائه شهود، از جمله شاهدان واقعی و خبره، و سایر شواهد متهم و •

 توانایی هیچ یک از طرفین را برای بحث در مورد ادعاهای تحت تحقیق یا جمع آوری و ارائه شواهد مرتبط محدود نکنید. •

به طرفین فرصت های مشابهی برای حضور دیگران در جریان رسیدگی به شکایت ارائه دهید. از جمله امکان همراهی   •

کن است وکیل یا غیر وکیل باشد، در هر جلسه یا روند مربوطه همراه شوند. منطقه هرگونه  مشاور مورد نظر خود که مم

 محدودیتی را در مورد میزان مشارکت یک مشاور برای هر دو طرف اعمال خواهد کرد. 

و    یه کتبی در مورد تاریخ، زمان، مکان، شرکت کنندگانمعلومات به طرفی که برای شرکت دعوت شده یا انتظار می رود   •

هدف همه جلسات استماع، مصاحبه ها یا سایر جلسات ارائه شود، زمان کافی برای آماده شدن طرفین برای شرکت در آن  

 ارائه شود. 

قبل از تکمیل گزارش تحقیقی، فرصتی برابر برای طرفین فراهم کنید تا هرگونه شواهدی را که به عنوان بخشی از تحقیقات   •

ا ادعاهای مطرح شده در شکایت رسمی مرتبط است بازرسی و بررسی کنند تا هر یک از  به دست آمده است که مستقیماً ب 

طرفین بتوانند به طور معناداری به شواهد قبل از پایان تحقیقات این شامل شواهدی است که منطقه قصد ندارد برای تعیین 

( روز فرصت  10ند. طرفین حداقل ده )مسئولیت در مورد آزار جنسی ادعایی، صرف نظر از منبع شواهد، به آنها تکیه ک

 دارند تا پاسخ کتبی را ارائه کنند تا بازپرس قبل از تکمیل گزارش تحقیق بررسی کند. 

( روز قبل از تصمیم گیری در مورد مسئولیت، یک گزارش تحقیقی ایجاد کنید که بطور عادالنه شواهد مربوطه  10حداقل ده ) •

قالب الکترونیکی یا چاپی برای هر یک از طرفین و مشاور هر یک از طرفین برای  را خالصه کند، و گزارش تحقیقی را در  

 بررسی و پاسخ کتبی ارسال کنید.  

پس از ارسال گزارش تحقیق به طرفین، اما قبل از رسیدن به تصمیم نهایی در مورد مسئولیت، تصمیم گیرنده باید به هر یک   •

ا که طرف می خواهد از هر یک از طرفین یا شاهد پرسیده شود، ارائه  از طرفین فرصت دهد تا سؤاالت کتبی و مرتبطی ر

ها، و اجازه سؤاالت تکمیلی محدود و محدود از هر طرف را بدهید. سؤاالت و  کند، و به هر یک از طرفین ارائه دهد. پاسخ 

ات اینکه شخصی غیر از  شواهد در مورد تمایل جنسی یا رفتار جنسی قبلی شاکی موضوعیتی ندارند، مگر اینکه برای اثب 

پاسخ دهنده، رفتار مورد ادعای شاکی را مرتکب شده است یا به حوادث خاصی مربوط به رفتار جنسی قبلی شاکی در رابطه  

با پاسخ دهنده و به آنها پیشنهاد می شود رضایت خود را ثابت کنند. تصمیم گیرنده باید هر تصمیمی را برای حذف یک سؤال  

 به طرف پیشنهاد دهنده سؤال توضیح دهد. به عنوان نامربوط 

 منطقه شامل جلسات تحقیق نیست.   IXفرآیند تحقیق و شکایت عنوان  

   IXو حذف اضطراری برای آزار و اذیت جنسی ادعایی تحت عنوان   اخالق

متهم به آزار و اذیت جنسی است، تا زمانی که تصمیمی در مورد مسئولیت در پایان فرآیند شکایت    IXپاسخ دهنده ای که تحت عنوان  

ی یا اقدامات دیگری را که اقدامات حمایتی  اخالقتواند هیچ گونه مجازات  گرفته نشود، مسئولیتی در قبال رفتار ادعایی ندارد. منطقه نمی

 دهنده مسئول آزار جنسی در پایان فرآیند شکایت بوده است. زمانی که ناحیه مشخص کند که پاسخدهنده اعمال کند تا نیستند، علیه پاسخ
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ناحیه  به   مکتب آموز از  مانع از حذف دانش   IXهای اضافی آزار جنسی در عنوان  طرز عمل این     مکتب صورت اضطراری توسط 

با خط نمی و  شود که مطابق  و مقررات    اخالقمدیریت کالس،    -   3241هیئت مدیره    طرز عملمشی  اقدامات اصالحی  ی  اخالقو 

 آموزی مرتبط برای اخراج اضطراری است. دانش

 عنوان نهم فرآیند حل غیر رسمی 

، ناحیه می تواند به شاکی اجازه دهد تا از روند رسمی شکایت به  IXدر هر زمانی قبل از تصمیم گیری در یک شکایت رسمی عنوان  

نفع یک فرآیند حل و فصل غیررسمی که مستلزم بررسی و قضاوت کامل نیست صرف نظر کند، مشروط بر اینکه ناحیه طرفین را  

جلب کند. رضایت داوطلبانه، کتبی؛ ناحیه حل و فصل غیررسمی اتهامات آزار و اذیت جنسی را علیه پاسخ دهنده ای که کارمند ناحیه  

ب های زمانی منطقی و سریعی را برای فرآیند حل و فصل غیررسمی ارائه می دهد. و منطقه به  است ارائه نمی دهد، منطقه چارچو

طرفین اخطار کتبی ارائه می کند که ادعاها، الزامات فرآیند حل و فصل غیررسمی و شرایطی را که در آن طرفین از ادامه روند حل  

 و فصل رسمی برای همان ادعاها منع می شوند، ارائه می کند. 

را در هر زمانی قبل از موافقت    IXک طرف حق دارد از روند حل و فصل غیررسمی کناره گیری کند و روند رسمی شکایت عنوان  ی 

تواند چشم پوشی از حق تحقیق و رسیدگی به شکایات رسمی آزار جنسی تحت عنوان نهم را  با یک قطعنامه از سر بگیرد. منطقه نمی

تواند ناحیه طرفین را ملزم به شرکت در یک  مندی از هر حق دیگری ملزم کند، و همچنین نمیبهره  نام، اشتغال یابه عنوان شرط ثبت

 را ارائه نخواهد کرد مگر اینکه شکایت رسمی ثبت شود.  معلوماتفرآیند حل و فصل غیررسمی منطقه فرآیند حل و فصل 

 

 IXپاسخ سرپرست به شکایت رسمی عنوان  

( روز تقویمی پس از دریافت شکایت، تصمیم کتبی  30در پایان تحقیقات، تصمیم گیرنده )سرپرست یا منصوب شده( باید طی سی )

ط استثنایی مسئولیت را در مورد آزار و اذیت جنسی ادعایی صادر کند، مگر اینکه شکایت به نحو دیگری موافقت کرده باشد یا اگر شرای 

مربوط به شکایت مستلزم تمدید مهلت است. در صورت نیاز به تمدید، منطقه به طور کتبی دلیل تمدید و تاریخ پاسخگویی پیش بینی 

 خواهد داد.  معلومات شده را به طرفین 

 تصمیم کتبی سرپرست باید به طور همزمان برای طرفین صادر شود و باید شامل موارد زیر باشد: 

 می شوند.  IXتهاماتی که به طور بالقوه موجب آزار جنسی تحت مقررات عنوان شناسایی ا •

یه به  معلومات ای انجام شده از زمان دریافت شکایت رسمی ناحیه از طریق تعیین، شامل هرگونه    طرز عمل شرح مراحل   •

آوری سایر شواهد، و جلسات  طرفین، مصاحبه با طرفین و شاهدان، بازدید از محل، روش های مورد استفاده برای جمع  

 استماع برگزار شده. 

 . تحقیق.یافته های حمایت کننده از  •

 خالصه ای از نتایج تحقیق.  •

 نتیجه گیری در مورد تطبیق سیاست های منشور رفتار ناحیه بر واقعیت ها.  •
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 ت یا خیر. بیانیه ای مبنی بر اینکه آیا غلبه شواهد نشان می دهد که شاکی مورد آزار جنسی قرار گرفته اس  •

های اعمال شده بر  ی یا سایر مجازات اخالقبیانیه، و دلیل منطقی، نتیجه هر ادعا، از جمله تعیین مسئولیت، هرگونه مجازات   •

اند، هایی که برای بازگرداندن یا حفظ دسترسی برابر به برنامه یا فعالیت آموزشی طراحی شده حل دهنده، و اینکه آیا راهپاسخ

 ارائه شده به شاکی؛ و خواهد بود. 

داند، از جمله اطمینان از  اگر مشخص شود که آزار و اذیت جنسی رخ داده است، اقدامات اصالحی که ناحیه ضروری می  •

 اینکه ناحیه اقداماتی را برای جلوگیری از تکرار و اصالح اثرات آن بر شاکی و دیگران در صورت لزوم انجام خواهد داد. 

 تشکیل پرونده الزم.  معلومات و  مکتبرفین به هیئت مدیره یه حق اعتراض طمعلومات  •

تواند آن را بفهمد و ممکن است برای شاکیان با مهارت محدود  شود که شاکی میپاسخ سرپرست یا شخص تعیین شده به زبانی ارائه می 

 به کمک زبان نیاز داشته باشد.  1964انگلیسی مطابق با عنوان ششم قانون حقوق مدنی 

 زمانی که ناحیه به طرفین پاسخ می دهد، ناحیه باید یک نسخه از پاسخ را به دفتر سرپرست آموزش عمومی ارسال کند. در 

( روز پس  30هر گونه اقدامات اصالحی که الزم تشخیص داده شود در اسرع وقت انجام خواهد شد، اما در هیچ موردی بیش از سی )

درخواست تجدید نظر داشته باشد و حوزه با روند    اخالقمواردی که متهم نسبت به اعمال    از ارسال پاسخ کتبی ناظر به پست، مگر در

تا پایان فرآیند تجدیدنظر. کارکنان همچنین ممکن است شکایات خود را    اخالق قانونی منع شده باشد. مالحظات یا حکم قانونی از اعمال  

 تبعیض پیگیری کنند.از طریق فرآیند قراردادهای دسته جمعی مناسب یا سیاست ضد 

 

 درخواست تجدیدنظر به هیئت مدیره.  - اضافی" در سطح دو  IXادامه "فرایند شکایت دولتی با الزامات عنوان 

 

 درخواست تجدید نظر به هیئت مدیره   -سطح دو  

 

 آگهی تجدیدنظر و رسیدگی 

 

 اگر شاکی یا پاسخ دهنده )ها( با تصمیم کتبی سرپرست یا منصوب،  •

( روز تقویمی پس از تاریخی که شاکی پاسخ را دریافت کرده است، با تسلیم اخطاریه  10مخالف می تواند ظرف ده ) طرف  •

 کتبی تجدیدنظر به دبیر هیأت مدیره، نسبت به این تصمیم اعتراض کند. 

دو طرف اجرا  های تجدیدنظر را به طور مساوی برای هر  طرز عمل اگر شکایت شامل یک پاسخگوی نامبرده باشد، ناحیه   •

 یه کتبی ارائه می کند. معلومات می کند و هنگام ثبت درخواست تجدید نظر به طرف دیگر 

ناحیه اطمینان حاصل خواهد کرد که تصمیم گیرنده برای استیناف، همان تصمیم گیرنده ای نیست که در مورد مسئولیت یا   •

 تصمیم گرفته است.  IXبرکناری، بازپرس، یا هماهنگ کننده عنوان 



54 
 

طرز  ناحیه اطمینان حاصل خواهد کرد که تصمیم گیرنده برای استیناف آموزش های الزم را برای تصمیم گیرندگان طبق این   •

 دریافت کرده است.  عمل

( روز تقویمی پس از تسلیم اخطار کتبی درخواست تجدیدنظر آغاز خواهد کرد، مگر  20هیأت جلسه استماع را تا بیستمین )  •

 دیگری توسط شاکی و ناظر یا به دالیل موجه موافقت شود. اینکه مورد 

به هر دو طرف فرصت منطقی و مساوی برای ارائه یک بیانیه کتبی در حمایت یا به چالش کشیدن نتیجه تصمیم اولیه داده   •

 می شود. 

 

 تصمیم هیئت مدیره 

می پس از تسلیم آگهی تجدیدنظر تصمیم  ( روز تقوی 30مگر در مواردی که شاکی با آن موافقت کرده باشد، هیئت ظرف سی )  •

 کتبی خواهد گرفت و رونوشتی از تصمیم را در اختیار شاکی قرار خواهد داد. 

 تصمیم کتبی نتیجه اعتراض و دلیل نتیجه را شرح خواهد داد.  •

د که  یه حق شاکی برای درخواست تجدیدنظر به ناظر آموزش عمومی خواهد بود و مشخص می کن معلومات این تصمیم شامل   •

کجا و برای چه کسانی باید درخواست تجدید نظر تسلیم شود. ناحیه یک نسخه از تصمیم تجدیدنظر را به دفتر سرپرست  

 آموزش عمومی ارسال خواهد کرد. 

شود که شاکی بتواند آن را بفهمد، که ممکن است برای شاکیانی با مهارت محدود انگلیسی مطابق  تصمیم به زبانی ارائه می  •

 . عنوان ششم قانون حقوق مدنی، به کمک زبان نیاز داشته باشد با 

 

 شکایت به ناظر آموزش عمومی   -سطح سه  

 

 تشکیل شکایت 

پیروی نکند، شاکی می تواند به ناظر آموزش عمومی    طرز عمل اگر شاکی با تصمیم هیأت مدیره مخالف باشد یا ناحیه از این   •

 شکایت کند. 

( روز تقویمی پس از تاریخی که شاکی اخطار کتبی تصمیم هیئت 20شکایت باید توسط ناظر آموزش عمومی در بیستمین ) •

شود، مگر اینکه ناظر آموزش عمومی تمدید آن را صادر کند. دلیل خوب. شکایات    مدیره را دریافت کرده است، دریافت 

 ممکن است از طریق پست، فکس، پست الکترونیکی یا تحویل دستی ارسال شوند. 

( شرح اعمال، شرایط یا شرایط خاص که ادعا می شود  1یک شکایت باید به صورت کتبی باشد و شامل موارد زیر باشد:   •

( نام و نشانی ناحیه  3تماس، از جمله آدرس، شاکی؛    معلومات( نام و  2ر جنسی قابل اجرا را نقض می کند.  قوانین ضد آزا

( راه حل پیشنهادی برای شکایت  5( یک کپی از شکایت و تصمیم تجدید نظر ناحیه، در صورت وجود. و  4موضوع شکایت.  

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/hq43e4.html
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یا    طفل یا در مورد    شاگرد شکایت باید شامل نام و آدرس  خاصی باشد،    شاگرد یا تسکین درخواستی. اگر اتهامات مربوط به  

 تماس باشد.  معلوماتنوجوان بی سرپرست، 

 

 تحقیق، تعیین و اقدام اصالحی 

پس از دریافت شکایت، دفتر سرپرست آموزش عمومی ممکن است تحقیقاتی را آغاز کند که ممکن است شامل انجام یک   •

باشد.   محل  در  مستقل  یا    OSPIبررسی  اولیه  در شکایت  که  را  شکایت  به  مربوط  اضافی  مسائل  است  ممکن  همچنین 

 ی کند. درخواست تجدیدنظر به سرپرست یا هیئت مدیره درج نشده است، بررس

 ,Chapter 392-190یا     RCW 28A.642.010تصمیم مستقلی در مورد اینکه آیا ناحیه از   OSPIپس از بررسی،   •

WAC   پیروی نکرده است یا خیر خواهد گرفت و تصمیمی کتبی برای شاکی و ناحیه صادر خواهد کرد که به هر ادعایی

ی شامل اقدامات اصالحی  در این بخش رسیدگی می کند. شکایت و سایر موارد عدم انطباق که شناسایی کرده است. تصمیم کتب 

خواهد بود که برای اصالح عدم انطباق ضروری تشخیص داده می شود و مستنداتی که ناحیه باید ارائه کند تا نشان دهد  

 اقدامات اصالحی کامل شده است. 

تمدید    OSPIدر تصمیم کتبی تکمیل شود مگر اینکه    OSPIتمام اقدامات اصالحی باید در بازه های زمانی تعیین شده توسط   •

های ممکن است اقداماتی را انجام دهد که شامل ارجاع ناحیه به سازمان   OSPIاعطا کند. اگر انطباق به موقع به دست نیامد،  

 شود که مجاز به دستور پیروی هستند. ایالتی یا فدرال مربوطه می 

 

ممکن    OSPIکه قبل از تکمیل تحقیقات، ناحیه داوطلبانه با حل شکایت موافقت کند.    یک شکایت ممکن است در هر زمانی حل شود

 است کمک فنی و روش های حل اختالف را برای حل یک شکایت ارائه دهد. 

 

 رسیدگی اداری، الزامات دولتی  - سطح چهار 

(  30ای که می خواهد نسبت به تصمیم کتبی دفتر سرپرست آموزش عمومی اعتراض کند، می تواند ظرف سی ) مکتبشاکی یا ناحیه 

یک جلسه استماع    OSPIارسال کند.   OSPIروز تقویمی پس از تاریخ دریافت تصمیم کتبی آن اداره، یک اخطار تجدیدنظر کتبی با 

 .Chapter 34.05, RCW خواهد کردهای اداری برگزار  طرز عملاداری رسمی مطابق با قانون 

 سایر گزینه های شکایت  

 (، وزارت آموزش ایاالت متحده OCRدفتر حقوق مدنی ) 

OCR    دولتی را بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، جنسیت،    مکاتبچندین قانون حقوق مدنی فدرال را اجرا می کند که تبعیض در

 ارسال کنید. OCRروز تقویمی از تاریخ تبعیض ادعایی، شکایت خود را به   180ناتوانی و سن ممنوع می کند. ظرف 
 
206-607-1600 ǀ TDD: 1-800-877-8339 ǀ OCR.Seattle@ed.gov ǀ www.ed.gov/ocr 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.642.010
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=34.05
mailto:OCR.Seattle@ed.gov
http://www.ed.gov/ocr
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Washington State Human Rights Commission (WSHRC) 

WSHRC  ( قانون واشنگتن علیه تبعیضRCW 49.60  را اجرا می کند که تبعیض را در مشاغل و مکان های اسکان عمومی از )

 ارسال کنید.  WSHRCممنوع می کند. ظرف شش ماه از تاریخ تبعیض ادعایی، شکایت خود را به   مکاتب جمله 
1-800-233-3247 ǀ TTY: 1-800-300-7525 ǀ www.hum.wa.gov 

 

 

 ثبت سوابق تحقیق 

 منطقه سوابق تحقیقات آزار و اذیت جنسی را بر اساس خط مشی حفظ سابقه خود و قوانین فدرال و ایالتی حفظ خواهد کرد. 

، از جمله هرگونه تصمیم گیری در  IXناحیه، برای یک دوره هفت ساله، سوابق مربوط به هر تحقیق مربوط به آزار جنسی در عنوان  

ی اعمال شده علیه خوانده  اخالقمورد مسئولیت و هرگونه ضبط یا متن صوتی یا سمعی بصری را حفظ خواهد کرد. هر گونه مجازات 

 ی ارائه شده است. و هر گونه استیناف از نتیجه تصمیم در مورد مسئولیت. و هرگونه راه حلی که برای شاک

منطقه، برای یک دوره هفت ساله، سوابق هرگونه اقدام، از جمله اقدامات حمایتی، انجام شده در پاسخ به گزارش یا شکایت رسمی آزار  

 را حفظ خواهد کرد.  IXجنسی تحت عنوان  

 

 آموزش و جهت گیری 

و خط مشی مربوطه   طرز عملان و داوطلبان عادی، عناصر این  شاگردتمام جلسات توجیهی ناحیه برای کارکنان،  یک جزء ثابت از  

 به کارکنان ارائه خواهد شد  معلومات را معرفی می کند. 

   

ها های رسمی شکایت، و نقش طرز عمل از آزار و اذیت جنسی، از    معلومات در شناخت و پیشگیری از آزار جنسی کارکنان در صورت  

 کامالً مطلع خواهند شد.  طرز عمل مشی و  های خود تحت خط و مسئولیت 

 

آزاری مشکوک، و اینکه چگونه ممکن است این مسئولیت در برخی    طفلکارکنان دارای گواهی مسئولیت قانونی خود را برای گزارش  

یادآوری خواهند شد. داو  باشد،  اتهامات آزار جنسی دخیل  به حقوق و  از  این مؤلفه جهت گیری مربوط  از  طلبان عادی بخش هایی 

 مسئولیت های خود را دریافت خواهند کرد. 

 

ان در مورد  شاگردمتناسب با سن    معلوماتی و در مناسبت های دیگر که ممکن است شامل والدین باشد،  شاگرد در جلسات آموزش  

 مسئولیت های آنها تحت این سیاست و سایر قوانین و مقررات ناحیه ارائه می شود. شناسایی و پیشگیری از آزار جنسی و حقوق و 

 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=49.60
http://www.hum.wa.gov/
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داده می    معلوماتان و والدین  شاگردمربوط به شناسایی و پیشگیری از کارکنان آزار جنسی، به داوطلبان،    معلومات به عنوان بخشی از  

 شود که آزار جنسی ممکن است شامل موارد زیر باشد، اما محدود به موارد زیر نیست: 

 تقاضا برای لطف جنسی در ازای رفتار ترجیحی یا چیزی با ارزش.  •

 بیان یا تلویحا به این که شخص در صورت عدم تسلیم درخواست جنسی چیزی را از دست خواهد داد.  •

 اع از تسلیم شدن در برابر پیشبرد جنسی یا ارائه منفعت به کسی که این کار را انجام می دهد. تنبیه کردن شخص به دلیل امتن  •

انگیز جنسی. یا اظهاراتی با  آمیز یا نامناسب برای اظهارات وسوسه های ناخواسته، توهیناظهار نظرها، حرکات، یا شوخی  •

 ماهیت جنسی در مورد ظاهر، جنسیت یا رفتار یک فرد. 

 اصطالحات تحقیر آمیز جنسی برای شخص. استفاده از  •

 ایستادن بیش از حد نزدیک، لمس نامناسب، گوشه گیری یا تعقیب کردن یک شخص. یا  •

 . مکتبنمایش تصاویر جنسی توهین آمیز یا نامناسب در اموال  •

 

 هیئت مدیره  طرز عمل بررسی سیاست و 

با نظرات ذینفعان شناسایی   بازرسرا بررسی خواهد کرد. بررسی توسط    طرز عملساالنه، ناحیه استفاده و اثربخشی این سیاست و  

شده هدایت خواهد شد. ناظر پیشنهاد هرگونه تغییر خط مشی را به هیئت مدیره بررسی خواهد کرد و بر اساس این بررسی، تغییراتی 

 کرد. را در این روش بررسی خواهد 

 

 3216سیاست هیئت مدیره   –و قلدری   اخطارمنع آزار و اذیت، 

A . بیانیه سیاست 

یا قلدری   اخطار ان است که عاری از آزار، شاگردمتعهد به ایجاد یک محیط آموزشی امن و مدنی برای همه   Mukilteo مکتب منطقه 

 باشد. 

B-  تعاریف 

 آزار و اذیت، اخطار یا قلدری 

از جمله آنهایی که به صورت الکترونیکی    - "آزار و اذیت، ارعاب یا قلدری" به معنای هر پیام یا تصویری که عمداً نوشته شده است  

  28A.640.010یک عمل کالمی یا فیزیکی، از جمله، اما نه محدود به، نشان داده شده است که انگیزه هر ویژگی در    -مخابره می شوند  

 ، یا سایر خصوصیات متمایز، زمانی که یک عمل: 28A.642.010و 

o  آسیب جسمی به دانش آموز یا آسیب رساندن به اموال دانش آموز. یا 

o  اثر تداخل اساسی با تحصیل دانش آموز دارد. یا 

o  آنقدر شدید، مداوم یا فراگیر است که یک محیط آموزشی ترسناک یا تهدیدکننده ایجاد می کند. یا 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3216.htm
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.640.010
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.642.010
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o  .باعث اختالل اساسی در عملکرد منظم مدرسه می شود 

 

یا    اخطاری باشد که مبنایی برای آزار و اذیت،  آسیب دیده واقعاً دارای ویژگی های   شاگردهیچ چیز در این بخش مستلزم این نیست که  

 قلدری باشد. 

 

اقتصادی و وزن باشد، اما محدود  -تواند شامل ظاهر فیزیکی، لباس یا سایر پوشاک، وضعیت اجتماعیهای متمایز« می »سایر ویژگی 

 عمل)ها( اشاره دارد. به آن نیست. "اعمال عمدی" به انتخاب فرد برای درگیر شدن در عمل به جای تاثیر نهایی 

 

C . رفتارها/عبارات 

" و "قلدری" رفتارهای جداگانه اما مرتبط هستند. هر کدام باید به درستی مورد  اخطار این سیاست تشخیص می دهد که "آزار و اذیت"، "

تعریف قانونی این رفتارها  همراه این سه رفتار را متمایز می کند. با این حال، این تمایز نباید بخشی از    طرز عملتوجه قرار گیرد.  

 در نظر گرفته شود. 

 

یا قلدری می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از جمله، اما نه محدود به، توهین، شایعه، جوک، کنایه، نظرات    اخطار آزار و اذیت،  

زیکی یا الکترونیکی ارسال  یا سایر پیام های مکتوب، شفاهی، فی   اخطار تحقیرآمیز، نقاشی، کارتون، شوخی، حرکات، حمالت فیزیکی،  

 های اجتماعی. های شبکه ها در سایت شده. یا تصاویری شامل، اما نه محدود به، پست 

 

های مذهبی، فلسفی یا سیاسی نیست، مشروط بر اینکه بیان آن خللی اساسی در محیط آموزشی ایجاد  هدف از این سیاست منع بیان دیدگاه

های ناحیه  مشیرسند، ممکن است همچنان توسط سایر خط یا قلدری نمی  اخطارح آزار و اذیت،  نکند. بسیاری از رفتارهایی که به سط

 یا برنامه منع شوند.  صنفیا قوانین ساختمان، 

 

 

D . آموزش 

این سیاست بخشی از مسئولیت منطقه برای ایجاد و حفظ یک جامعه یادگیری ایمن، مدنی، محترمانه و فراگیر است و باید همراه با  

ان با مشارکت خانواده ها و جامعه، اجرا شود. الزامات آموزشی خاص در  شاگردآموزش جامع کارکنان و داوطلبان، از جمله آموزش  

 شده است.  های همراه گنجانده طرز عمل
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E پیشگیری . 

ان ارائه می دهد و در صورت امکان از خانواده ها، مجری  شاگردو قلدری به    اخطار منطقه راهبردهایی را با هدف جلوگیری از آزار،  

 قانون و سایر سازمان های اجتماعی کمک خواهد گرفت. 

 

F مداخالت . 

  مکتب آموز)های( هدف و سایرین تحت تأثیر تخلف، تغییر رفتار مرتکب و بازگرداندن جو مثبت  مداخالت برای جبران تأثیر بر دانش 

 اند. طراحی شده 

 

و شدت رفتار را در تعیین راهبردهای مداخله در نظر خواهد گرفت. مداخالت از مشاوره،    شاگردناحیه فراوانی حوادث، سن رشد  

 تا ارجاعات اجرای قانون را شامل می شود.  اخالق اصالح رفتار و 

 

G . 504ان با برنامه های آموزشی فردی یا طرح های بخش شاگرد 

یا قلدری بوده    اخطار متجاوز یا هدف آزار،    504( یا طرح بخش  IEPی با برنامه آموزشی فردی ) شاگرداگر ادعاهایی مطرح شود که  

را دعوت می کند تا مشخص کند که آیا این حادثه دارای مشکل بوده است یا خیر. تأثیر بر   شاگرد  504یا بخش  IEPتیم   مکتب است، 

یا قلدری    اخطاراینکه آزار و اذیت،    (. این جلسه صرف نظر از FAPEبرای دریافت آموزش عمومی رایگان و مناسب )  شاگردتوانایی  

ناتوانی   تیم به ارزیابی مسائلی مانند عملکرد تحصیلی    بوده باشد، برگزار خواهد شد.  شاگرد ناشی از  ، مسائل  شاگرددر این جلسه، 

یم گرفته شود  یا قلدری، تصم  اخطار رفتاری، حضور و مشارکت در فعالیت های فوق برنامه می پردازد. اگر در نتیجه آزار و اذیت،  

 اقدام خواهد کرد.  شاگرد FAPEدریافت نمی کند، منطقه برای اطمینان از دریافت   FAPE شاگرد که 

 

H . تالفی / ادعاهای نادرست 

یا    اخطار یا آسیب رساندن به شخصی به دلیل گزارش آزار و اذیت،    اخطارمناسب خواهد شد.    اخالققصاص ممنوع است و منجر به  

و قلدری، نقض   اخطارقلدری یا شرکت در تحقیقات، نقض این سیاست است. همچنین گزارش آگاهانه ادعاهای نادرست آزار و اذیت،  

شد. با این حال، افرادی که آگاهانه ادعاهای  ان یا کارمندان به دلیل ارائه گزارش با حسن نیت تنبیه نخواهند  شاگردخط مشی منطقه است.  

 مناسب خواهند بود.  اخالقنادرست را گزارش یا تأیید می کنند، مشمول نظم و 

 

I . بازرس 
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را به عنوان مخاطب اصلی منطقه برای دریافت کپی از همه شکایات رسمی و غیر رسمی و اطمینان از اجرای    بازرسسرپرست یک  

رسانی خواهد شد. دفتر انطباق منطقه    معلومات در سراسر منطقه    بازرس تماس برای    معلومات خط مشی منصوب خواهد کرد. نام و  

 ( ارائه می شود، شرکت خواهد کرد. OSPIآموزش عمومی )  حداقل در یک فرصت آموزشی اجباری که توسط دفتر سرپرست

 

   P-3216 طرز عمل –و قلدری   اخطارمنع آزار و اذیت، 

A .مقدمه 

ای که در آن با همه با احترام رفتار می شود و هیچ کس از نظر جسمی    مکتبتالش می کند تا با حفظ محیط    Mukilteo  مکتبمنطقه  

 ان فراهم کند.شاگردیا روحی آسیب نبیند، شرایط بهینه را برای یادگیری 

، در  مکتبیا آزار و اذیت توسط دیگران در جامعه    اخطار،  شاگردبه منظور اطمینان از احترام و جلوگیری از آسیب، آزار و اذیت  

، یا زمانی که چنین اقداماتی باعث ایجاد اختالل اساسی در روند آموزشی می شود، نقض خط مشی ناحیه  مکتبرویدادهای تحت حمایت  

ن، داوطلبان بدون مزد،  ، پیمانکارامکتب، اعضای هیئت مدیره  مکتبان، کارکنان  شاگردشامل همه    مکتب است. فرآیند آموزشی جامعه  

ان به دلیل نژاد، رنگ، مذهب، اصل و نسب، منشاء ملی، جنسیت، تمایالت  شاگردخانواده ها، مشتریان و سایر بازدیدکنندگان است.  

 جنسی، بیان جنسیت، هویت جنسی، ناتوانی ذهنی یا جسمی یا سایر ویژگی های متمایز مورد آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت. 

 

یا قلدری است   اخطاریا زورگویی را مشاهده می کند، می شنود، یا به شکل دیگری شاهد آزار،  اخطارای که آزار،  مکتبنل هر پرس

یا قلدری و جلوگیری از تکرار آن    اخطار یا چنین اقداماتی به آنها گزارش شده است، باید اقدامات سریع و مناسب را برای توقف آزار،  

 انجام دهد. 

 

B-  تعاریف 

 ی می شود. شاگردیا قلدری  اخطاراست که درگیر آزار،  مکتب ، کارمند یا دیگر اعضای جامعه شاگردمتجاوز به معنای 

 آزار و اذیت، ارعاب یا قلدری به معنای یک عمل عمدی الکترونیکی، نوشتاری، کالمی یا فیزیکی است که: 

 دانش آموز. آسیب جسمی به دانش آموز یا آسیب رساندن به اموال  .1

 اثر تداخل اساسی با تحصیل دانش آموز دارد.  .2

 آنقدر شدید، مداوم یا فراگیر است که یک محیط آموزشی ترسناک یا تهدیدآمیز ایجاد می کند. یا .3

باعث اختالل اساسی در عملکرد منظم مدرسه می شود. رفتاری که "تداخل اساسی در آموزش دانش آموز دارد" با در نظر   .4

نمرات دانش آموز هدفمند، حضور، رفتار، تعامل با همساالن، مشارکت در فعالیت ها و سایر شاخص ها تعیین می گرفتن  

 شود. 

 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3216-P.htm
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یا قلدری افزایش یابد، ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد، از جمله، اما نه محدود به    اخطاررفتاری که ممکن است به سطح آزار،  

فیزیکی، حرکات بدنی. ، یا    اخطارتحقیرآمیز، نقاشی، کاریکاتور، شوخی، طرد کردن، حمله یا  توهین، شایعه، جوک، کنایه، نظرات  

اعمال مربوط به یک فرد یا گروه اعم از پیام ها یا تصاویر الکترونیکی، نوشتاری، شفاهی یا فیزیکی ارسال شده. هیچ الزامی وجود  

 یا قلدری است.  اخطار نای آزار، هدف واقعاً دارای ویژگی هایی باشد که مب  شاگرد ندارد که 

 

 جویی  انتقام 

، اجبار یا تبعیض قرار  اخطار،  اخطاریا قلدری یا شرکت در تحقیقات مورد    اخطارافتد که فردی به دلیل گزارش آزار،  زمانی اتفاق می

 گیرد.می

 

، مربیان  ملی بس، کارگران کافه تریا، متولیان، رانندگان مکتبشامل، اما نه محدود به، مربیان، مدیران، مشاوران، پرستاران   کارکنان

ای )هر دو  بندی شده، معلمان جایگزین و موقت، داوطلبان، یا افراد فوق حرفه های فوق برنامه، کارکنان طبقه ورزشی، مشاوران فعالیت 

 ن(. کارمند و پیمانکارا

 

 یا قلدری علیه او انجام شده است.  اخطاری گفته می شود که آزار و اذیت، شاگردهدفمند به   شاگرد

 

C . رفتارها/عبارات 

" و "قلدری" رفتارهای جداگانه اما مرتبط هستند. هر کدام باید به درستی مورد توجه قرار گیرد. اگرچه این  اخطار "آزار و اذیت"، "

 سه رفتار را متمایز می کند، اما این تمایز را نباید بخشی از تعریف قانونی این رفتارها در نظر گرفت.   طرز عمل

 جسمانی هر فرد آسیب وارد کند. آزار و اذیت به هر عمل مخربی اطالق می شود که به سالمت 

 اخطار این می تواند آزار و اذیت تبعیض آمیز، آزار و اذیت بدخواهانه یا آزار جنسی باشد. 

   

یا  اخطار به   یا آشکار خشونت فیزیکی اشاره دارد. قلدری به رفتار )های( پرخاشگرانه ناخواسته توسط یک جوان دیگر  ات ضمنی 

دارد که شامل عدم تعادل قدرت مشاهده شده یا درک شده است و چندین بار تکرار می شود یا به احتمال زیاد  گروهی از جوانان اشاره 

تکرار می شود. قلدری ممکن است به جوانان هدف آسیب وارد کند، از جمله آسیب جسمی یا آموزشی. قلدری همچنین می تواند از  

 سایبری می گویند.طریق فناوری رخ دهد و به آن قلدری الکترونیکی یا 

 

 

D . ارتباط با قوانین دیگر 
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 فقط در مورد    طرز عملاین 

RCW 28A.600.477 Prohibition of harassment, intimidation, and bullying.   ،و قلدری    اخطارمنع آزار و اذیت

 های دیگری برای رسیدگی به مسائل مرتبط مانند آزار جنسی یا تبعیض وجود دارد.  طرز عملاعمال می شود. قوانین و  

 

 حداقل چهار قانون واشنگتن ممکن است در مورد آزار و اذیت یا تبعیض اعمال شود 
 

1 .RCW 28A.300.285 -  و قلدری  اخطارت، آزار و اذی 

2 .RCW 28A.640.020  –  برابری جنسی 

3.RCW 28A.642  -  دولتی مکاتبمنع تبعیض در 

4.RCW 49.60.010  قانون علیه تبعیض 

   

طرز  یا قلدری اطمینان حاصل خواهد کرد. هیچ چیز در این    اخطار منطقه از تبعیت خود با تمام قوانین ایالتی در مورد آزار و اذیت،  

نمی   عمل آن  از  دانش مانع  والدین/سرپرست،  شود که  اساس    مکتب آموز،  بر  تبعیض  یا  اذیت  و  آزار  برای اصالح  اقدامی  یا منطقه 

 قانونی تحت حمایت قانون محلی، ایالتی یا فدرال انجام دهند.  عضویت یک فرد در یک کالس 

 

E پیشگیری . 

 . اشاعه 1

، یا قلدری ارسال می کند. نام  اخطار ی را در مورد گزارش آزار، معلومات و در وب سایت ناحیه، ناحیه به طور برجسته  مکتبدر هر 

ناحیه در هر   طرز عمل منطقه. خط مشی و   بازرس تماس برای  معلومات؛ و نام و مکتبتماس برای تهیه گزارش به مدیر  معلوماتو 

 به زبانی قابل درک برای خانواده ها در دسترس خواهد بود.  مکتب

 

بیانیه اطمینان حاصل خواهد کرد که  و  ای حاوی خالصه خط ساالنه، سرپرست  دانش در کتاب  طرز عمل مشی  آموز،  های راهنمای 

، اداره منطقه و/یا راهروها موجود است. یا در وب سایت منطقه قرار داده شده  مکاتبشود. در  کارکنان، داوطلبان و والدین ارائه می

 است. 

 

 است.  .WAC 405-392  منوط به الزامات فصل   طرز عملو  توزیع اضافی خط مشی 

 

 . آموزش و پرورش 2

https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.600.477
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.600.477
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.300.285
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.640.020
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.642
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=49.60.010
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-405
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آموزی  ، یا قلدری در جلسات دانش اخطارمتناسب با سن خود را در مورد شناسایی و پیشگیری از آزار،    معلومات آموزان  ساالنه، دانش 

شامل یک کپی از فرم گزارش رویداد یا پیوندی به یک فرآیند مبتنی بر وب    معلوماتهای دیگر دریافت خواهند کرد. این  و در مناسبت 

 خواهد بود. 

 

 . آموزش 3

های ساالنه در  شرکت خواهد کرد. کارکنان آموزش   OSPIفرصت آموزشی اجباری ارائه شده توسط  منطقه حداقل در یک    بازرس 

های کارکنان، نحوه نظارت بر مناطق مشترک و  ها و مسئولیت ، از جمله حداقل، نقش مکتبهای ناحیه  طرز عمل مشی و  مورد خط 

 استفاده از فرم گزارش رویداد ناحیه را دریافت خواهند کرد. 

 

 راهبردهای پیشگیری . 4

 و سطح ناحیه را اجرا خواهد کرد.   مکتب، صنفمنطقه طیف وسیعی از راهبردهای پیشگیری از جمله رویکردهای فردی، 

های پیشگیری مبتنی بر شواهد را اجرا خواهد کرد که برای افزایش شایستگی اجتماعی، بهبود فضای  در صورت امکان، ناحیه برنامه

 اند.طراحی شده   مکاتبو قلدری در   طاراخ ، و حذف آزار، مکتب

 

Fرعایت  بازرس  . افسر 

 منطقه:  بازرس

، یا قلدری خدمت کنید. اگر ادعاهای موجود در گزارش کتبی مبنی بر آزار و اذیت،  اخطار. به عنوان تماس اصلی منطقه برای آزار،  1

را دریافت  باشد، کارمند ناحیه که گزارش    Board Policy 3216   یا قلدری نشان دهنده نقض احتمالی خط مشی هیئت مدیره    اخطار 

 دهد.  معلوماتمنطقه   بازرس می کند باید فوراً به 

 

 . برای حل و فصل شکایات به مدیر اصلی یا منصوب حمایت و کمک کنید. 2

هایی به والدین دریافت کنید که نتایج تحقیقات را ارائه  ی، و نامهاخالقهای ارجاع  های گزارش رویداد، فرم هایی از تمام فرم. کپی3

 کنند.می

یا    اخطارارتباط برقرار کنید. اگر گزارش کتبی آزار و اذیت،    مکتب. با هماهنگ کننده انطباق با حقوق مدنی تعیین شده در ناحیه  4

مدیره عدم تبعیض منطقه باشد، یا اگر در طول یک تحقیق،  هیئت    Board Policy 3210قلدری نشان دهنده نقض بالقوه خط مشی  

منطقه از نقض بالقوه خط مشی عدم تبعیض منطقه مطلع شود، افسر رعایت باید به سرعت به هماهنگ کننده رعایت حقوق شهروندی  

  طرز عمل دهند که شکایت آنها هم تحت این خط مشی/   معلومات دهید. در آن زمان، افسران انطباق باید فوراً به شاکی    معلومات منطقه  

عدم تبعیض زمانی    طرز عمل عدم تبعیض پیش خواهد رفت. بررسی و جدول زمانی پاسخ برای    طرز عمل و هم بر اساس خط مشی/

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3216.htm
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3210.html
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نقض بالقوه خط  یا قلدری شامل    اخطاربداند یا باید می دانست که یک گزارش یا تحقیق کتبی یا آزار،    مکتبآغاز می شود که ناحیه  

 مشی عدم تبعیض ناحیه است. 

برای شناسایی الگوهای رفتاری و زمینه های    معلومات ممکن است از این    بازرس ی آشنا باشد.  شاگرد  معلومات. با استفاده از سامانه  5

 نگرانی استفاده کند. 

با نظارت بر فرآیندهای تحقیق، از جمله اطمینان از اینکه تحقیقات سریع، بی طرفانه و کامل    طرز عمل. از اجرای خط مشی و  6

 هستند، اطمینان حاصل کنید.

. ارزیابی نیازهای آموزشی کارکنان و شاگردان برای اطمینان از اجرای موفقیت آمیز در سراسر ولسوالی، و اطمینان از دریافت  7

 ن. آموزش ساالنه پاییز به کارکنا

را به صورت ساالنه    طرز عمل رسانی در مورد به روز رسانی یا تغییرات خط مشی یا    معلومات  OSPI  مکتب . به مرکز ایمنی  8

 ارائه دهید. و 

گیرد که سالمت و  یا قلدری قرار می   اخطارآموز مورد نظر مورد آزار و اذیت،  ، دانش مکتبهای  . در مواردی که علیرغم تالش 9

ای برای  کند تا برنامهتسهیل می  طفلهای  ای را بین کارکنان ناحیه و والدین/سرپرست جلسه   بازرسکند، می  اخطار را آموز ایمنی دانش

 موجود است:  OSPIدر وب سایت   شاگرد محافظت کنید نمونه طرح ایمنی  شاگرد ایمنی ایجاد کند. از 

https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center 

 

 

G . مداخله کارکنان 

، یا قلدری مداخله خواهند کرد. حوادث جزئی که کارکنان می  اخطارهمه کارکنان هنگام مشاهده یا دریافت گزارش های آزار و اذیت، 

یا قلدری مطابقت ندارند، ممکن است برای اطمینان از تکرار   اخطارتوانند فوراً آنها را حل کنند یا حوادثی که با تعریف آزار و اذیت، 

 ت این روش، به غیر از ردیابی، نیاز به اقدام دیگری نداشته باشند. نشدن آنها، تح

H پر کردن فرم گزارش حادثه . 

یا قلدری   اخطارها یا کارکنان برای گزارش رویدادهای آزار و اذیت، آموزان، خانواده های گزارش رویداد ممکن است توسط دانش فرم 

 ( ارائه شده است: OSPIدفتر سرپرست آموزش عمومی ) مکتب استفاده شود. یک فرم نمونه در وب سایت مرکز ایمنی

www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx 

یا قلدری حل نشده، شدید یا مداوم بوده است، یا هر فرد دیگری در    اخطار ی که معتقد است هدف آزار و اذیت،  شاگرد یا    شاگرد هر  

ی هدف آزار و اذیت حل نشده بوده یا ممکن است بوده باشد. ، آزار و اذیت  شاگردکه مشاهده یا دریافت کرده است که    مکتب جامعه  

 یدادها را به صورت شفاهی یا کتبی به هر یک از کارکنان گزارش کند. یا قلدری ممکن است رو اخطارشدید یا مداوم، 

 

https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center
http://www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx
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I.  ،گزارش مرحله  - ، یا قلدری اخطاررسیدگی به آزار و اذیت 

 

 : تشکیل فرم گزارش رویداد 1 

نیازی به افشای هویت خود در فرم گزارش رویداد ندارد. این فرم    شاگردهدفمند در برابر انتقام جویی،    شاگرد به منظور محافظت از  

 ممکن است هویت خود را افشا کند )غیر محرمانه(.  شاگرد ممکن است به صورت ناشناس، محرمانه ثبت شود، یا 

 

 وضعیت خبرنگار 

 . ناشناس 1

ی صرفاً بر اساس گزارش ناشناس علیه متجاوز مورد  اخالقافراد می توانند بدون افشای هویت خود گزارشی را ارائه دهند. هیچ اقدام  

های  دهی آنالین استفاده کنند یا روش های شکایت را شناسایی کنند، از فرآیندهای گزارش ممکن است جعبه   مکاتب ادعا انجام نخواهد شد.  

های احتمالی به یک گزارش ناشناس شامل نظارت بیشتر  های ناشناس و بدون امضا توسعه دهند. پاسخدریافت گزارش دیگری را برای  

 آموزان یا کارکنان خاص است. های خاص در ساعات معینی از روز یا افزایش نظارت بر دانشبر مکان

 . محرمانه 2

ی علیه  اخالقان مخفی بماند. مانند گزارش های ناشناس، هیچ گونه اقدام دشاگرممکن است افراد بخواهند که هویت آنها از متهم و سایر  

 متجاوز ادعایی صرفا بر اساس گزارش محرمانه انجام نخواهد شد. 

 . غیر محرمانه 3

کنند شکایت خود را غیرمحرمانه نشان دهند،  افراد ممکن است با ارائه گزارش غیر محرمانه موافقت کنند. به شاکیانی که موافقت می 

ی را که در مورد شکایت دارد در اختیار افراد  معلومات شوند که الزامات روند مناسب ممکن است ایجاب کند که منطقه تمام  مطلع می 

همچنان محدود خواهد بود. به کسانی که نیاز به دانستن دارند، هم در حین و    معلوماتدهد، اما حتی در آن زمان،  دخیل در حادثه قرار  

طور  را برای حمایت از شاکیان و شاهدان به   طرز عملمشی و جویانه این خط هم بعد از تحقیق. با این حال، منطقه مقررات ضد تالفی 

 کامل اجرا خواهد کرد. 

 

 افت فرم گزارش حادثه: دری 2مرحله 

 

کلیه کارکنان مسئول دریافت گزارشات شفاهی و کتبی می باشند. در صورت امکان، کارکنانی که در ابتدا گزارش شفاهی یا کتبی از  

کنند فوراً حادثه را حل کنند. اگر حادثه به رضایت طرفین درگیر حل شود، یا اگر  کنند، سعی مییا قلدری دریافت می   اخطار آزار،  

 یا قلدری مطابقت نداشته باشد، ممکن است تحت این روش اقدام دیگری الزم نباشد.  اخطارحادثه با تعریف آزار و اذیت، 



66 
 

 

شود و به مدیر اصلی  نشده، شدید یا مداوم در فرم گزارش رویداد منطقه ثبت می رگویی حل یا زو   اخطارهای آزار و اذیت،  تمام گزارش 

 شده موضوع شکایت باشند. شود، مگر اینکه مدیر یا شخص تعیینشده ارائه مییا مأمور تعیین

 

 و قلدری  اخطار : بررسی آزار و اذیت حل نشده، شدید یا مداوم، 3مرحله 

ی ممکن  شاگرد شوند. هر  نشده، شدید یا مداوم با سرعت معقول بررسی می یا قلدری حل   اخطار ار و اذیت،  های مربوط به آزهمه گزارش 

 است یک بزرگسال مورد اعتماد را در طول فرآیند گزارش و تحقیق همراه خود داشته باشد. 

یا ناحیه تعیین   مکتبیا قلدری را دارد،    اخطارپس از دریافت فرم گزارش رویداد که ادعای آزار و اذیت حل نشده، شدید یا مداوم،   .1

شده تحقیق را آغاز خواهد کرد. اگر احتمال آسیب فیزیکی آشکار و فوری به شاکی وجود داشته باشد، منطقه بالفاصله با مجری  

 خواهد داد.   معلوماتلدین/قیم  قانون تماس گرفته و به وا

 

، یا  اخطاردر جریان تحقیقات، ناحیه اقدامات معقولی را اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که هیچ گونه حادثه آزار و اذیت،   .2

ایمنی   طرح  یک  ناحیه  لزوم،  صورت  در  ندهد.  رخ  ادعا  مورد  متجاوز  و  شاکی  بین  دیگری  قلدری 

(https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center/safety- planning-

toolkit ان درگیر اجرا خواهد کرد.  شاگرد( را برای 

هیئت مطلع  3210اگر در طول یک تحقیق، کارمند منطقه که تحقیقات را انجام می دهد از نقض احتمالی خط مشی عدم تبعیض  

، افسر رعایت حقوق  معلوماتمی دهد. پس از دریافت این    معلوماتشود، بازپرس فوراً به افسر رعایت حقوق شهروندی منطقه  

 از طریق     WAC 392-190-065شکایت تبعیض در  طرز عملدهد که شکایت وی بر اساس    معلوماتشهروندی باید به شاکی  

WAC 392-190-075   شکایت    طرز عمل و همچنینHIB    ادامه خواهد یافت. اعالمیه باید به زبانی ارائه شود که شاکی بتواند

 آن را بفهمد. 

ذکر شده است پیروی می کند    WAC 392-190-065شکایت تبعیض از آنچه در    طرز عمل بررسی و جدول زمانی پاسخ برای  

یا قلدری شامل    اخطارزار و اذیت،  زمانی شروع می شود که ناحیه بداند یا باید می دانست که گزارش کتبی آسیاست عدم تبعیض  و  

 ادعاهایی مبنی بر نقض قوانین ناحیه است.  

 

 

  معلومات ان درگیر از دریافت شکایت  شاگردبه خانواده    مکتب( روز تحصیلی پس از دریافت فرم گزارش رویداد، مدیر  2ظرف دو ) .3

 و قلدری هدایت می کند.   اخطارمنطقه در مورد آزار،  طرز عمل می دهد و خانواده ها را به خط مشی و 

و کارکنان مناسب )مانند روانشناس، مشاور یا مددکار اجتماعی(، ناحیه شواهدی    شاگرد در موارد نادر، جایی که پس از مشورت با   .4

https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center/safety-planning-toolkit
https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center/safety-planning-toolkit
https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center/safety-planning-toolkit
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
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می کند تا او را درگیر کند. والد/سرپرست او، ناحیه ممکن است    اخطار اوز را  دارد مبنی بر اینکه سالمت و ایمنی شاکی یا فرد متج

مشکوک باشند که    مکتب، یا قلدری خودداری کند. اگر پرسنل حرفه ای  اخطاردر ابتدا از تماس با والدین/قیم در تحقیقات آزار،  

ه برای گزارش موارد مشکوک به خدمات حفاظت  ی مورد سوء استفاده و بی توجهی قرار گرفته است، باید از خط مشی منطقشاگرد

 پیروی کنند.  اطفالاز 

 بررسی حداقل شامل موارد زیر خواهد بود:  .5

 آ. مصاحبه با شاکی 

 ب مصاحبه با فرد متجاوز 

 ج بررسی هرگونه شکایت قبلی که شامل شاکی یا متجاوز مورد ادعا می شود. و 

 داشته باشند.  معلوماتان یا کارکنانی که ممکن است از حادثه ادعایی شاگردد مصاحبه با سایر 

 اصیل یا شخص تعیین شده ممکن است تعیین کند که اقدامات دیگری قبل از تکمیل تحقیقات باید انجام شود.  .6

 تحقیقات در اسرع وقت انجام خواهد شد اما معموالً حداکثر تا پنج مورد .7

از شکایت یا گزارش اولیه. اگر زمان بیشتری برای تکمیل تحقیقات الزم باشد، ناحیه به والدین/سرپرست و/یا    مکتب( روزهای  5)

 دهد. های هفتگی را ارائه می روزرسانی آموز به دانش

 

حضوری   ، مدیر یا شخص تعیین شده به صورت کتبی یابازرس( روز تحصیلی پس از تکمیل تحقیقات و ارائه به 2. حداکثر تا دو )8

 به والدین / قیم شاکی و متجاوز مورد ادعا پاسخ خواهند داد: 

 آ. نتایج تحقیق. 

 ب اینکه آیا ادعاها واقعی تشخیص داده شد. 

 ج آیا نقض خط مشی وجود داشته است یا خیر. و 

 د روندی که شاکی در صورت مخالفت شاکی با نتایج، درخواست تجدیدنظر می کند. 

 

خاصی را به والدین    معلوماتی، مدیر یا منصوب شده ممکن است نتوانند  شاگرد به دلیل الزام قانونی در رابطه با محرمانه بودن سوابق  

شامل دستورالعملی    به منظور گزارش تخلف   ی انجام شده گزارش دهند، مگر اینکهاخالقدر مورد هرگونه اقدام    شاگردیا سرپرست  

 مورد نظر باید از آن آگاه باشد.   شاگرد باشد که 

 

اگر ناحیه تصمیم بگیرد که از طریق نامه با والدین/قام تماس بگیرد، نامه توسط سرویس پستی ایاالت متحده با قبض برگشت درخواستی  

)روانشناس،  و مناسب. کارکنان    شاگردبرای والدین/قام شاکی و متجاوز پست خواهد شد، مگر اینکه مشخص شود، پس از مشورت با 

  مکتب مشاور، مددکار اجتماعی( که می تواند شاکی یا فرد متجاوز را به خطر بیندازد تا خانواده او را درگیر کند. اگر پرسنل حرفه ای  
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ی در معرض سوء استفاده یا بی توجهی قرار گرفته است، به عنوان گزارشگران اجباری باید از خط مشی  شاگردمشکوک باشند که  

 پیروی کنند.  اطفال گزارش موارد مشکوک به خدمات حفاظت از منطقه برای 

 درخواست کمک خواهند کرد.  HIB بازرس قابل حل نباشد، مدیر یا فرد تعیین شده از   مکتباگر حادثه در سطح 

 

 

 : اقدامات اصالحی برای متجاوز 4مرحله 

یا منطقه تعیین شده هر گونه اقدامات اصالحی الزم را انجام خواهد داد. اقدامات اصالحی در اسرع وقت    مکتبپس از تکمیل تحقیقات،  

( روز تحصیلی پس از تماس با خانواده ها یا سرپرستان در مورد نتیجه تحقیقات  5انجام خواهد شد، اما در هیچ موردی بیش از پنج )

 صورت نگرفته است. 

  اخالق مدیریت کالس،    - Board Policy 3241شود، طبق سیاست هیئت مدیره  آموز می دانش   اخالق و    اقدامات اصالحی که شامل نظم 

درخواست تجدید نظر داشته باشد، ممکن است ناحیه با    اخالقشود. در صورتی که متجاوز متجاوز از اعمال  و اقدام اصالحی اجرا می 

 تا پایان فرآیند تجدیدنظر منع شود.  اخالقمالحظات دادرسی یا حکم قانونی از اعمال  

 

یا قلدری کرده    اخطار اهانه ادعای نادرستی مبنی بر آزار و اذیت،  ی آگشاگرداگر در تحقیقات، مدیر یا نماینده مدیر متوجه شود که  

 مشمول اقدامات اصالحی از جمله تنبیه شود.  شاگرد است، ممکن است آن 

 موردهدف  شاگرد: حق تجدید نظر برای 5مرحله 

( روز  5توانند با ارسال یک اخطار تجدیدنظر کتبی ظرف پنج )اگر شاکی یا والدین/سرپرست از نتایج تحقیقات ناراضی باشند، می  آ.

تحصیلی پس از دریافت تصمیم کتبی، به سرپرست یا نماینده وی اعتراض کنند. ناظر یا منصوب او گزارش تحقیقی را بررسی می کند  

 ( روز تحصیلی پس از دریافت اخطار تجدیدنظر صادر می کند. 5ت تجدید نظر را ظرف پنج )و تصمیم کتبی در مورد ماهی 

 

می تواند با تسلیم اخطار   شاگردمورد نظر پس از درخواست تجدیدنظر اولیه به سرپرست ناراضی باقی بماند،  شاگرداگر  .ب

اعتراض کند. که شاکی   مکتبپس از تاریخ، به هیئت  ( روز تحصیلی5در یا قبل از پنجمین ) مکتبتجدیدنظر کتبی به دبیر هیئت 

 تصمیم کتبی سرپرست را دریافت کرد. 

ی باید در دهمین )دهم( روز تحصیلی پس از تسلیم اخطار کتبی  اخالق یا شورای تجدید نظر  مکتبدرخواست تجدیدنظر در هیئت   .ج

ی سوابق را بررسی کرده و در مورد ماهیت  اخالقیا شورای تجدیدنظر  مکتبرسیدگی شود. هیئت  مکتبتجدیدنظر به هیئت 

پس از ختم جلسه یا قبل از آن تصمیم کتبی خواهد گرفت و یک نسخه را در اختیار همه   مکتبتجدیدنظر در روز پنجم )پنجم( 

 دهد. تصمیم هیئت یا شورا تصمیم نهایی منطقه خواهد بود. های درگیر قرار می طرف 

 اقدام اصالحی /اخالق: 6مرحله 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html
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یا قلدری انجام خواهد داد.   اخطار ناحیه اقدامات اصالحی سریع و عادالنه را در چارچوب اختیارات خود در مورد یافته های آزار، 

 و/یا ارجاع به مجری قانون باشد.  اخالق بسته به شدت رفتار، اقدامات اصالحی ممکن است شامل مشاوره، آموزش، 

 

، یا  شاگردیا قلدری می شود، بر اساس ماهیت رفتار، سن رشد   اخطاری که مرتکب عمل آزار و اذیت، شاگرد ی اقدامات اصالحی برا

آموز  دانش  اخالق ، متفاوت و درجه بندی می شود. اقدامات اصالحی که شامل نظم و شاگردسابقه رفتارها و عملکرد مشکل دار 

 شود. و اقدام اصالحی اجرا می  اخالق مدیریت کالس،  -  Board Policy 3241مشی هیئت مدیره شود، طبق خط می

 

  مکتبآموزان یا تماشاگران بود، ناحیه باید به شدت آموزش در سطح هایی از دانش اگر این رفتار ماهیت عمومی داشت یا شامل گروه 

 ها را برای رسیدگی به این حادثه در نظر بگیرد. لیت یا سایر فعا

 

ی استخدامی را تا و از  اخالقتواند اقدامات می  مکتبکنند، ناحیه را نقض می  طرز عمل مشی و  اگر مشخص شد که کارکنان این خط 

شده است، که معموالً کد   WAC 181-87 مرتکب نقض   لیسنسجمله خاتمه اعمال کند. اگر مشخص شود که یک مربی دارای 

ی را در مورد یک  اخالقممکن است اقدامات  OSPIه ای  رفتار برای مربیان حرفه ای نامیده می شود، دفتر فعالیت های حرف

 گواهی، حداکثر تا ابطال و لغو پیشنهاد دهد. نقض پیمانکاران از این سیاست ممکن است شامل از دست دادن قراردادها باشد. 

 

 هدف  شاگرد: حمایت از 7مرحله 

یا قلدری قرار گرفته اند، خدمات پشتیبانی منطقه ای مناسبی در اختیار آنها قرار خواهند گرفت   اخطارافرادی که مورد آزار و اذیت، 

 ، در صورت لزوم رسیدگی و اصالح خواهد شد. شاگردو تأثیر نامطلوب آزار و اذیت بر  

 

J مصونیت / تالفی . 

ی در  معلومات آموز، شاهد یا شخص دیگری که جویی علیه دانش تواند در تالفی یا تالفی آموز یا داوطلب نمی ، دانشمکتبهیچ کارمند 

مناسب خواهد   اخالق کند، شرکت کند. قصاص ممنوع است و منجر به یا قلدری ارائه می  اخطار مورد یک عمل ادعایی آزار و اذیت، 

 شد. 

 

 ک. سایر منابع 

یا   اخطارهای شکایت و تجدیدنظر ناحیه به عنوان اولین پاسخ به اتهامات آزار و اذیت، طرز عمل ها باید از ده آموزان و خانوادانش

یا منطقه   مکتب آموز، والدین/سرپرست، شود که دانش مانع از آن نمی طرز عملقلدری استفاده کنند. با این حال، هیچ چیز در این  

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html
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اقدامی برای رفع تبعیض یا آزار و اذیت بر اساس عضویت یک فرد در یک کالس قانونی تحت حمایت قانون محلی، ایالتی یا فدرال  

 یا قلدری به سازمان های ایالتی یا فدرال زیر گزارش شود:  اخطار انجام دهند. همچنین ممکن است شکایت آزار و اذیت، 

 

 ایمیل:  360.725.6162برای شکایات تبعیض آمیز( )  OSPI• دفتر حقوق بشر و حقوق مدنی  

equity@k12.wa.us 

• rights-civil-and-funding/equity-/www.k12.wa.us/policyhttps:/ 

 

 www.hum.wa.gov/index.html 800.233.3247• کمیسیون حقوق بشر ایالت واشنگتن 

 ایمیل:  IX 206.607.1600• دفتر حقوق مدنی، وزارت آموزش ایاالت متحده، منطقه 

OCR.Seattle@ed.gov 

www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html 

 877.292.3804• خدمات روابط جامعه وزارت دادگستری 

•www.justice.gov/crt/ 

 2597-866.297• دفتر نظارت بر آموزش 

 http://oeo.wa.gov/   OEOinfo@gov.wa.gov  • ایمیل:  

 •OSPI Safety Center 360.725-6044 

 https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center 

 

L  های ناحیه  طرز عمل . سایر خط مشی ها و 

یا اقدامات اصالحی برای رفتارهای نامناسبی نیست که به سطح آزار و اذیت،   اخالقمنع  طرز عملمشی یا  هیچ چیز در این خط 

ممنوع است یا ممکن است   مکتبرسد، اما توسط سایر قوانین ناحیه یا مشی تعریف شده است، نمییا زورگویی که در این خط  اخطار 

 باشد. . 

    Policy Board 3220  سیاست هیئت مدیره  -آزادی بیان 

ان در محوطه  شاگردان بخش مهمی از آموزش در یک جامعه دموکراتیک است. اظهار نظر شفاهی و کتبی شاگردبیان آزادانه عقاید 

ان به صراحت از استفاده از عبارات مبتذل  شاگردایجاد نکند باید تشویق شود.   مکتب تا زمانی که اختالل اساسی در عملکرد  مکتب

منع   پوهنتوندر داخل یا خارج از محوطه  مکتب فعالیت های مربوط به و/یا توهین آمیز در محیط های کالس یا اجتماعات و سایر 

 شده اند. 

 

mailto:equity@k12.wa.us
http://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights
http://www.hum.wa.gov/index.html
mailto:OCR.Seattle@ed.gov
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html
http://www.justice.gov/crt/
http://oeo.wa.gov/
mailto:OEOinfo@gov.wa.gov
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ان می توانند از بیان آزادانه عقیده خود لذت ببرند و  شاگردسرپرست باید دستورالعمل هایی را تدوین کند که اطمینان حاصل کند که 

 را حفظ کنند.  مکتبدر عین حال رفتار منظم 

 

   Policy Board 1322 سیاست هیئت مدیره  - یشاگردنتشارات ا

 

ی تولید می شوند، در نظر  شاگردیا با حمایت صندوق مرتبط با بدن  مکتبی که به عنوان بخشی از برنامه درسی شاگرد نشریات 

خدمت کنند. آنها توسط ناحیه اداره می شوند و   شاگرد گرفته شده اند که هم به عنوان وسیله ای برای آموزش و هم به عنوان ارتباطات 

 به طور اساسی تامین مالی می شوند. 

را منعکس کند، از جمله موضوعاتی که    انشاگردمطالبی که در این گونه نشریات ظاهر می شود باید همه زمینه های مورد عالقه 

 ممکن است در مورد آنها اختالف نظر و مخالفت وجود داشته باشد. ممکن است مسائل بحث برانگیز مطرح شود 

   

 مشروط بر اینکه عمیقاً به آنها پرداخته شود و دیدگاه های گوناگونی را نشان دهند. 

؛ تجاوز به حریم خصوصی دیگران؛  مکتبن آمیز نباشد. ایجاد اختالل اساسی در چنین مطالبی ممکن است افتراآمیز، ناپسند یا توهی 

های  دواهر نژاد، مذهب، جنس یا گروه قومی را تحقیر کنید. یا از نقض قانون حمایت کنید یا محصوالت تنباکو، مشروبات الکلی، 

 غیرقانونی، یا لوازم مواد مخدر را تبلیغ کنید. 

 

هایی را برای بازنگری سریع هر ماده ای   طرز عمل سرپرست باید دستورالعمل هایی را برای اجرای این استانداردها تدوین کند و  

 که به نظر می رسد با استانداردها مطابقت ندارد ایجاد کند. 

 

   Policy Board 3222 سیاست هیئت مدیره  –توزیع مواد 

هایی که توسط سرپرست تدوین شده   طرز عمل طبق   مکتبان ممکن است در محل شاگردنشریات یا سایر مطالب نوشته شده توسط 

هایی در زمان، مکان و نحوه توزیع از جمله مجوز قبلی برای توزیع یا  هایی ممکن است محدودیت طرز عمل است توزیع شود. چنین 

 ایجاد کند.  مکتبتوزیع مقادیر قابل توجهی از مطالب چاپی یا ارسال چنین مطالبی در اموال 

 

  مکتبشود یا به نحوی دیگر با عملکرد می  مکتبآموزانی که مسئول توزیع مطالبی هستند که منجر به اختالل اساسی در فعالیت دانش

شوند، از جمله تعلیق یا  آموزان، مشمول اقدامات اصالحی یا مجازات می ی دانش اخالقهای کند، مطابق با سیاست تداخل ایجاد می 

 اخراج. 
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   Policy Board 3223یاست هیئت مدیره س  -آزادی تجمع 

 

گرد هم آیند تا   مکتب های باز در محوطه یا در مکان  مکتبهای ها یا سالنآموزی ممکن است در اتاق های دانش آموزان و تشکل دانش

گیری کنند گذارد، بحث کنند، تصمیمشود یا بر آنها تأثیر می در مورد هر موضوعی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آنها مربوط می 

 اختالل ایجاد کند. مکتب و اقدامات قانونی دیگری انجام دهند. . این گونه فعالیت ها نباید در عملکرد عادی 

 

تظاهرات مسالمت آمیز مجاز است، اگرچه باید در مکان های تعیین شده برگزار شود که هیچ خطری برای افراد یا اموال نداشته باشد  

 را مختل نکند.  مکتبو در زمان های تعیین شده که کالس ها یا سایر فعالیت های 

 

   Policy Board 3231 سیاست هیئت مدیره  - ان و اموال شخصی شاگردجستجوی 

مورد بازرسی قرار گیرد، اگر مشکوک منطقی   مکتب، ممکن است توسط مقامات موتورو اموال شخصی او، کمد و/یا  شاگرد یک 

دهد. مدیر یا  آموز به دست می حاکم بر رفتار دانش  مکتبفردی وجود داشته باشد که بازرسی شواهدی مبنی بر نقض قانون یا قوانین 

 دستیار مدیر باید یک مدیر یا کارمند اضافی در طول بازرسی حضور داشته باشد. 

توسط   مکتبباید به طور منطقی با کشف کاالی قاچاق یا سایر شواهد دال بر نقض قانون یا قوانین  شاگرد هر گونه جستجوی  الف.

 مرتبط باشد.  شاگرد

برای اهداف این سیاست، »قاچاق« به معنای اقالم، مواد یا موادی است که در اختیار داشتن آنها توسط قانون یا خط مشی منطقه  

، مواد کنترل شده، مشروبات الکلی، محصوالت تنباکو، یا هر شیئی که به طور منطقی می  ممنوع است، از جمله، اما نه محدود به

 تواند اسلحه یا سالح گرم محسوب شود. 

و ماهیت تخلف مشکوک، بیش از حد مزاحم    شاگردکارکنان باید جستجوها را به گونه ای انجام دهند که با توجه به سن و جنس  ب. 

 نباشد.

 پارک شده باشد.  مکتب را جستجو کنند که در محل  شاگرد ی موتورتی می توانند کارکنان فقط در صور ج.

 قرار گیرد.  مکتبی نباید مورد بازرسی نواری یا بازرسی حفره بدن توسط کارکنان شاگردهیچ  د. 

داشته باشد   ی نباید تحت بازرسی توسط سگ ردیاب مواد مخدر/الکل قرار گیرد، بدون اینکه ظن منطقی فردی وجود شاگردهیچ  ه. 

 تحت تأثیر یا در اختیار داشتن یک ماده یا الکل کنترل شده است.  شاگرد که 

های عمومی  ، برای بازرسی مکتبو در رویدادهای   مکتبهای تشخیص سگ ممکن است قبل، در طول و بعد از روز بازرسی  . و

های  آموزی، کمدهای سالن بدنسازی، میزها، محوطه های درس، کمدهای دانشاز جمله اما نه محدود به کالس  پوهنتونمحوطه 

توسط یک   مکتباستفاده شوند. هر گونه این بازرسی ها در حضور پرسنل  مکتبهای پارک شده در امالک موتورو  مکتبپارکینگ 

 باشد، انجام خواهد شد.  یسنس لنگهدارنده سگ و سگ که به درستی آموزش دیده و دارای 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3223.html
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  Alco Screenسنجی شامل، اما نه محدود به استیک یا دستگاه تنفس   دواآموزی نباید تحت آزمایش غربالگری الکل/هیچ دانش  ز.

 شده است. آموز تحت تأثیر یک ماده یا الکل کنترل قرار گیرد، مگر اینکه ظن منطقی فردی وجود داشته باشد که دانش 

ی از همکاری با اجرای آزمایش غربالگری الکل امتناع ورزد، کارکنان می توانند بر اساس سایر شواهد موجود، نظم و  شاگرد اگر 

 مناسب را رعایت کنند.  اخالق 

ممکن است به دلیل عدم همکاری و پیروی از دستورات مدیر   شاگرد از همکاری در هر بازرسی،  شاگرد در صورت امتناع  .ح

 د. تنبیه شو مکتب

 

 

 

 

  Policy Board 3232 سیاست هیئت مدیره  -جستجوهای قفسه 

و وسایل شخصی اختصاص داده شود. قفسه    مکتبها، وسایل آموزان کمدهایی برای نگهداری و ایمن کردن کتاب ممکن است به دانش 

ی در  شاگرد است. هیچ حق و یا انتظاری از حریم خصوصی برای هیچ  مکتب ها، میزها و محل های ذخیره سازی متعلق به ناحیه 

 صادر یا اختصاص داده است وجود ندارد.   شاگردی  برا مکتب مورد استفاده از قفسه ای که 

ممنوع است یا   مکتبی نمی تواند از کمد، میز یا محل نگهداری به عنوان انبار مواد یا اشیایی که توسط قانون یا قوانین شاگردهیچ 

 ی برای سالمت، ایمنی یا رفاه ساکنان ساختمان وخود ساختماناخطار 

 ده کند.  باشد استفا  مکتب یا ساختمان  مکتب

آموز، در صورت وجود دالیل معقول برای مشکوک شدن به این که بازرسی  سازی دانش های ذخیرههر کمد، میز، یا سایر مکان 

دهد، باید مورد بازرسی قرار گیرد. هرگونه بازرسی از  آموز به دست می توسط دانش  مکتبشواهدی مبنی بر نقض قانون یا قوانین 

 اس سیاست هیئت مدیره حاکم بر جستجوهای شخصی انجام شود. باید بر اس شاگرد کمد یک 

قبلی و بدون ظن منطقی که بازرسی شواهدی مبنی بر نقض قانون یا    معلوماتی ممکن است در هر زمان بدون شاگردتمام کمدهای 

ای که چنین جستجویی را انجام می دهد، این   مکتب خاصی به دست می دهد بازرسی شود. اگر مسئول   شاگردتوسط   مکتبقوانین 

ظن منطقی را ایجاد کند که هر ظرف داخل کمد، از جمله کیف، کوله پشتی، کیف ورزش یا لباس، حاوی شواهدی از نقض قانون یا  

 مشی هیئت مدیره حاکم بر جستجوهای شخصی جستجو شود.   است. ، کانتینر ممکن است بر اساس خط  شاگردتوسط   مکتبقوانین 

 

  3245سیاست هیئت  – ان و دستگاه های مخابراتی شاگرد

های هوشمند و سایر وسایل ارتباط الکترونیکی شخصی  تلفنهای مخابراتی از جمله پیجر، بیپر، تلفن همراه، آموزانی که دستگاهدانش

 های مخابراتی"( را در اختیار دارند، باید شرایط زیر را رعایت کنند: مرتبط )"دستگاه

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3232.html
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روشن و کار کنند، مگر اینکه )الف( شرایط اضطراری وجود   مکتبهای مخابراتی باید فقط قبل و بعد از روز عادی دستگاه الف.

مجوز داده شده باشد یا   مکتبالوقوع را در پی داشته باشد، )ب( در غیر این صورت توسط مدیر که خطر فیزیکی قریب داشته باشد 

 مجاز باشد.   مکتب)ج( در غیر این صورت توسط قوانین 

آموزشی را   کند، محیط آموزشی اخطاران نباید از وسایل مخابراتی به گونه ای استفاده کنند که یکپارچگی تحصیلی را  شاگرد ب. 

 قرار دهد یا به حقوق خصوصی دیگران تجاوز کند.  اخطاران دیگر را مورد آزار/قلدری/شاگردمختل کند، 

 RCWها یا سایر مطالب مرتبط با رفتار جنسی صریح، همانطور که در های متنی، ایمیلها، پیامآموزان نباید عکسدانش  ج.

9.68A.011   تعریف شده است، به صورت الکترونیکی یا هر چیز دیگری ارسال کنند، به اشتراک بگذارند، مشاهده کنند یا داشته

 باشند.

   

یا وسایل نقلیه ارائه شده توسط   مکتبهای  ملی بس یا در  مکتب، در رویدادهای تحت حمایت مکتبدر محوطه  شاگرد هنگامی که 

 ایر وسایل الکترونیکی قرار می گیرد. ناحیه است، روی یک تلفن همراه یا س

های  ی خواهند شد و ممکن است امتیاز آوردن دستگاه اخالقکنند، مشمول برخورد مشی را نقض می آموزانی که این خط دانش  د. 

 مخابراتی به اموال ناحیه را از دست بدهند. 

  مکتب مشی، سایر قوانین ناحیه/زمانی که مدیر مشکوک منطقی و منطقی داشته باشد که جستجوی دستگاه مخابراتی نقض این خط  ه. 

 کند، ممکن است یک دستگاه مخابراتی را جستجو کند. یا فعالیت غیرقانونی را آشکار می 

تواند دستگاه یا فعالیت غیرقانونی، مدیر می  کتبممشی، سایر قوانین ناحیه/در صورت وجود شواهدی مبنی بر نقض این خط  و. 

  شاگردیا والدین / سرپرست   مکتبمخابراتی را مصادره کند. در صورت مصادره، یک دستگاه مخابراتی باید پس از پایان روز 

نقض کند به مجریان   بازگردانده شود. محتوا یا تصاویری که ممکن است قوانین ایالتی یا فدرال را  شاگردبه  مکتبمطابق با قوانین 

 قانون ارجاع داده می شود. 

آورده شده است. منطقه هیچ مسئولیتی در قبال از دست دادن، سرقت یا   مکتبان مسئول یک دستگاه مخابراتی هستند که به شاگرد  ز.

 تخریب یک دستگاه مخابراتی وارد شده به ملک منطقه ندارد. 

 برای استفاده مناسب از دستگاه های مخابراتی ایجاد شده است، پیروی کنند.  مکتب  ان باید از قوانین اضافی که توسط یکشاگرد ح.

 

   3246سیاست هیئت مدیره  -استفاده از انزوا، محدودیت و نیروی معقول  

ان با عزت و احترام  شاگردخط مشی هیئت مدیره این است که منطقه یک محیط آموزشی امن را حفظ کند و در عین حال با تمام  

 ان منطقه از استفاده غیر منطقی زور مصون خواهند ماند.شاگردرفتار کند. همه  

 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3246.html
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آموز بازیگر، شخص دیگر یا  کارکنان منطقه فقط در صورت لزوم برای کنترل رفتار خود به خودی که احتمال آسیب جدی به دانش 

کنند. کارکنان ناحیه باید از حداقل زور، محدودیت یا  اموال دیگران را در پی دارد، از زور معقول، محدودیت یا انزوا استفاده می 

ان و کارکنان استفاده کنند و به محض از بین رفتن احتمال آسیب جدی، استفاده از زور،  شاگرداز ایمنی انزوای مناسب برای حفاظت 

 مهار یا انزوا را متوقف کنند.

 

الوقوع و قابل توجه آسیب  نیروی فیزیکی، محدودیت یا انزوا زمانی معقول است که برای جلوگیری یا به حداقل رساندن خطر قریب 

گران مورد نیاز باشد. اگر مداخالت کاهش تنش شکست خورده یا نامناسب باشد، ممکن است از نیروی فیزیکی یا  بدنی به خود یا دی 

 محدودکننده معقول برای محافظت از اموال ناحیه در برابر خسارت یا خسارات اساسی استفاده شود. 

 

تنها در   مکتباستفاده شود. استفاده از یک وسیله مهار توسط افسر منابع  مکتبیک وسیله مهار فقط می تواند توسط یک افسر منابع 

بازیگر، شخص دیگری یا اموال دیگران را به   شاگرد احتمال آسیب جدی به  شاگردصورتی معقول است که رفتار خود به خودی  

 همراه داشته باشد. 

 

منظور جلوگیری یا محدود کردن استفاده از زور  اند و به آموزانی است که در منطقه ثبت نام کردهبرای رسیدگی به دانش این خط مشی 

 ، همانطور که توسط قانون مجاز است، نیست. مکتبیا محدودیت معقول در صورت لزوم با سایر بزرگساالن یا جوانان خارج از 

 

 استفاده نخواهد شد.  اخالقنوعی تنبیه یا زور بدنی، محدودیت یا انزوا به عنوان 

 

شده تحت  ریزیبا آنها استفاده از محدودیت یا انزوا را به عنوان یک مداخله رفتاری برنامه   مکتبآموزانی که  والدین یا سرپرستان دانش 

آنها شامل استفاده از محدودیت یا    504آموزانی که طرح بند  گیرد و دانش[ در نظر می IDEAقانون آموزش افراد دارای معلولیت ] 

هایی را برای    طرز عملشود. کپی استفاده ناحیه از انزوا، مهار، وسایل مهار و سیاست نیروی منطقی. سرپرست  انزوا است، ارائه می 

 اجرای این سیاست  

 

– به خشونت یا آسیب  اخطار ی و اعالم شاگرددر مورد تخلفات   معلومات رسانی و انتشار   معلومات 

3143   

ان، از جمله  شاگردان و کارکنان خود است. همه  شاگردمتعهد به ارائه یک محیط امن و مطمئن برای همه    Mukilteo  مکتب منطقه  

 مرتکب تخلف شده اند یا به آنها محکوم شده اند، طبق قانون اساسی از حقوق آموزش عمومی برخوردار هستند. آنهایی که 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3143.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3143.html
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 A  - و تربیت و  اصالح ها، اداره خدمات اجتماعی و بهداشتی، اداره  محکمه ی از کالنتری شهرستان، شاگردیه تخلفات معلومات  

 . مکاتب سایر حوزه های 

 

ها، بخش خدمات اجتماعی و بهداشتی، اداره اصالحات و    محکمه این ناحیه از چندین منبع مجاز قانونی، از جمله کالنتری شهرستان،  

 ان متخلف را دریافت می کند. شاگردمربوط به  معلوماتقبالً در آن ثبت نام کرده است، اخطارها و  شاگرد ای که  مکتبسایر مناطق 

 

ان را از هر یک از این منابع دریافت کند، اقدامات پیشگیرانه مناسب را انجام  شاگردتخلفات    معلوماتمنطقه زمانی که اخطارها و  

و   اخالق ، صنفمدیریت   -  Board Policy 3241 مشی هیئت مدیره  آموز، در صورت وجود، با خط دانش  اخالق خواهد داد. نظم و 

 اقدام اصالحی سازگار خواهد بود. 

 

  معلومات یه ها و  معلومات نقش مهمی در تعیین و اجرای اقدامات پیشگیرانه مناسب در رابطه با    مکتبناظر، یا منصوب، و مدیران  

 ان دارند. شاگردمربوط به تخلفات 

 RCW 28A.225.330 آموز را تحت  تخلف دانش   معلومات  مکتباگر سرپرست، یکی از اعضای تعیین شده سرپرست، یا یک مدیر  

 (، مکتبهای سایر مناطق )اعالن

RCW 9A.44.138   ( ،  مکتبهای کالنتر به مناطق  )اعالن  RCW 13.04.155   به مناطق    محکمههای  دریافت کند. اعالن

 (،  مکتب

RCW 13.40.215   یا    ، (  مکتب ها به مناطق  ، جوانان و خانواده اطفالهای بخش  )اعالنRCW 72.09.730  های اداره  )اعالن

 مفاد اعالن زیر رعایت خواهد شد.  ،( مکتباصالحات به مناطق 

 . جرایم جنسی و مجرمین جنسی ثبت شده یا آدم ربایی. 1

a  . .مربوط به جرایم جنسی همانطور که در معلومات به محض دریافت  سرپرست یا مأمورRCW 9.94A.030    تعریف

، سرپرست    RCW 9A.44.138 در مورد مجرمین جنسی ثبت شده یا آدم ربایی طبق    معلوماتشده است یا پس از دریافت  

یا    -ثبت نام کرده است یا ثبت نام می کند    شاگرد ای قرار می دهد که در آن    مکتبرا در اختیار مدیر    معلوماتیا نماینده آنها  

 اخیراً در کجا ثبت نام کرده است.  شاگرد اگر مشخص نیست، 

b.  را به شرح زیر افشا    معلومات توصیف شده در باال را دریافت می کند، آنها باید    معلومات هنگامی که مدیر اصلی    مدیران

 کنند.

آموز  شده را در اختیار هر معلم دانش دریافت  معلوماتبندی شود، مدیر باید  طبقه  IIIیا   IIعنوان سطح خطر آموز به اگر دانش 

به تشخیص مدیر، دانش  باید از سوابق  آموز را نظارت می و هر پرسنلی دیگری قرار دهد که  امنیتی  برای اهداف  یا  کند 

 آگاه باشد.  شاگرد

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.330
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.44.138
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.44.138
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=13.04.155
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=13.40.215
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=72.09.730
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.94A.030
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.44.138
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نلی قرار دهد که به  دریافتی را فقط در اختیار پرس  معلوماتطبقه بندی شود، مدیر باید    Iبه عنوان سطح خطر    شاگرد اگر  

 آگاه باشند.  شاگرد تشخیص مدیر، برای اهداف امنیتی باید از سوابق 

 

c.    مجرمان جنسی نوجوان محکوم از حضور در دبستان،    قربانیان.   مکتب حضور مجرمان جنسی نوجوانان محکوم در

ی که قربانیان آنها یا خواهر و برادر قربانیان آنها تحصیل می کنند، ممنوع هستند. والدین یا قیم قانونی لیسهیا    صنف متوسطه

مجرم جنسی یا    مکتبمجرم جنسی نوجوان محکوم، مسئول تأمین حمل و نقل یا پوشش سایر هزینه های مربوط به تغییر  

 مورد نیاز آنها هستند. 

( کمک می کند تا اطمینان حاصل  DSHSمجرمین جنسی دپارتمان خدمات اجتماعی و بهداشتی )  مکتببرنامه حضور در  

 ای ثبت نام نمی کنند. مکتب( در همان JRAشود که مجرمان جنسی نوجوانان متعهد به اداره توانبخشی نوجوانان ) 

   

همکاری    JRAبا    DSHSدرگیری وجود داشته باشد، کارکنان برنامه    مکاتبقربانی یا خواهر و برادر قربانیان آنها اگر در  

 دیگری منتقل کنند.  مکتب خواهند کرد تا متخلف را به 

 d.  .همکاری 

با    نام کنند،  شاگردهنگام کار  یا آدم ربایی ثبت  مدیر یا منصوب شده با بخش  انی که الزم است به عنوان مجرم جنسی 

اصالحات، کارکنان دادگستری نوجوانان، ارائه دهندگان درمان، گروه های حمایت از قربانیان و خانواده ها، در صورت  

 لزوم، مشورت و همکاری خواهد کرد. 

e  . ربایی در م مربوطه را در مورد انتشار مجرمان جنسی و آد  معلومات های مجری قانون  . سازماناستعالم های مردمی

 ی باید برای عموم منتشر شود. معلومات گیرند که چه زمانی چنین کنند و تصمیم میجوامع دریافت می 

انی که باید به عنوان  شاگردان( را در مورد شاگردتمام سواالت عمومی )از جمله والدین و  مکتببنابراین، کارکنان ناحیه و 

 مستقیماً به مجریان قانون ارجاع می دهند. مجرم جنسی یا آدم ربایی ثبت نام کنند، 

 . مکتبی اخالق. جرایم خشن، سالح گرم و جنایات خطرناک سالح، نگهداری یا تحویل غیرقانونی مواد کنترل شده، یا اقدامات  2

  ,RCW 9.94A.030در مورد یک جرم خشونت آمیز همانطور که در    معلومات . پس از دریافت    آ. سرپرست یا مأمور. 

، یک ماده کنترل شده بر  نگهداری یا تحویل غیرقانونی، یا هر دو،  RCW 9.41 تعریف شده است، هر جنایت تحت فصل  

ای قرار    مکتبرا در اختیار مدیر    معلومات، سرپرست یا منصوب،  مکتبی  اخالق، یا اقدام    RCW 69.50  خالف فصل

اخیراً در کجا ثبت نام    شاگرد یا اگر مشخص نیست،    -ام کرده است یا در آن ثبت نام می کند در آن ثبت ن   شاگرد می دهد که  

 کرده است. 

با یکی از    معلوماتی که در باال توضیح داده شد، مدیر این اختیار را دارد که  معلومات ب مدیران. به محض دریافت   را 

 برای موارد زیر ضروری است:  معلوماتکارکنان ناحیه به اشتراک بگذارد، در صورتی که به تشخیص مدیر،  

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.94A.030
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.41
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=69.50
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    شاگردکارمند برای نظارت بر . 

   به خدمات درمانی یا رفتاری. یا  شاگردکارمند برای ارائه یا ارجاع 

   اهداف امنیتی 

 

در تصمیم گیری در مورد به    شاگردباید مراقب باشند که اجازه ندهند ویژگی های جمعیت شناختی یا شخصی    مکتبمدیران و کارکنان  

 دریافتی سوگیری کند.  معلومات اشتراک گذاشتن 

اطفال و نوجوانان برای داشتن غیرقانونی مواد کنترل شده بر خالف فصل    محکمهدر مورد یک حکم در    معلومات پس از دریافت  

69.50 RCW ، 

 و والدین یا قیم قانونی را مطلع کند.  شاگرد با یکی از کارکنان منطقه،  معلوماتمدیر باید حداقل پنج روز قبل از به اشتراک گذاشتن 

، والدین یا قیم قانونی  شاگرداعتراض داشته باشند،    معلومات به اشتراک گذاری پیشنهادی    شاگرد یا والدین یا سرپرست قانونی    شاگرد اگر  

یا هر دو می توانند ظرف پنج روز کاری پس از دریافت اخطار از مدیر، نسبت به این تصمیم اعتراض کنند. اطالعات را طبق   شاگرد

 ط ناحیه با کارکنان به سرپرستی به اشتراک بگذارید. های ایجاد شده توس  طرز عمل

 

ناظر باید پنج روز کاری پس از دریافت درخواست تجدیدنظر بر اساس موارد فوق برای تصمیم گیری کتبی در مورد این موضوع  

 فرصت داشته باشد. تصمیمات ناظر بر اساس این بند نهایی است و قابل تجدید نظر نیست. 

قضاوت را تحت این بخش فرعی با یکی از کارکنان ناحیه در حالی که درخواست تجدید نظر در انتظار    معلومات یک مدیر نمی تواند

 است به اشتراک بگذارد. 

 قانون ثبت اسناد عمومی. .3

(  chapter 42.56 RCWشود، طبق قانون ثبت اسناد عمومی ) ی که توسط کارکنان ناحیه تحت این بخش دریافت می معلومات هر گونه  

، سایر قوانین یا قوانین قضایی، و   RCW 28A.225.330توان آن را بیشتر منتشر کرد، مگر آنچه دراز افشای مستثنی است و نمی

 .(. U.S.C. Sec. 1232g et seq 20) 1994خانواده و آموزشی و قانون حقوق حریم خصوصی 

 ان متخلف به کالس های درس شاگرد. انتساب 4

)آدم ربایی، حبس غیرقانونی، مداخله در حبس، اغوا کردن، قاچاق، و    RCW 9A.40)تجاوز(،    RCW 9A.36ی که تحت  شاگرد

مرتکب می شود. )آتش سوزی، سوزاندن بی احتیاطی و    RCW 9A.48)آزار و اذیت(    RCW 9A.46اجبار به بندگی غیرارادی(،  

دیگری که معلم در آن   مکتبیا هر  مکتبدر آن  شاگردجه معلم می شود، در مدت حضور شرارت بدخواهانه( هنگامی که فعالیت متو

 معلم اختصاص داده شود.   صنفمنصوب شده است، نباید به 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=69.50
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=42.56
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.330
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.36
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.40
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.46
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.48
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)آدم ربایی، حبس غیرقانونی، مداخله در حبس، اغوا    RCW 9A.40)تجاوز(،    RCW 9A.36ی که مرتکب جرمی تحت  شاگرد

می شود. )آتش سوزی،  مرتکب    RCW 9A.48)آزار و اذیت( یا    RCW 9A.46کردن، قاچاق، و اجبار به بندگی غیرارادی(،  

دیگری هدایت می شود، ممکن    شاگرد به سمت    یا   فعالیت متوجه معلم می شود که    سوزاندن بی احتیاطی، و شرارت بدخواهانه(، هنگامی

 دیگری که قربانی در آن ثبت نام شده است، حذف شود.  مکتبیا هر   مکتب در آن  شاگرد قربانی برای مدت حضور  صنف است از  

B .های خشونت یا آسیب. اخطاراز    معلومات 

به خشونت    اخطارها مطلع خواهند شد. »اخطاربه خشونت یا آسیب هستند، به موقع از    اخطارکه در معرض    مکتبان و کارکنان  شاگرد

یا آسیب« به معنای ارتباطات مستقیم یا غیرمستقیم به هر وسیله ای است که به قصد وارد کردن صدمه فیزیکی به فرد یا افراد خاص  

 به همراه دارد. یا ترس از احتمال قریب الوقوع آسیب جدی فرد را 

و  اخطارمنطقه   مشی  خط  با  مطابق  روشی  به  را  آسیب  یا  خشونت  بالقوه  عمل ات  مدیره    طرز   Board Policy andهیئت 

Procedure 3225 – School-Based Threat Assessment   -    سایر خط مشی های ایمنی،  مکتبمبتنی بر    اخطار ارزیابی ،

 ایمن ارزیابی و رسیدگی خواهد کرد.  مکتبو برنامه های جامع 

یا پرخطر تلقی می شود یا نیاز به مداخله بیشتر برای جلوگیری از خشونت یا آسیب جدی دارد،  با خطر متوسط  اخطار در مواردی که 

کرده    اخطار ی که  شاگرد است و همچنین والدین و/یا قیم هر    اخطاری که هدف/گیرنده  شاگرد باید به والدین و/یا قیم هر    مکتبمدیر  

 است. 

فهمند، که ممکن است به کمک زبان برای والدین  عالن به زبانی باشد که والدین و/یا قیم آن را می ناحیه اطمینان حاصل خواهد کرد که ا

نیاز داشته   Title VI of the Civil Rights Act of 1964قانون حقوق مدنی  ا مهارت محدود انگلیسی تحت عنوانیا سرپرستان ب 

 باشد. 
سوابق    معلومات یا افراد دیگر وجود داشته باشد، ناحیه می تواند    شاگرد خاص و قابل توجهی برای سالمت یا ایمنی یک    اخطاراگر  

آنها ضروری است، افشا کند. زمان و جزئیات اعالن به همان میزانی است    معلومات که آگاهی از  تحصیلی را برای اشخاص ذیصالحی  

 های قانونی و شرایط اجازه داده است. که قانون حقوق آموزشی خانواده فدرال و حریم خصوصی، سایر محدودیت 

مطابق با خط مشی هیئت مدیره   شاگرد  اخالق به آسیب یا خشونت در ارتباط با نظم و  اخطار مربوط به  معلومات منطقه ممکن است از 

 و اقدام اصالحی استفاده کند.   اخالقمدیریت کالس،  -   طرز عملو  

Board Policy and Procedure 3241 – Classroom Management, Discipline, and 

Corrective Action. 

 

دهند، از های هیئت با حسن نیت اخطار می که طبق نیاز و مطابق با خط مشی   مکتبو کارمندان    مکتبمنطقه، هیئت مدیره، مسئوالن  

ی در این  اخطار یه مصون هستند. شخصی که عمداً و با سوء نیت یا با سوء نیت، آگاهانه از  معلومات نه مسئولیت ناشی از این  هرگو

 شود. مجازات می RCW 9A.20.021کند، مرتکب جنایتی است که طبق  یه نادرست ارائه می معلومات بخش 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.36
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.40
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.46
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.48
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3225.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3225.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/hq43e4.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/hq43e4.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html
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C -  .مصونیت 

را مطابق با قوانین فدرال و ایالتی منتشر کند، از مسئولیت مدنی در قبال خسارات مصون    معلومات که    مکتب هر کارمند ناحیه یا ناحیه  

 با سهل انگاری فاحش یا سوء نیت عمل کرده است.  مکتباست، مگر اینکه نشان داده شود که کارمند ناحیه یا ناحیه 

 

  2150سیاست هیئت مدیره  –برنامه های درسی مشترک 

هیئت مدیره تشخیص می دهد که اهداف و مقاصد ناحیه را می توان با ارائه گسترده تجربیات یادگیری هدفمند، که برخی از آنها به نحو  

 از برنامه درسی مصوب ناحیه انجام می شوند، به بهترین وجه دست یافت. مناسب تری خارج 

 

انی که داوطلبانه شرکت  شاگردعادی انجام می شود و برای همه    مکتبچنین فعالیت هایی معموالً به طور کامل یا جزئی خارج از روز  

 مه درسی تایید شده است. می کنند در دسترس خواهد بود. برنامه هم درسی شامل فعالیت های مرتبط با برنا

 

های  بندیکند یا بر اساس دسته ای محروم می کند، از مزایای چنین برنامه درسی مستثنی نمیناحیه هیچ فردی را از شرکت در برنامه هم 

 کند.درسی اعمال نمیهای همآمیزی علیه هر فرد در برنامه مشی عدم تبعیض ناحیه، تبعیضشده در خط مشخص 

 ( را تایید خواهد کرد. ASBی ) شاگردهیئت مدیره تمام فعالیت های گنجانده شده در برنامه انجمن  

را برای آنها در   مکتبنیستند تأیید کند و امکانات  ASBمدیر مجاز است فعالیت های مربوط به برنامه درسی را که بخشی از برنامه 

 ر آنها تعیین کند.دسترس قرار دهد و کارکنانی را برای حمایت و نظارت ب 

 

 معیارهایی که باید توسط مدیر برای تایید فعالیت های مرتبط با برنامه درسی استفاده شود عبارتند از: 

 الف. هدف و/یا اهداف بخشی از یک برنامه یا دوره آموزشی خاص خواهد بود. 

ند یا دانش و/یا مهارت های سطح ابتدایی برای  ان شرکت کننده در حال حاضر در یک دوره یا برنامه مرتبط ثبت نام می کن شاگردب.  

 شرکت موفقیت آمیز در فعالیت را دارند. 

 گروه توسط یک کارمند واجد شرایط نظارت خواهد شد.  -ج

 یا ناحیه سنگین باشد.   شاگرد هزینه فعالیت نباید برای  -د

 مطابقت داشته باشد.  IX. فعالیت باید با الزامات عنوان ه

 تایید شده باشد. و  مکتبانجام شود مگر اینکه از قبل توسط مدیر  مکتب. تمام فعالیت ها باید در محل و

 ز. فعالیت نباید ماهیت مخفیانه داشته باشد. 

 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/2150.html
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یا توسط مدیر مورد تایید قرار گیرد، باید حداقل یکی    ASBفعالیت های مرتبط با برنامه درسی، چه توسط هیئت به عنوان بخشی از  

 معیارهای زیر را داشته باشد:  از

 الف. موضوع فعالیت در واقع تدریس می شود یا به زودی در دوره ای که به طور منظم ارائه می شود تدریس می شود. 

 موضوع فعالیت مربوط به مجموعه دروس به طور کلی است.  - ب

 شرکت در فعالیت برای دوره خاصی الزامی است. یا   -ج

 فعالیت باعث ایجاد اعتبار علمی می شود. مشارکت در   -د

   

های مناسب را برای برنامه ریزی مناسب، تأمین مالی، تصویب و اجرای کلیه    طرز عمل هیئت مدیره به سرپرست دستور می دهد تا  

 فعالیت های ارائه شده در چارچوب دستورالعمل های فوق ایجاد کند. 

 

ان، از جمله افراد دارای  شاگردبرای    مکتبفرصتی در هر    مکتبد بودبرنامه در  مدیر مسئول اجرای برنامه آموزشی مشترک خواه

( سال یک بار انجام می شود  3معلولیت، فراهم خواهد شد تا در برخی از جنبه های برنامه شرکت کنند. یک نظرسنجی حداقل هر سه ) 

 ان پاسخ می دهد. شاگردزها و خواسته های  تا اطمینان حاصل شود که برنامه فعالیت های تفریحی و ورزشی دقیقاً به نیا

 

 

   2151سیاست هیئت مدیره  -ای   مکتب فعالیت های بین  

ان منطقه و  شاگردبرای همه    مکتب ای را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از کل تجربه    مکتبهیئت، ارزش برنامه فعالیت های بین  

ای شامل تمام فعالیت های مربوط به مسابقات ورزشی رقابتی، بازی ها یا رویدادها،   مکتبجامعه می شناسد. برنامه فعالیت های بین  

  مکاتب ان این ناحیه می شود، زمانی که چنین رویدادهایی بین  دشاگر ان فردی یا تیم هایی از  شاگردیا نمایشگاه هایی است که شامل  

 خارج از این ناحیه رخ می دهد.   مکاتبجداگانه در این ناحیه یا با 

 

 هیئت مدیره انتظار دارد که: 

ابقت  ( مطWIAAای واشنگتن )  مکتب ای با قوانین و مقررات انجمن فعالیت های بین    مکتب الف. تمام فعالیت ها و رویدادهای بین  

تایید نشده است شرکت نخواهند کرد. ناحیه هیچ    WIAAمنطقه در هیچ مسابقه دو و میدانی خارج از فصل که توسط    مکاتب دارد.  

سازماندهی، ترویج    مکتبهایی که توسط کارکنان بدون تأیید  یا برنامه  مکتبهای غیر تحت حمایت  مسئولیتی یا مسئولیتی در قبال برنامه 

فصل ندارد، یا مسئولیتی را کنترل    های تابستانی و/یا خارج از شوند، نخواهد داشت. منطقه هیچ مسئولیتی در قبال فعالیت یا شرکت می 

 حمایت شود.  مکتب شود، مگر اینکه به طور خاص توسط ناحیه و متحمل نمی

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/2151.html
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ممکن است مورد استفاده قرار گیرد و تحت آن    مکتبسرپرست قوانینی را وضع خواهد کرد که شرایطی را که تحت آن امکانات  

 آموزان ارسال شود، وضع خواهد کرد. ها به دانش های ورزشی تابستانی و/یا کلینیکهای لیگ یهمعلومات 

 ب. یک مربی ورزشکار باید به درستی آموزش دیده و واجد شرایط انجام وظیفه باشد که در شرح وظایف مربی شرح داده شده است. 

مربیگری آنها را تشریح  ها و اقدامات ایمنی مرتبط با تکلیف  ها، تکنیکج. هر مربی یک کتابچه راهنمای دریافت خواهد کرد که مهارت 

کند. هر گونه انحراف از دستورالعمل های موجود در دفترچه راهنما باید از قبل توسط مدیر ورزشی منطقه یا شخص تعیین شده  می

 تأیید شود. 

ئت  دالر( در یک فصل می رسد باید توسط هی   500د. کمک هزینه مربیگری و کلیه هدایایی که به یک مربی بیش از پانصد دالر )

 مدیره تایید شود. 

ه. فرصت های آموزش درون خدماتی به هر مربی داده می شود تا او برای رسیدگی به نیازهای مراقبت های بهداشتی شرکت کنندگان  

ی در جلسات تمرینی و بازی ها )خانه  داکتر آموزش ببیند. قبل از یک فصل ورزشی، مربی برنامه ای برای رسیدگی به فوریت های  

 خانه( آماده می کند.   و خارج از

 

 و. تجهیزاتی که به درستی نگهداری و نصب شده باشد برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد. 

 ای به طور منظم مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.  مکتبکلیه امکانات و تجهیزات مورد استفاده در برنامه فعالیت بین  -ز

های نمک، باید قبل از اینکه برای استفاده  ها و قرصهای ضد درد، ویتامینهای غیر تجویزی، از جمله مواردی مانند مومیاییدواح.  

های تمرینی دواشده تأیید شوند. پس از تایید  توسط مربیان و/یا مربیان ورزشی در دسترس قرار گیرند، توسط سرپرست یا فرد تعیین

ها در طول فصل ورزشی دریافت کنند. اگر چنین دواشاگرد را قبل از استفاده از  داکترید مجوز والدین و ورزشی، مربی و/یا مربی با

 های تجویز نشده استفاده کرد. دوانسخه ای در پرونده موجود نباشد، نمی توان از 

 این ماده مانع از استفاده مربی و/یا مربی از موارد تایید شده کمک های اولیه نمی شود. 

دهد که در صورت استفاده از استروئیدهای آنابولیک به منظور افزایش توانایی  آموزان هشدار می شود که به دانش تابلویی نصب می

 شود. ورزشی، امکان شرکت در این مسابقه رد می 

I ای مرتبط است  مکتب. هیئت تشخیص می دهد که خطرات خاصی با مشارکت در بین 

   

های  کننده و والدین یا قیمکند، هر شرکت آموزان تالش می ه برای جلوگیری از صدمات و حوادث به دانش ورزش ها. در حالی که ناحی 

آموز به خطرات ناشی از آن اذعان دارند. صدمات ناشی از چنین مشارکتی  دهد والدین و دانش ای امضا کنند که نشان می او باید بیانیه 

 ربی پیروی خواهد کرد. و اطمینان حاصل شود که شاگرد از دستورات م 

باید مدرکی دال بر آمادگی جسمانی و تایید شرکت در    شاگرد ای،    مکتبی. قبل از اولین تمرین برای شرکت در دو و میدانی بین  

ی در حین شرکت  شاگرد ی دارای مجوز برای انجام معاینه فیزیکی ارائه کند. هنگامی که  داکترای توسط یک مقام    مکتبورزش بین  
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مجروح شود، گزارش کتبی تکمیل می شود. یک شرکت کننده بدون آسیب خواهد بود و قبل از    مکتبالیت تحت نظارت  در یک فع

 بهبود یافته است.  مریضی شرکت در هر فعالیتی به طور کامل از 

ای شرکت می کند، ملزم به داشتن یا دریافت بیمه درمانی برای هزینه های    مکتب ی که در فعالیت های ورزشی بین  شاگردک( هر  

 متحمل شده در نتیجه صدمات وارده در حین شرکت در فعالیت های فوق برنامه است. 

با حداقل محدودیت در هزینه دانش بر پوشش  بیمه ی ارائه می داکترهای  آموزان مدارکی مبنی  یا از طریق طرح  به همه  کنند  ای که 

ی صرفاً به این دلیل که  شاگردشود، چنین پوششی را دریافت خواهند کرد. هیچ  های منطقه ارائه می کننده در فعالیت آموزان شرکت دانش

لیل درآمد پایین قادر به پرداخت کل مبلغ حق بیمه چنین بیمه ای نیستند از شرکت در آن محروم نخواهد شد. سرپرست  به د  شاگردخانواده  

ی مورد نیاز را  داکترجازه دهد تا بیمه  آموزان  دانش   یا منتخب ممکن است معافیت جزئی یا کامل از حق بیمه را تأیید کند تا به همه ا

 دریافت کنند. 

ای را برای سال تحصیلی تهیه، تصویب و به هیئت مدیره ارائه خواهد    مکتب ناظر یا منصوب هر ساله برنامه ای از فعالیت های بین  

 داد تا در نظر گرفته شود. 

اهد کرد.  از جمله، اما نه محدود به، استفاده از مشروبات الکلی تهیه خو  شاگرد سرپرست یا منصوب، قوانینی را برای انجام فعالیت های  

تجویز نشده    داکتراستفاده از تنباکو؛ استفاده یا داشتن مواد شیمیایی غیرقانونی )از جمله ماری جوانا/حشیش( یا مواد افیونی که توسط  

است. ظاهر فیزیکی؛ مقررات حکومت نظامی وخاموشی در ساعت معین شب؛ رفتار غیر ورزشی؛ غیبت از تمرین؛ قمار؛ یا هرگونه  

ی مربوط به نقض قوانین برای هر شرکت کننده و والدین او قبل از شروع فصل  اخالقن مدنی اخطار قوانین و اقدامات  تخلف از قانو

 ای توزیع می شود.  مکتبفعالیت بین 

 

 عدم تبعیض 

ای مستثنی نمی کند، مزایای چنین برنامه ای را از هیچ فردی سلب نمی کند یا بر    مکتب ناحیه هیچ فردی را از شرکت در برنامه بین  

ای تبعیض قائل نمی    مکتباساس دسته بندی های مشخص شده در خط مشی عدم تبعیض ناحیه، علیه هیچ فردی در هر برنامه بین  

 شود. 

 

های کل برای اعضای  ها فراهم خواهد کرد، اگرچه هزینه های تفریحی و ورزشی برای همه جنسیت ناحیه بودجه الزم را برای فعالیت 

 های مبتنی بر جنسیت جداگانه الزم نیست برابر باشد. های تیمهر جنسیت برابر نیست، و هزینه 

 

های موجود نباشند، حتی در صورت ارائه تغییرات معقول و  آموزان دارای معلولیت قادر به شرکت در فعالیتزمانی که تک تک دانش 

های  آموزان دارای معلولیت فراهم کند تا در فعالیت هایی را برای دانش ها یا خدمات ضروری، ناحیه ممکن است فرصت یالت، کمکتسه

 تفریحی یا ورزشی جداگانه یا متفاوت شرکت کنند.
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که انتخاب برای چنین ای را برای اعضای هر جنسیت اداره کند یا حمایت مالی کند، در صورتی  های جداگانه منطقه ممکن است تیم

هایی بر اساس مهارت رقابتی باشد یا فعالیت درگیر یک ورزش تماسی باشد. با این حال، زمانی که ناحیه یک تیم را در یک رشته  تیم

های ورزشی برای اعضای هر یک از  کند و فرصت ها اما نه از دیگری حمایت می ورزشی خاص برای اعضای هر یک از جنسیت 

 محدود بوده است، اعضای هر جنسیت حذف شده مجاز خواهند بود. برای تیم پیشنهادی امتحان کنید برای اهداف این ها قبالً جنسیت 

ها هایی است که عمده فعالیت های تماسی شامل بوکس، کشتی، راگبی، هاکی روی یخ، فوتبال، بسکتبال و سایر ورزش مشی، ورزش خط 

 شامل تماس بدنی است. 

 

ای، باشگاهی یا درون   مکتببرای ورزش های بین    مکتباین ناحیه فرصت های ورزشی برابری را برای همه جنسیت ها در هر  

ای فراهم می کند. در تعیین اینکه آیا فرصت های ورزشی برابر برای همه جنسیت ها فراهم شده است یا خیر، ناحیه عوامل زیر    مکتب

 را در نظر می گیرد: 

 

اب رشته های ورزشی و سطوح مسابقات به طور موثر عالیق و توانایی های اعضای همه جنسیت ها را تطبیق می دهد یا  . آیا انتخ1

 خیر. 

 . تهیه تجهیزات و ملزومات. 2

 . برنامه ریزی بازی ها و زمان تمرین، از جمله استفاده از زمین های بازی، زمین، سالن های ورزشی و استخر. 3

 وزی در صورت وجود. . کمک هزینه سفر و ر 4

 . فرصت دریافت مربیگری و تدریس خصوصی. 5

 . تعیین و پاداش مربیان، مربیان و مسئوالن بازی. 6

 . تهیه رختکن و امکانات تمرین و مسابقه. 7

 ی و آموزشی از جمله در دسترس بودن بیمه. داکتر . ارائه تسهیالت و خدمات 8

 غذاخوری در صورت وجود. و . تأمین امکانات و خدمات مسکن و 9

 . تبلیغات و جوایز. 10

 

 ارزیابی ساالنه ورزشی 

حداقل یک بار در سال ارزیابی خواهد کرد تا اطمینان حاصل    مکتبای خود را در هر    مکتب ای و بین    مکتب ناحیه برنامه های درون  

ای در    مکتبای و/یا درون    مکتبشود که فرصت های برابر برای اعضای همه جنسیت ها با توجه به مشارکت در برنامه های بین  

 د بود. دسترس است. ارزیابی شامل در نظر گرفتن عوامل ذکر شده در پاراگراف باال در مورد عدم تبعیض خواه
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 آموزان دانش نظرسنجی عالقه ورزشی  

های دو و میدانی را انجام  ای و سایر رشته مکتب ای، درون  مکتبهای بین  ای که ورزش مکتب بار، ناحیه برای هر  هر سه سال یک 

تعیین عالقه دانش می برای  ایجاد شده توسط دفتر سرپرست آموزش عمومی را  به شدهد، نظرسنجی  رکت در  آموزان دختر و پسر 

کند. ناحیه هنگام برنامه ریزی و توسعه فعالیت های تفریحی و ورزشی ارائه شده توسط ناحیه و هنگام تعیین  های خاص اجرا می ورزش 

 اینکه آیا فرصت های برابر برای اعضای همه جنسیت در دسترس است یا خیر، نتایج نظرسنجی را در نظر می گیرد. 

 

 امکانات 

ان دختر و پسر فراهم می کند یا امکانات را به طور  شاگردای )مانند دوش، توالت و اتاق های آموزشی( برای   ناحیه امکانات جداگانه

 عادالنه برای استفاده جداگانه برنامه ریزی می کند. 

 

        ی داکتر معلومات 

 

 کننده زندگی  اخطار شرایط 

می کند، تعریف می کند. یک وضعیت سالمتی    اخطار ی که شرایط سالمتی آنها را  اطفالقانون ایالت واشنگتن نحوه خدمات رسانی به  

را    طفل یا درمان و برنامه پرستاری،    دواکننده زندگی به عنوان وضعیتی تعریف می شود که "در صورت عدم وجود دستور    اخطار 

رگ قرار می دهد." چنین شرایطی باید شامل واکنش های شدید به نیش زنبور، آلرژی های  در معرض خطر م  مکتب در طول روز  

 غذایی، آسم، دیابت و تشنج باشد. 

(، شامل یک عنصر طرح اورژانس فردی، توسط یک پرستار ثبت نام شده منطقه تهیه خواهد  IHPیک طرح مراقبت بهداشتی فردی ) 

مورد نیاز است. بدون    طفل یا درمان از طرف ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی مجاز    دوا ، دستور  مکتببه    طفل شد. قبل از شروع  

 خود تماس بگیرید. شاگرد  مکتب بیشتر با  معلوماتحذف می شود. برای  مکتبمطابق با الزامات فدرال از  طفل این موارد، 

 

 )واکسن های مورد نیاز( وضعیت ایمن سازی ها 

ان باید مدارک وضعیت ایمن سازی خود را در اولین روز حضور یا قبل از آن ارائه دهند یا  شاگردبراساس قانون ایالت واشنگتن، همه  

یا از ناحیه بهداشتی اسنوومیش موجود است. گواهی وضعیت ایمن سازی   مکاتبپرونده داشته باشند. فرم های ایمن سازی در همه  در

 تمام واکسن های مورد نیاز را دریافت کرده است.  شاگرد باید نشان دهنده ماه، روز و سالی باشد که 
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ی، مذهبی، فلسفی یا شخصی معاف شوند. امضای یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی دارای  داکتران ممکن است به دالیل  شاگرد

به دالیل مذهبی، فلسفی یا شخصی، امضای والدین / قیم    شاگردی باشد. برای معافیت  داکتر مجوز باید همراه با معافیت برای اهداف  

 وب سایت وزارت بهداشت ایالت واشنگتن بررسی کنید.  ، لطفاً واکسن های مورد نیاز را درطفلضروری است. قبل از مهد 

 

 مکتب های ضروری در دوا

دریافت کند، مراحل زیر باید رعایت    دوا است    مکتب تحت نظارت مسئوالن    شاگردیا زمانی که    مکتبی باید در ساعات  شاگرداگر  

را با    دوا واگذار شده و توسط آن آموزش دیده است، و آموزش مدیریت    RNشود: فقط یک کارمند تعیین شده توسط مدیر، که به یک  

 را اجرا کند.  دوا موفقیت به پایان رسانده است می تواند 

 

تکمیل شده باشد که توسط ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی    دوا مجوز    داده شود باید دارای یک فرم سفارش   مکتب یی که باید در  دوا

و    دواباید در ظرف اصلی و دارای برچسب مناسب، شامل هر نوع    دوا ( و والدین/سرپرست امضا شده باشد. و  LHCPدارای مجوز )

 باشد.  OTCنمونه 

 

        حقوقی  معلومات 

 

 آزبست  معلومات 

برنامه مداوم ایمنی و بهداشت شامل مدیریت صحیح نگهداری و دفع آزبست و انطباق با قوانین و مقررات فدرال و ایالتی است. منطقه  

های شکننده و غیرشکنی حاوی مصالح ساختمانی را که  با استفاده از بازرسان واجد شرایط و تایید شده، تمام آزبست   Mukilteo  مکتب

ار دارند، شناسایی کرده است. تمام مواد شکننده که خطر سالمتی بالقوه دارند به درستی حذف شده اند. منطقه یک  در تأسیسات ناحیه قر

های الزم در صورت وقوع یک  یه معلومات برنامه عملیاتی و نگهداری جامع را با هدف جلوگیری از انتشار فیبر و الزامات الزم برای  

 رویداد ایجاد کرده است. 

نطقه فهرستی از آزبست حاوی مصالح ساختمانی را برای آن ساختمان نگهداری می کند. موجودی برای بازرسی عمومی  هر ساختمان م

 موجود است و با بررسی دفتر ساختمان قابل دریافت است. 

 

 ( PPRAان ) شاگرد( و اصالحیه حمایت از حقوق FERPAقانون حقوق آموزشی خانواده و حریم خصوصی )

PPRA   برای مقاصد بازاریابی و معاینات فیزیکی   معلوماتآوری و استفاده از  های ناحیه، جمع به والدین حقوقی در مورد نظرسنجی

می دهد. این حقوق    شاگردسال حقوق خاصی در مورد سوابق تحصیلی    18ان باالی  شاگردبه والدین و    FERPAدهد.  خاص می 

 . شاگرد . حق درخواست اصالح سوابق تحصیلی 2. شاگردتحصیلی  . حق بازرسی و بررسی سوابق 1عبارتند از: 
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.  4تعریف شده است. و    مکتبو سیاست هیئت    FERPAدایرکتوری" همانطور که در قانون    معلومات. حق انصراف از انتشار "3

. والدینی که معتقدند حقوق آنها نقض شده  FERPAحق طرح شکایت با وزارت آموزش ایاالت متحده در مورد عدم رعایت الزامات  

 است، می توانند شکایت خود را با: 
Family Policy Compliance Office U.S. 
Department of Education 400 Maryland Ave. SW 
Washington, D.C. 20202-5920 
Phone: 1-800-872-5327 

 

 FERPAاعالمیه انصراف 

، ایجاب می   Family Educational Rights and Privacy Act ( FERPAقانون حقوق آموزشی خانواده و حریم خصوصی )

از سوابق تحصیلی فرزندتان، رضایت کتبی شما    معلوماتقبل از افشای    ، به استثنای برخی استثناها،Mukilteo  مکتبکند که ناحیه  

دایرکتوری« مشخص شده را افشا کند،    معلوماتممکن است بدون رضایت کتبی »  Mukilteo  مکتبرا کسب کند. با این حال، منطقه  

ود است.  موج  مکتب فرزندتان ارسال کنید. فرم در دفتر هر    مکتبرا برای   FERPAمگر اینکه شما درخواست کنید و فرم انصراف  

، عکس، تصویر ویدئویی، آدرس، شماره تلفن، آدرس ایمیل، تاریخ و محل تولد، تاریخ حضور،  شاگرددایرکتوری به عنوان نام    معلومات

شرکت در فعالیت ها و ورزش های رسمی شناخته شده، وزن و قد اعضای تیم های ورزشی، مدارک تحصیلی تعریف می شود. و  

 قبلی که در آن شرکت کرده است.  مکتبین جوایز دریافت شده و جدیدتر

 

 ( لیسهدایرکتوری برای ارتش ایاالت متحده )فقط   معلومات 

ی را در اختیار استخدام کنندگان نظامی قرار دهند، لیسهان  شاگردتماس خانه همه    معلومات ها را ملزم می کند که    لیسهقانون فدرال  

  مکتب به    FERPAرا رد کنند. شما می توانید با درخواست و ارسال فرم انصراف    معلوماتمگر اینکه والدین/ سرپرستان انتشار این  

 برای این منظور انصراف دهید.  معلوماتفرزندتان، از انتشار این 

 

 مدیریت تلفیقی آفات 

قصد دارد از تمام مقررات فدرال، ایالتی و محلی مربوط به مدیریت پوشش گیاهی و/یا آفات پیروی کند. از   Mukilteo مکتبمنطقه  

رویکرد محتاطانه ای را در برخورد با نگرانی های زیست محیطی و    Mukilteo  مکتب طریق برنامه مدیریت یکپارچه آفات، ناحیه  

کند، اما نیاز دارد که استفاده  ها را رد نمیکشود، ترویج می کند. این برنامه استفاده از آفت ایجاد سطوحی که در آن اقدامات انجام می ش 

 ها با دقت در نظر گرفته شود. از آن 
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    7                                3110 سیاست هیئت مدیره   —اجباری   حاضر و غیر حاضرسن 

 8                                                                                         مزایای حضور روزانه

 60                                             2150سیاست هیئت مدیره  — برنامه های هم درسی 

 6                                                                                            مسئولیت های ناحیه 

          54                                                                   3222 سیاست هیئت مدیره    —توزیع مواد 

    54                                                               3223سیاست هیئت مدیره   -آزادی تجمع  

     53                                                                       3220سیاست هیئت مدیره    -آزادی بیان  

   28                                                            3211سیاست هیئت مدیره  -شامل جنسیت   مکاتب 

   7                                                                                های شکایت/شکایت طرز عمل 

   61                                                  2151سیاست هیئت مدیره  -ای   مکتب فعالیت های بین 

 64                                                                                            ابالغ قانونی 

 64                                                                                           اعالن آزبست  

                                            64             (PPRA)  ان شاگرد( و اصالحیه حمایت از حقوق  FERPAقانون حقوق آموزشی خانواده و حریم خصوصی )  

 FERPA                                                                                                          65اعالمیه انصراف   

 65                                             ( لیسهدایرکتوری برای ارتش ایاالت متحده )فقط  معلومات  

   65                                                                                       مدیریت یکپارچه آفات   

 55                                                      3232سیاست هیئت مدیره  -جستجوهای قفسه  

     63                                                                                       ی  داکتر معلومات 

 63                                                                          کننده زندگی   اخطاروضعیت 

 64                                                                                                  ایمن سازی  

 64                                                                                                مکتب ها در دوا

    24                                                                                                 عدم تبعیض 

 24                                                                  3210سیاست هیئت مدیره   -عدم تبعیض 

 P                                                                                        25-3210های  طرز عمل  -عدم تبعیض 

 25                                                                                                      فرآیند غیررسمی قطعنامه 

 25                                                                                         فرآیند رسمی قطعنامه

 فهرست مطالب 
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   27                                                                                                            میانجیگری

         2                                                                                            درمکتب  حفظ سوابق

 57                                3143سیاست هیئت مدیره   -های خشونت یا آسیب  اخطاراز  معلومات 

 6                                                                                    انشاگردفلسفه برای 

 44                            3216سیاست هیئت مدیره  - و قلدری   اخطار ممنوعیت آزار و اذیت،  

 P                                         45-3216های  طرز عمل  -و قلدری    اخطارمنع آزار و اذیت، 

 6                                                                                       مکتب قوانین ناحیه 

 12                                                                                            مکتب سوابق 

 12                                            سوابق کسر   

 54                                3231سیاست هیئت مدیره  - ان و اموال شخصی شاگردجستجوی  

      28                                                     3212سیاست هیئت مدیره   —خدمات حیوانات 

 29                                                         3214سیاست هیئت مدیره -شاگرد آزار جنسی/

  P                                                                                  31-3214 طرز عمل  -  شاگرد آزار و اذیت جنسی/

 7                                                                                         شاگرد حضور 

 13                                                                                                 ان شاگردرفتار 

 13                                                                       صنفو اصالح   اخالقاقدام مدیریت،   

 14                                                                                             توسعه و بررسی  

 16                                                                                                       برنامه    

  16                                                                                          مکتب مداخله خارج از   

 17                                                                                      یملی بسحمل و نقل   

 17                                                                                                                     رفتار مسافران    

   17                                                                                    سوء رفتار استثنایی   

   20                                                                                            عدم صداقت   

 18                                                                        آتش سوزی/دستگاه های آتش زا   

 19                                                                                                               قلدری   

 18                                                                                           مکتباختالل در   

 فهرست مطالب 
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 18                                                                         مواد مخدر / الکل / ماری جوانا    

 19                                                                                                        تقلب   

  19                                                                              اخاذی، باج گیری، اجبار  

 20                                                                                                  قمار  

 18                                                                                         درمکتب  فعالیت باند  

  19                آزار و اذیت   

 20                                                                                         فعالیت غیرقانونی  

    20                                                                                 درمکتب رفتار نامناسب   

 20                                                                                     درمکتببی حیایی   

 21                                                                                 مکتب تداخل با مسئوالن   

 21                                                                                             اخطار /اخطار   

 21                                                                                            مکتبمسئوالن  اخطار   

 20                                        الکترونیکی  معلومات استفاده نامناسب/ مخرب از سیستم   

 21                                                                          آسیب جسمی / درگیری / حمله    

 20                                                                                                      سرقت    

 20                                                                                   تنباکو/ویپینگ/ژولینگ    

 20                                                                                                      تجاوز  

 21                                                                                                    وندالیسم   

 21                                                                                      سالح های خطرناک   

 22                                           مراحل تجدیدنظر، پذیرش مجدد و نامزدی مجدد در حین تعلیق یا اخراج   

 22                                                                                       تجدید نظر، پذیرش مجدد   

 22                                                                                                پذیرش مجدد   

 22                                                                                     طرح مشارکت مجدد    

 23                                                                             استثنائات برای حمایت از قربانیان   

 53                                                    3221سیاست هیئت مدیره   —ی شاگردانتشارات 

 6                                                                             شاگردحقوق و مسئولیت های 
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 55                                    3245سیاست هیئت مدیره  —های مخابراتی  ان و دستگاه شاگرد

 7                                                                                             رویکرد مثبت  

 56                        3246سیاست هیئت مدیره    —استفاده از انزوا، محدودیت و نیروی معقول  

 11                                                                والدین چه کاری می توانند انجام دهند؟ 

 8                                                           را از دست می دهد  مکتبشما  شاگرد وقتی 
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