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доступ до державної освіти. Він не торкається усіх правил і процедур Шкільної
Ради, які ви можете знайти на www.mukilteoschools.org. Правила Ради
переглядаються Шкільною радою, а процедури переглядаються в міру
необхідності.
На момент затвердження цього керівництва, ділянка використовувала останню
інформацію, доступну на той час. Однак, як тільки будь-які зміни трапляться
протягом навчального року, ділянка винесе їх на веб-сайт шкільної ділянки
Mukilteo пройдыть за цим посиланням mukilteoschools.org, та виберіть в меню
Students & Families.

Відмова від Дискримінації
Шкільна ділянка Mukilteo не дискримінує у своїх програмах або заходах, щодо
статі, раси, віри, релігії, кольору, національного походження, віку, статусу
ветерана або армії, сексуальній орієнтації, гендерного вираження або
ідентифікації, інвалідності або використанні навченого собаки-поводиря або
тварини-поводиря, і надає можливості використовувати такі програми, як
бойскаути та інші спеціалізовані молодіжні програми. Наступні офіцери можуть
розглянути питання та скарги на підозру в дискримінації:
Координатор з громадянських прав та координатор Title IX Dan Dizon
(425-356-1319), dizonds@mukilteo.wednet.edu
Координатор Секції 504 Lisa Pitsch
(425-356-1277), pitschla@mukilteo.wednet.edu
Координатор ADA/Access Karen Mooseker
(425-356-1330), moosekerkw@mukilteo.wednet.edu
Адреса: 9401 Sharon Drive in Everett, WA 98204
Усі питання з ADA/Access в Sno-Isle TECH Skills Center повинні бути відправлені
до директора Wes Allen (425-348-2220), allenwr@mukilteo.wednet.edu
Адрес: 9001 Airport Road in Everett, WA 98204
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Філософія для Учнів
Рада директорів шкільної ділянки Mukilteo розглядає школу як місце, де учень може
відчувати академічний та соціальний успіх. Успіх допомагає студенту мати позитивну
самооцінку, яка в свою чергу проявляється в позитивній поведінці учня. Ми створюємо
середовища, які допомагають студентам відчувати академічний та соціальний успіх, коли
вони вивчають нові концепції, відточують навички та відчувають академічний успіх. Наша
програма зосереджена на тому, щоб перетворити кожну дитину на компетентного,
самодостатніх учня. Це вимагає розвиток навичок прийняття рішень, тому ми робимо
акцент на виявленні та встановленні проблем поведінки, навичок вирішення проблем та
превентивних заходів. Все це вбудовано в атмосферу самоповаги, поваги до інших і
поваги до навчального середовища. Правила шкільної ділянки, включаючи права та
обов'язки, а також процедури поведінки учнів призначені для забезпечення кордонів, в
межах яких люди можуть знайти безпеку, та свободу розвивати само дисципліну. Акцент
робиться на позитивну поведінку, зростання і наслідки поведінкові. Учням дуже важливо
нести відповідальність за свої дії. Учні, батьки та працівники школи повинні працювати
одночасно, щоб підтримати права учня, допомагаючи студенту взяти на себе
відповідальність за академічне та соціальне зростання.

Права та Обов'язки Учнів
Філософія і правила шкільної ділянки Mukilteo поважають і захищають спільні права всіх
учнів і батьків. Ці правила встановлюють певні права студентів та відповідні обов'язки в
рамках нашої освітньої програми.

Обов'язки Ділянки
З метою виконання всіх наших обіцянок щодо розвитку академічного та соціального
зростання студента через процес можливостей, розвитку дисципліни та індивідуальної
відповідальності в позитивному світлі, працівники шкільної ділянки будуть:
• Проявляти повагу і позитивне ставлення
• Встановлювати та підтримувати високі стандарти академічних та поведінкових
очікувань від студентів
• Послідовними та відповідними зі студентами
• Підтримувати гідність і самооцінку студентів
• Створювати атмосферу поваги до всіх
• Регулювати час навчання студентів в залежності від потреб кожного студента і
складності завдання
• Надавати можливості для академічного та соціального зростання

Правила Шкільної Ділянки
Шкільна ділянка Mukilteo вважає, що учні можуть вчитися і їх можна навчити керувати
власною поведінкою. Виходячи з цієї думки, ділянка встановила три основні правила
поведінки для учнів:
• Учні поважатимуть права та власність як свою, так і інших
• Учні будуть вести себе таким чином, щоб створити позитивне освітнє середовище

• Учні будуть поважати здоров'я та безпеку інших
Окремі школи та класи можуть створювати більш детальні правила для учнів. Ці
правила також будуть збігатися з філософією і правилами Ради. Якщо студенти не
дотримуватимуться цих трьох основних правил ділянки, а також правил їх школи,
ділянка буде використовувати дисциплінарні стратегії, пізніше описані в цьому
документі. Ці правила поширюються на всі заходи, організовані шкільною ділянкою
Mukilteo, включаючи заходи поза межами кампусу та факультативні заняття, а також на
транспортні та зупинках шкільного автобуса ділянки.

Позитивний Підхід
Ми намагаємося зосередитися на академічному та соціальному зростанні, тому весь
персонал буде дотримуватися процесу позитивного спрямування студентів на зміну
поведінки на всіх рівнях дисципліни. Наша мета – допомогти студентам бути надійними,
самодостатніми особистостями.

Процедура Розглядання Скарг/Конфліктів
Скарги/конфлікти про/з працівниками ділянки або програми, повинні бути адресовані для
вирішення конкретному співробітнику або адміністратору школи. Якщо скарга або
конфлікт не вирішені на шкільному рівні, вона повинна бути надіслана до суперінтенданта
або уповноваженого представника та розглянута відповідно до правил та процедур Ради
4312/4312-P. Процедури та процеси оскарження дисциплінарних актів, коротко- та
довгострокового призупинення відвідування школи, відрахування або відрахування через
надзвичайну ситуацію розглядаються відповідно до WAC 392-400 Правил та процедур
Ради 3241та 3241-P

Відвідування Школи Учнями
Шкільна ділянка Mukilteo розуміє, що навчальний процес вимагає постійного навчання,
активної участі в класі та змістовного життєвого досвіду. Студенти повинні регулярно
відвідувати школу, щоб скористатися цими основними принципами освіти. Зробити
відвідування школи пріоритетом може бути найважнішим фактором, що впливає на
академічний успіх учня.

Вік ВІдвідування та Обов'язкове Відвідування – Правило Ради - 3110
Відвідування школи ділянки буде розглядатися як право і відповідальність для тих, хто
підпадає під вимоги, описані законом. Кожен житель ділянки, який досяг мінімального віку
відвідування школи і який не досяг 21 року, має право відвідувати школу ділянки, поки
він/вона не закінчать школу. Закон вимагає, щоб діти від 8 років та до18 років відвідували
стверджену приватну або державну школу або отримували стверджену форму домашньої
освіти. Є певні обставини, коли дітям від 16 років і старше може бути дозволено не
відвідувати школу. Суперінтендант може надати такий дозвіл, якщо побачить, що учень:
А. Постійно і законно працює, і батьки погоджуються з тим, що учень не повинен
відвідувати школу або дитина емансипована відповідно з розділом 13.64 RCW,
B. Живе в школі-інтернаті,

C. Досягла вимог до випуску з школи за правилами та регуляціями Державної ради
з питань освіти, або
Д. Отримала атестат про освітню здатність за правилами та положеннями
Державної ради з питань освіти.
Учень, якому було дозволено не відвідувати школу, має право зареєструватися в школі як учень заочного
навчання і має право записуватися на будь-який курс, отримувати будь-які допоміжні послуги, а також
зареєструватися або отримувати будь-яку комбінацію курсів і допоміжних послуг, пропонованих
державною школою для студентів денної зайнятості.

Користь від Щоденного Відвідування
Регулярне відвідування школи дозволяє учневі бути на рівні з щоденними заняттями в
класі, уроками, завданнями, контрольними роботами та тестами, а також вчасно їх
закінчувати. Інші переваги включають в себе:
• Академічні досягнення - Учні, які відвідують школу на регулярній основі, швидше за
все, переходять до наступного класу і відповідають місцевим та державним стандартам
іспитів.
• Можливості - Студенти, які відвідують школу на регулярній основі, мають такі
можливості, як доступ до консультантів, доступ до важливої інформації, такої як дати
тестування SAT та ACT, або інформація про стипендії, а також можливість брати участь у
поїздках, зустрічатися із запрошеними спікерами тощо.
• Відчувати себе членом школи - учні-учасники відчувають почуття приналежності до
чогось більшого за себе. Вони навчаються командній роботі, комунікативним навичкам,
зустрічаються з людьми з різних культур і набувають інші важливі соціальні навички.

Якщо Ваш Учень Пропустив Школу
Пропуск школи перериває заняття, деякі з яких не можна замінити. Відсутність у школі
може закінчитися:
• Втратою випускного балу – Починаючи з випускного класу 2019 року, учні повинні
заробити 24 випускні бали, щоб закінчити школу вчасно, тому кожен бал враховується.
• Нижчі оцінки - Відсутність в школі може означати незакінчене завдання, не відповідність
умовам виконання завдання та/або нижча оцінка на тесті, що, в свою чергу, може
призвести до нижчої оцінки в класі.
• Втрата місця в класі або школі – учні, які регулярно не відвідують школу, ризикують
втратити своє місце в класі (класах) або школі.
• Відвідування школи є обов'язковим - обов'язкове відвідування школи є правилом, яке
школи приймають серйозно. Школи можуть подати до суду згідно за Becca Petition за
відсутність в школі без вагомих причин.
Відвідування школи в штаті Вашингтон є обов'язковим у віці від восьми (8) до вісімнадцяти
(18) років. Коли учневі виповнюється шістнадцять (16) років, і батьки учня згідні, та учні
працюють на повній зайнятості або де-які інші виключення з правил відповідно до RCW
28A.225.010, можуть не відвідувати школу. Однак учні, зареєстровані в школі, повинні
відвідувати школу на тому ж рівні, що і учні, які не мають дозволу не відвідувати школу.
Учні, які навчаються в шкільній ділянці Mukilteo, будуть відвідувати всі заплановані
заняття, в які вони зараховані, якщо вони не отримали дозвіл від адміністрації школи,
вчителя або уповноваженої особи.
У шкільній ділянці Mukilteo протягом навчального дня усі кампуси – є зачиненими кампусами в усіх

школах.

WAC 392-401-020 Пропуски за Вагомими Причинами - пропуски з наступних причин
можуть вважатися вагомими:
1. Хвороби, стан здоров'я або запис до лікаря (включаючи, але не обмежуючись,
медичним доктором, психологом, стоматологом, офтальмологом, вагітністю, стаціонарним
або амбулаторним лікуванням хімічної залежності або психічного здоров'я) для будь-якого
студента або будь-якої особи, за яку студент несе законну відповідальність.
2. Сімейні надзвичайні ситуації, включаючи, але не обмежуючись, смерть або хворобою в
родині.
3. Релігійні або культурні причини, включаючи дотримання релігійного або культурного
свята або участь у релігійних або культурних настановах.
4. Судові, правові процедури або участь у комісії присяжних.
5. Відвідування вищого навчального закладу, технікуму, програми стажування або
перегляду стипендії.
6. Визнані державою пошуково-рятувальні роботи за RCW 28A.225.055.
7. Відсутності безпосередньо пов'язані зі статусом бездомного, проживанням з
прийомними батьками/залежним статусом учня.
8. Пропуски у зв'язку з відрядженням до зони бойових дій батьків або опікунів, які
перебувають на активній службі RCW 28A.705.010.
9. Відсутність в результаті призупинення, відрахування або екстреного відрахування того,
що сталося у зв'язку з 392-400 WAC, якщо студент не отримує освітні послуги і не
зареєстрований в затвердженому "курсі навчання" класах, описаних в WAC 392-121.
10. Відсутність через занепокоєння щодо безпеки студента, включаючи відсутність через
погрози, напади або знущання.
11. Пропуски у зв'язку з імміграційною статистикою.
12.Участь у діяльності, затвердженій районом, яка відповідає правилам району та
погоджується з директором або уповноваженим та батьками, опікунами або
емансипованими молодими людьми.
Директор або представник школи може вирішити, чи відповідає відсутність критеріям, щоб
рахуватися: як відсутність за вагомими причинами. Ділянка може створити додаткові
категорії або критерії для детального пояснювання відсутності з вагомої причини.
WAC 392-401-030 Відсутність без вагомих причин- Будь-яка шкільна відсутність
вважається пропуском без вагомих причин, якщо вона не відповідає критеріям,
перерахованим вище, і зазначеним у WAC 392-401-020..
Учні, яким потрібно залишити школу протягом дня, повинні зробити це через офіс. Учням
дозволяється залишати школу лише після отримання записки або телефонного дзвінка від
батьків/опікуна учня. Учень, який залишає школу порушуючи правила, буде вважатися
прогульником. Учень, який повертається до школи в той самий день, повинен
зареєструвати свою присутність, щоб він не вважався відсутнім протягом часу, що
залишився.
Відсутність може розглядатися як пропуск за вагомими причинами, якщо офіс отримує
своєчасне письмове або усне підтвердження від одного з батьків або опікуна про те, що
причина відповідає критеріям пропуску з вагомих причин. Вчителі повинен перевірити, чи
отримав учень дозвіл, перш ніж допустити його до класу після відсутності.
Письмове або усне підтвердження від одного з батьків/опікуна або відповідального учня про
відсутність за вагомими причинами повинно бути отримано протягом двох (2) шкільних днів

після повернення до школи, або якщо інші домовленості, що відповідають процедурам
школи, було роблено заздалегідь; якщо ці умови не буде виконано: то відсутність буде
вважатися, "з неповажної причини".
Невиконання може призвести до втрати балів, необхідних для закінчення школи, втрати
місця в класі або відрахування з класу або школи. Ділянка буде слідувати “Becca Bill” і
повідомляти про відсутність без вагомих причин в суд для неповнолітніх.
Becca Bill – Відвідування школи є дуже важливим для академічної успішності, але
відсутності без вагомих причин можуть бути ранньою ознакою поточних проблем у школі, і
що учень може не закінчити школу в майбутньому. Якщо молоді люди не відвідують
школу, вони вважаються прогульниками. Закон про відсутність в школі в штаті Вашингтон,
також відомий як Becca Bill, вимагає від школи/ділянки та суду ювенальної юстиції
вживання певних заходів щодо прогульників.
Вимоги школи/ділянки
• Після одного пропуску без вагомих причин батьки/опікун отримають повідомлення
про пропуск учня через автоматизовану телефонну лінію ділянки.
• Після трьох пропусків без вагомих причин школа повинна призначити зустріч з
батьками для поліпшення відвідування школи учнем.
• Між другою та п'ятою відсутністю, без вагомих причин, ділянка буде вживати
компетентні заходи для усунення або зменшення відсутності учнів за допомогою
системи оцінки WARNS або іншої затвердженої ділянкою системи оцінювання.
• Після п'яти пропусків без вагомих причин на місяць адміністратор школи
зустрінеться з батьками/опікуном та учнем, щоб оцінити перешкоди у відвідуванні
школи та створити план втручання. Якщо батьки/опікуни не можуть бути присутніми
на зборах, школа може зустрітися з учнем один на один. Підписаний «План та угода
про втручання у відвідування школи» буде надіслано додому батькам/опікунам.
• Після сьомий відсутності без вагомих причин на місяць, і не пізніше 15 пропусків у
поточному навчальному році з необґрунтованих причин, шкільний округ подає
цивільний позив проти батьків учня, який буде передано до Ради громадського
залучення, що складається з членів місцевої громади, для обговорення надмірної
відсутності та прогулів.
• Якщо відвідуваність школи не покращиться, у суді буде запропоновано слухання про
відсутність.

ЩО Можуть Зробити Батьки?
Учні та їхні батьки несуть відповідальність за регулярне відвідування школи відповідно до
Закону штату Вашингтон про обов'язкове відвідування. Стратегії, які можуть допомогти
вашому учневі відвідувати школу, можуть включати:
• Негайно зв'яжіться зі школою – якщо ваш учень буде відсутній у школі, негайно
зв'яжіться зі школою, попросіть позначити цей пропуск як пропуск з вагомої причини
та попросити надати вам будь-яку пропущену домашню роботу/завдання.
Обов'язково дотримуйтесь рекомендацій та правил відвідування, викладених у
посібнику для учнів/батьків для кожної школи.
• Допоможіть вашому учневі дістатися до школи вчасно та щодня - Шкільний
округ Mukilteo має надійну транспортну систему. Якщо ваш учень подорожує
автобусом, знайте час і місце посадки і висадки. Запізнення до школи може завадити
вашому учневі повною мірою взяти участь у перших уроках.
• Будьте в курсі подій і будьте залучені в життя вашої дитини - запитайте свого

учня про їх день, як пройшла школа, що було завдано до дому, майбутні заходи та
багато іншого. Перевіряйте домашні завдання щовечора, відвідуйте батьківські
збори, будьте в курсі інформації, надісланої додому зі школи, перевіряйте оцінки в
Інтернеті, відвідуйте шкільні заходи та знайте, з ким дружить ваша дитина.
• Сприяти гарному здоров'ю - переконайтеся, що ваш студент їсть збалансовану
дієту, робить фізичні вправи і отримує достатньо якісного сну.
• Ресурси - Якщо у вас виникли проблеми з привезенням студента до школи, наступні
ресурси доступні для вас:
 Співробітники школи – Поговоріть з викладачем вашої школи, радником,
адміністратором, медсестрою, офіцером ресурсів, секретарем, тренером, радником
клубу та іншим персоналом.
Онлайн ресурси
 Департамент ювенальної юстиції округу Snohomish –
http://www.snohomishcountywa.gov/195/Juvenile-Court
 OSPI Відвідування, хронічні прогули і https://www.k12.wa.us/student-success/supportprograms/attendance-chronicabsenteeism-and-truancy

Шкільна Документація___________________________________________________
Шкільна ділянка Mukilteo повинна, відповідно до Закону про освітні права сім'ї та
конфіденційність (FERPA - Розділ 99.7), надавати щорічне повідомлення про права згідно
FERPA. Ділянка буде зберігати таку студентську документацію, яка необхідна для
освітнього благополуччя учня, для впорядкованого та ефективного управління школою і
яка вимагається законодавством.
Закон про права сім'ї на освіту та конфіденційність (FERPA) надає батькам і студентам
старше вісімнадцяти років (18) (кваліфікаційний студент) певні права щодо освітньої
документації учня. Вони включають в себе:
1. Право перевіряти та переглядати записи про освіту учня протягом сорока п'яти
(45) днів з дня отримання ділянкою заяви на отримання доступу.
Батьки або учні, уповноважені на розгляд документів, повинні подати директору
школи [або відповідній посадовій особі школи] письмовий запит із позначенням,
які записи вони хочуть бачити. Директор організує доступ і повідомить батьків
або відповідного учня про час і місце перевірки документації.
2. Право вимагати зміни в освітніх документах учня, якщо батьки або студент, які
мають право, вважають неправильними або помилковими.
Батьки або студенти, які мають право, можуть попросити ділянку виправити
запис, який, на їхню думку, є неточним або помилковий. Вони повинні написати
директору школи; чітко визначити частину запису, яку вони хочуть змінити, і
вказати, чому вона є неточною або помилковою.
Якщо ділянка вирішить не вносити зміни до запису на прохання одного з батьків
або уповноважений учня, який має право, ділянка повідомить про своє рішення
батьків або відповідних учнів та проінформує їх про право на слухання за запитом
про внесення змін. Додаткова інформація про процедури слухання буде надана
батькам або уповноваженому учневі, коли вони будуть повідомлені про право на
слухання.
3.Право на згоду на розголошення особистої інформації, що міститься в

записах про освіту учнів, якщо FERPA не дозволяє розголошення без згоди

батьків.
Одним з винятків, який дозволяє розголошувати інформацію без згоди, є
розголошення інформації посадовим особам школи згідно законним освітнім
інтересам. Посадова особа школи – це особа, яка працює в ділянці
адміністратором, керівником, інструктором або допоміжним персоналом
(включаючи працівників в сфері здоров'я або медичний персонал та
правоохоронців); особи, що входять до складу шкільної ради; Особа або
компанія, з якою район уклав контракт на спеціальне завдання (наприклад,
адвокат, аудитор, медичний консультант або терапевт); або батьки та учні, які є
членами офіційного комітету, наприклад, дисциплінарного або комітету, що
розглядає скарги, або допомагає іншому посадовій особі школи у виконанні
різних завдань.
Працівник школи має законний освітній інтерес, якщо йому потрібно
переглянути навчальний запис для виконання своїх професійних обов'язків. За
запитом ділянка розкриває дані про освіту без згоди посадовим особам іншої
шкільної ділянки, до якого учень бажає або має намір перейти. [Примітка:
FERPA вимагає від шкільного округу зробити розумну спробу повідомити учня
про запит про зарахування, якщо район не вказує у своєму щорічному
повідомленні, що записи будуть надіслані за запитом.]
4. Право подати скаргу до Міністерства освіти США щодо передбачуваного
недотримання ділянкою вимог FERPA. Назва та адреса офісу, який займається
FERPA:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue SW
Washington, DC 20202-4605
Утримання записів
Учень несе відповідальність за вартість заміни матеріалів або майна, яке було втрачено або
пошкоджено через його недбалість. Оцінки, стенограми або дипломи учня можуть бути утримані до
отримання відшкодувального платежу, або відповідного волонтерства за домовленістю з ділянкою.
Учень або його батьки можуть подати апеляцію на накладення збитків з боку суперінтенданту та Ради
директорів.

Поведінка Учнів
Управління класною кімнатою, дисципліна и виправлення – Правила Ради 3241
Рада шкільної ділянки Mukilteo приділяє особливу увагу освітнім досягненням кожного учня. Ділянка
має великі надії для всіх учнів і надає їм можливості для досягнення особистого та академічного
успіху. «Дисципліна» означає будь-які дії, вжиті шкільним округом у відповідь на поведінкові
розлади, включаючи обмежувальні, а також позитивні та підтримуючі форми дисципліни. Рада має
намір застосовувати ці правила і процедури таким чином, щоб підтримувати позитивний шкільний
клімат, максимізувати шкільні години і розширювати рівні освітні можливості.
• Взаємодія зі шкільним персоналом, учнями, батьками, сім'ями та суспільством у прийнятті
рішень, пов'язаних з розробкою та застосовуванням дисциплінарних правил і процедур
• Підтримка студентів у досягненні очікувань поведінки учнів, включаючи надання
можливостей для раннього залучення батьків та сімей;

•
•
•
•
•
•

Застосовування дисципліни таким чином, щоб реагувати на потреби та сильні сторони учнів
та максимально утримувати учнів у класі;
Надання освітніх послуг, необхідних для завершення навчання протягом усього життя;
Сприяння спільним зусиллям шкільного персоналу, учнів, батьків та сімей для підтримки
успішного вступу в клас після призупинення відвідування школи або відрахування;
Повага до справедливості, рівності та належного процесу в управлінні дисципліною;
Впровадження культурно орієнтованої дисципліни, яка надає кожному студенту можливість
досягти особистого та академічного успіху;
Забезпечення безпечного середовища для всіх студентів та співробітників району.

Права та Обов’язки/Наміри Ділянки
Рада розуміє негативний і непропорційний вплив обмежувальної дисципліни і обіцяє:
• Визначення та вирішення правил та практик дисципліни, які увічнюють прогалини в освітніх
можливостях;
• Активне впровадження дисциплінарних дій, які підтримують учнів у досягненні очікувань поведінки
без втрати доступу до навчання
Ділянка буде поважати основні права учнів і дисциплінувати їх таким чином, щоб не:
1. Незаконно дискримінувати проти учня за ознакою статі, раси, віросповідання, релігії, кольору
шкіри, національного походження, сексуальної орієнтації, гендерного вираження, гендерної
ідентичності, інвалідності або використання собаки-поводиря або іншої службової тварини;
2. Позбавити учня конституційного права на свободу слова та преси, конституційне право на
мирні зібрання та клопотання Уряду та його представників про задоволення скарг,
конституційне право вільно сповідувати релігію та утримувати школу від сектантського
контролю чи впливу, за умови розумних обмежень, часу, місця та манери дотримання права
3. Позбавляти учня конституційного права бути впевненим, що учень не зазнає
необґрунтованих обшуків і арештів;
4. Незаконно втручатися в освіту учня, коли він перебуває під опікою шкільного округу; або
5. Шкільна ділянка не може позбавити учня права на рівні освітні можливості, повністю або
частково, без належного.
Дисциплінарні правила та процедури шкільної ділянки покликані забезпечити безпечне, здорове та
тверезе середовище. Очікується, що учні будуть знати і дотримуватися цих правил і процедур,
включаючи очікування від поведінки, які поважають права, особи та власність інших. Очікується, що
учні також пройдуть необхідний курс навчання. Очікується, що учні та співробітники працюватимуть
разом, щоб створити позитивний навчальний клімат.
Розвиток та Розглядання
Точна і повна звітність про всі дисциплінарні заходи, включаючи пов'язану інформацію на рівні
учнів, неправомірні дії та інші форми дисципліни, які район вживав або намагався вжити, має
важливе значення для ефективного перегляду цих правил; це чому ділянка збирається надавати
цю інформацію.
Ділянка буде збирати дані про дисциплінарні заходи, використані в кожній школі, як того вимагає
RCW 28A.300.042, а також будь-які додаткові дані, які необхідні надавати відповідно до інших
правил і процедур ділянки.
Ділянка обіцяє, що принаймні раз на рік директори шкіл зустрічатимуться з сертифікованим
шкільним персоналом для розробки та/або перегляду стандартів шкільної дисципліни та перевірки
точності цих стандартів. У кожній школі ділянки директори та сертифіковані працівники шкіл за

участю інших працівників школи, учнів, батьків, сімей та громади розроблятимуть письмові шкільні
процедури для застосування дисципліни в тій школи. Кожна школа:
1. Встановить очікування від поведінки учнів і буде активно вчити учнів очікуванням в різних
шкільних умовах.
2. Розробить точні визначення проблемних порушень поведінки і проблемної поведінки, щоб
усунути відмінності в сприйнятті суб'єктивної поведінки і зменшити ефект прихованого
упередження.
3. Визначить відмінності між незначними та основними інцидентами поведінки для з'ясування тих
типів поведінки, які можуть або не можуть призвести до відрахування з класу або є достатньо
серйозними, щоб залучити адміністратора.
4. Визначить всі кращі практик і стратегії реагування на поведінку в класі, які співробітники школи
можуть використовувати до або замість відрахування з класу, щоб підтримати студентів у
досягненні очікувань поведінки.
Шкільні довідники, кодекси поведінки та стандарти шкільної дисципліни не повинні суперечити цим
правилам, суміжним процедурам або іншим правилам Ради. Стандарти шкільної дисципліни
повинні щорічно затверджується керівником або уповноваженим представником ділянки.
Директор забезпечать, щоб вчителі та інші працівники шкіл отримували належну підтримку для
ефективної реалізації постійного використання визначених найкращих практик та стратегій, які:
1. Зосередитися на профілактиці для зменшення використання обмежувальної дисципліни;
2. Дозволити використання професійного судження та навичок; і
3. Може бути адаптована до індивідуальних потреб учнів з урахуванням культурних потреб:
Принаймні раз на рік директори з підтримкою сертифікованого шкільного персоналу, встановить
критерії, коли сертифіковані працівники повинні відвідувати навчальні класи, які включають, але не
обмежуються можливостями навчання наданими ділянкою щодо PBIS, SEL, відновлювальних
практик правосуддя, підходів, заснованих на травмах, культурно чутливого навчання, неявного
упередження та використання даних для визначення необхідної підготовки вчителів для підтримки
впровадження ділянкою правил.
Ділянка періодично переглядатиме та розроблятиме ці правила та процедури за участю працівників
школи, учнів, батьків, сімей та громади. В рамках цього процесу розробки та розгляду ділянка буде
використовувати поділені дані, зібрані відповідно до RCW 28A.300.042 для моніторингу впливу
дисципліни учнів та підвищення справедливості та рівноправності в тому, як проходить процес
дисципліни. Дані дисципліни слід поділяти за:
1. Школою.
2. Групами учнів, у тому числі за статтю, класом, расою / етнічною приналежністю (включаючи
подальше розділення федеральних расових та етнічних категорій відповідно до RCW
28A.300.042(1) and CEDARS додатками Y та Z), малозабезпеченими, учнями вивчаючими
англійську мову, мігрантами, спеціальною освітою, розділом 504, прийомними сім'ями та
бездомними
3. Поведінковими розладами.
4. Видами дисциплін, включаючи відрахування з класу, відсторонення від школи,
короткострокове призупинення відвідування, тривале призупинення, відрахування через
надзвичайних ситуацій та відрахування.
Ділянка буде дотримуватися практики, викладеної в керівних принципах Робочої групи з Race and
Ethnicity Student Data Task Force при поділі більш широких расових категорій на субрасові та
субетнічні категорії. Район буде враховувати статус студентської програми та демографічну
інформацію (наприклад, стать, клас, низький дохід, учень англійської мови, мігрант, спеціальну
освіту, розділ 504, прийомна сім'я та бездомність) при поділі даних використовуючи расу та етнічну
приналежність учнів для виявлення будь-яких внутрішньо групових відмінностей у шкільному

досвіді та результатах різних груп учнів. Цей процес може включати аналіз даних для запобігання
та усунення дискримінації студентів у захищених класах, як визначено в розділах 28A.640 та
28A.642, також ділянка збирається переоцінювати поділені дані дисципліни відповідно до WAC 392190-048 принаймні раз на рік..
Ділянка буде підтримувати кожну школу в:
• Щороку встановлювати принаймні одну мету для покращення справедливих результатів серед
учнів;
• Створюванні план дій
• Оцінюванні попередніх цілей та планів дій і
• Перегляді цілей та планів дій базуючись на оцінках.
Школи будуть ділитися цілями та планами дій з усіма співробітниками, учнями, батьками, сім'ями та
громадою.
Ділянка забезпечить поточну версію цих правил і процедур сім'ям і громадам. Район буде надавати
ці правила і процедури щорічно всім співробітникам округу, студентам, батькам і сім'ям, які можуть
вимагати допомоги з перекладом для студентів і батьків з обмеженим володінням англійською
мовою відповідно до розділу VI Закону про громадянські права 1964 року.
Ділянка забезпечить, щоб співробітники округу та підрядники знали про ці правила та процедури
дисципліни учнів. На шкільному рівні щорічно будуть надаватися сучасні стандарти шкільної
дисципліни, розроблені, як зазначено вище всіма шкільними працівниками, учнями, батьками та
сім'ями, які можуть потребувати допомоги з перекладом учням та батькам з обмеженим володінням
англійською мовою відповідно до розділу VI Закону про громадянські права 1964 року. Школи
забезпечать, щоб усі співробітники школи знали про стандарти шкільної дисципліни. Школам
рекомендується забезпечити навчання, розроблене відповідно до RCW 28A.415.410 для підтримки
впровадження цих правил і процедур, бажано для всього шкільного персоналу.
Застосування
Ці правила та процедури будуть пояснюватися таким способом, що відповідає законодавству штату
Вашингтон, як зазначено в WAC 392-400-020.

Позакласне Втручання
Наведені нижче фактори, які слід враховувати, щоб визначити, чи буде школа брати на себе
юридичну відповідальність за інциденти поза межами кампусу:
1. Чи трапився інцидент цілком або частково через поведінку учасників протягом навчального
дня?
2. Чи трапився інцидент незадовго до шкільного дзвінка в кінці дня?
3. Чи стався інцидент достатньо близько до території школи, автобуса або автобусної
зупинки?
4. Чи порушив інцидент навчальний процес у школі?
5. Тяжкість правопорушення

Проїзд в Автобусі
Транспорт доступний студентам, місце проживання яких дає їм право подорожувати на автобусі. Чи

може учень продовжувати користуватися автобусом, залежить від безпечної, шанобливої та
відповідальної поведінки учнів на автобусних зупинках та в автобусі.
Поведінка пасажирів:
1. Дотримуйтесь інструкцій водія з першого разу.
2. Будьте в безпеці. При наявності необхідно завжди користуватися ременями безпеки.
3. Не шуміти; розмовляйте тільки з сусідом по місцю.
4. Поважайте інших і їхню власність; Тримайте руки і ноги при собі.
5. Не дозволяється їсти або пити в автобусі
6. Сідайте/виходьте з автобуса тільки на зупинці.
7. Обережно сідайте/виходьте з автобуса за допомогою поручнів.
8. Під час поїздки в автобусі покладіть рюкзак на коліна.
9. Заборонені предмети не можна брати на автобус.
Недотримання правил поведінки в автобусі може призвести до дисциплінарних заходів, які
можуть включати видворення з автобуса і дисциплінарні заходи школи. Наступні дії можуть
призвести до негайної висадки з автобуса:
1. Агресивні дії по відношенню до водія автобуса/ насильство
2. Бійки в автобусі
3. Кидання предметів в автобусі або з нього
4. Володіння зброєю/небезпечними предметами
5. Знищення або пошкодження власності ділянки або приватної власності
6. Використання пристроїв запалювання
7. Куріння, наркотики, алкоголь або будь-яка форма тютюну, включаючи електронні сигарети,
вейп-пристрої та/або вейп
8. Непристойні жести або ненормативна лексика спрямовані на водія автобуса
9. Висовувати будь-яку частину тіла за межі автобуса
10. Залякування/переслідування (знущання)
Департамент транспорту району встановить та забезпечить виконання процедур безпеки
студентів шкільної ділянки Mukilteo.

Виняткові Проступки
Існують категорії поведінки, які вважаються винятковими проступками з боку учня. Шкільна
влада існує на шкільному об'єкті, транспорті ділянки , зупинках шкільних автобусів, а також
під час будь-яких шкільних заходів, урочистостей або подій, що відбуваються за межами
шкільної території та/або коли, неправомірні дії учнів відбуваються поза межами кампусу,
та/або відбуваються під час поїздки до/зі школи та порушують навчальний процес, який також
включає в себе заходи, які відбуваються під час дистанційного навчання. Поведінка, описана
нижче, оскільки вона впливає на шкільне середовище, може призвести до призупинення
відвідування школи, негайного відрахування або відрахування без попереднього
дисциплінарного втручання.
Академічна нечесність: Плагіат – це привласнення чужої роботи чи ідей. Академічна
нечесність визначається як будь-яка дія або супроводжуючи дії, які можуть призвести до
створення несправедливої академічної переваги для себе або несправедливої академічної
переваги або недоліку для іншого студента. Це може включати, але не обмежується:
присвоєння творів інших осіб за власну роботу учня; або допомоги іншому студенту з цим;
розповсюджувати, ділитися або отримувати завершені завдання/тести класів; використання
несанкціонованих джерел; шахрайство з тестами, завданнями або іншою шкільною роботою;

зміна власних оцінок або оцінок інших.
Підпали/запальні пристрої: навмисний підпал або спроба підпалу, з використання
запальних пристроїв для розпалювання вогню, наприклад, зброї або бомби
Буллінг: Stopbullying.gov визначає буллінг як небажану, агресивну поведінку, яка включає в
себе реальний або сприйнятий дисбаланс влади. Поведінка повторюється або може
повторюватися з плином часу. Щоб вважатися буллінгом, поведінка повинна бути агресивною
і включати дисбаланс влади, такої як фізична сила, доступ до компрометуючої інформації або
популярність для контролю або шкоди іншим. Повторювальна поведінка - виникає кілька разів
або має потенціал відбуватися кілька разів. Буллінг включає в себе такі дії, як погрози,
поширення чуток, напад на когось фізично або в усній формі, або навмисне вилучення когось
з групи. Кібербуллінг – це буллінг за допомогою електронних пристроїв для ініціювання
повторної негативної поведінки по відношенню до людини з меншим впливом. Електронне
обзивання, уникнення, сором, поширення чуток, пліток та онлайн-загроз є прикладами
кібербуллінгу.
Порушення школи: поведінка, яка суттєво порушує освітнє середовище або порушує права
інших. Приклади такої поведінки можуть включати, але не обмежуватися: використання
електронної мови, наприклад, соціальних медіа, текстових повідомлень та/або відео, що
відбувається поза кампусом, коли це викликає або може призвести до значного порушення
роботи школи або діяльності, яка проводиться школою; загроза застосування сили,
насильства або пов'язаної з цим поведінки (наприклад, загроза вибуху) або використання
шумових та/або запахових пристроїв (наприклад, навмисне увімкнення пожежної сигналізації;
встановлення смердючої бомби); протести, сидячі страйки, або навмисне порушення або
перешкоджання будь-якій функції шкільного округу Mukilteo.
Наркотики / алкоголь / марихуана: Вживання алкоголю, марихуани, контрольованих
речовин і предметів, які виглядают як алкоголь та марихуана або контрольовані речовини, а
також намір продати або зберігати ці речовини або атрибутику, є порушенням правил округу і
не будуть терпитися на шкільній території або на будь-якому заході або діяльності,
затверджених, спонсорованих або контрольованих шкільною ділянкою Mukilteo. Це включає в
себе продаж, виробництво, придбання, передачу, знаходження під впливом або надання
доказів (обґрунтована підозра) у використанні будь-яких незаконних наркотиків, алкоголю,
марихуани, їжі вигтовленної з марихуани, контрольованих речовин, синтетичних наркотиків,
наркотиків / речовин, які виглядають як або можуть бути наркотичними, або зловживання
будь-якими ліками, що відпускаються за рецептом, або зловживання без рецептурними
ліками.
Студенти не повинні володіти, використовувати, передавати, продавати, бути під впливом
або підозрюватися у використанні будь-якої речовини, здатної або призначеної, або яка може
бути використана для зміни настрою, сприйняття, поведінки або судження учня, крім
правильно використовуваних без рецептурних знеболюючих препаратів і ліків, призначених
ліцензованим медичним працівником для окремого студента. Всі ліки, що використовуються в
школі, повинні відповідати правилам і процедурам ради 3416 та 3416-P.
Якщо буде визнано, що учень порушив будь-яке шкільне правило щодо наркотиків, алкоголю,
марихуани та /або будь-яких інших речовин, зазначених у цьому документі, батьки або
опікуни і учень будуть повідомлені про те, що школа призупинила відвідування або його
обуло виключено через виняткові проступки. За правопорушення, пов'язані виключно з
атрибутикою, адміністратор може прийняти інші форми дисципліни. Адміністратор школи
призначить зустріч з батьками учня або опікуном.

Якщо тестування та лікування наркотичної та алкогольної залежності є умовою повернення
учня до школи до закінчення періоду відрахування, адміністратор перегляне надані
підтримуючи документи. Ділянка за вимогою учня або батьків/опікунів надає перелік ресурсів
для психологічного консультування. (Board Policy 3442).
Шахрайство: Шахрайство - це незаконний обман, спрямований на отримання фінансової або
особистої вигоди та / або особа або речі, що мають намір обдурити інших. Поведінка
фальшивого характеру, включаючи, але не обмежуючись, письмовими або електронними
засобами, такими як використання імені іншої особи або фальсифікація часу, дат, оцінок,
адреси або інших освітніх або персональних даних.
Вимагання, шантаж, примус: отримання грошей або майна через насильство або погрози,
або силою змусити когось зробити щось проти їхньої волі.
Азартні ігри: ризикуючи чимось цінним в надії виграти щось інше не менш цінне.
Діяльність банди: Учень, який відвідує державну школу або альтернативну школу, може
бути відсторонений або виключений від/з школи, якщо він є членом банди і свідомо бере
участь у діяльності банди на шкільній території. «Банда» — це група, яка: (а) складається з
трьох і більше осіб; (b) Має вказівки щодо ідентифікації; і (с) на постійній основі, регулярно
з'являється і діє в злочинних цілях, відповідно до RCW 28A.600.455. Діяльність банди
включає, але не обмежується, одягом та регаліями, пов'язаними з бандами;
самоідентифікацією, пов'язаною з бандою; маркуванням, особливими знаками, мовою;
«кар'єрним» просуванням та/або підбором нових рекрутів; демонстрацією приналежності,
ініціюючими діями, залякуванням та/або добровільним спостереженням.
Домагання: RCW 28A.600.477 визначає переслідування, залякування або буллінг як
цілеспрямовано написане повідомлення або зображення, включаючи ті, що передаються в
електронному вигляді, усний або фізичний акт, включаючи, але не обмежуючись, діями
мотивованими расою, кольором, релігією, походженням, національним походженням, статтю,
сексуальною орієнтацією, включаючи гендерне вираження або ідентичність, розумову або
фізичну інвалідність або інші відмінності Якщо дія підпадає під наступні критерії:
• Фізична шкода студенту або його власності
• Має вплив значного втручання в освіту студента
• Настільки серйозна, постійна або розповсюджена, що створює страхітливе або загрозливе
освітнє середовище;
• Якщо наслідком цих дій – є порушення впорядкованого функціонування школи.
Приклади можуть включати (1) злочини на ґрунті ненависті / мову ненависті - дії, в яких
жертви відбираються на основі таких характеристик, як раса, національне походження,
етнічна приналежність, стать, релігія, сексуальна орієнтація або інвалідність; (2) дідівщина
означає будь-який спосіб ініціації в студентську організацію або групу, який викликає або
може завдати фізичної, серйозної психічної або емоційної шкоди; (3) расове переслідування
означає письмову, усну, графічну або фізичну лінію поведінки, що стосується раси, кольору
шкіри або національного походження людини, що є досить серйозним, широким або
постійним; (4) Сексуальні домагання - небажані сексуальні домагання, запити на сексуальні
послуги та інша словесна або фізична поведінка щодо особи на основі статі. Приклади
сексуальних домагань включають, але не обмежуються: небажані словесні домагання
сексуального характеру або зловживання; небажаний натиск для участі в сексуальній
активності; небажаний сексуально мотивований або непристойний фізичний контакт;

небажана сексуальна поведінка або слова; небажана поведінка; усні або письмові слова або
символи, спрямовані проти людини на основі статі.
См. Залякування, нецензурна лексика та/або залякування/погрози (Правила Ради 2020,
3214 и 3216).
Незаконні дії: Дії, вчинені з порушенням законодавства.
Непристойна поведінка: непристойна або неприйнятна поведінка для шкільних умов, яка заважає
праву навчати інших. Поведінка включає, але не обмежується: фізична агресія (удари, поштовхи,
плювки, кусання); об'єктна агресія (метання, розрив, перевертання предметів); словесна агресія
(загрозлива словесна або невербальна мова, спрямована проти фізичної особи, яка може
включати нецензурні жести); відео/запис користувача без дозволу; неналежне використання
технологій та/або письмових/художніх/графічних зображень, які не підходять для навчання або
можуть підпадати під визначення утисків, залякування чи залякування.
Непристойність: використання нецензурної лексики або нестандартної словесної або
невербальної мови, актів вульгарності, непристойної наготи та/або надмірних публічних проявів
прихильності; використання будь-якого електронного пристрою в неналежних або незаконних цілях
(які включають, але не обмежуються: секстінгом, обміном непристойними зображеннями,
фотографіями або відео). Володіння непристойними зображеннями осіб у віці до 18 років, буде
вважатися володінням дитячої порнографії. См. Переслідування.
Втручання в роботу шкільної влади: втручання в роботу або обов'язки шкільного персоналу.
Це може включати повторювальне невиконання обґрунтованих вказівок правоохоронних
органів, вчителів та/або персоналу. Це також може включати, але не обмежуватись:
недотримання, непокора, неповага та/або неправдиві офіційні заяви.
Залякування/погрози: неявні або явні погрози фізичного насильства. Поведінка або режими
спілкування, які (1) призначені як зловмисні, принизливі або фізично загрозливі, і (2) показують
словесну або невербальну (включаючи «позування») ворожість до людини або осіб. См.
Домагання, залякування.
Залякування шкільної влади: втручання в роботу та обов'язки працівників школи через явні
або неявні погрози, які можуть включати словесну та невербальну поведінку, включаючи
«позування».
Неналежне/зловмисне використання електронних інформаційних систем: Див. см.
разділ «Допустиме використання електронних інформаційних систем» Правила та процедури
Ради Директорів 2314/2314P
Фізична травма/Боротьба/Напад: Поведінка, яка може завдати або спробувати завдати
тілесних ушкоджень будь-якій особі. Це включає в себе, але не обмежується: бойові дії,
підбурювання до бійки та / або нападу, та / або заохочення бою будь-яким способом,
включаючи зустріч, відеофіксацію, планування бою, добровільне спостереження та / або
нерозголошення бою шкільному адміністратору / представнику. Напад означає тяжкі тілесні
ушкодження.
Крадіжка: захоплення, вилучення та / або володіння майном шкільного округу або майном
інших осіб без дозволу.
Тютюн / Вейпінг / Жюлінг: Зберігання, використання, розповсюдження, намір продавати або

продавати тютюнові вироби / вейпінг / юлінг. Приклади тютюнових виробів включають, але не
обмежуються: сигарети, сигари, запальничка, нюхати, курити тютюн, бездимний тютюн,
нікотин, нікотинові пристрої доставки, електронні сигарети та / або тютюнові аксесуари, вейп і
вейп продукти, юл, електронні сигарети та / або капсульні пристрої. (Board Policy 4335).
Порушення: Знаходження в несанкціонованому місці або відмова покидати це місце за
наказом, несанкціонований вхід в районний комп'ютер і / або системи запису (наприклад,
хакінг комп'ютера). Перебування в шкільному окрузі або на заходах, які проводяться школою,
без дозволу адміністратора на момент призупинення/відрахування зі школи та/або порушення
забороненого порядку входу.
Вандалізм: заподіяння або спроба завдати шкоди власності інших осіб та / або школи, майна
округу, включаючи веб-сайти та засоби масової інформації округу.
Небезпечна зброя: законодавство округу та штату забороняють будь-якій особі носити
вогнепальну або небезпечну зброю на шкільних приміщеннях, на шкільному транспорті або
інших об'єктах, що використовуються виключно для шкільної діяльності, є порушенням
законодавства округу та штату, за винятком випадків, спеціально дозволених законодавством
штату. Відповідно до RCW 9.41.280, особі забороняється приносити або володіти зброєю в
приміщеннях державної або приватної початкової або середньої школи, на транспорті, що
надається школою, або в приміщеннях, що використовуються виключно державними або
приватними школами:
• Будь-яка вогнепальна зброя.
• Будь-який пристрій, відомий як «палички нун-чу-ка», що складається з двох або більше
деталей з дерева, металу, пластику або подібного матеріалу, з'єднаних з дротом,
мотузкою або іншими засобами.
• Будь-який пристрій, відомий як «зірки, що кидають», які є металевими предметами з
гострими кінчиками, призначеними для вструму в поверхню: якщо ії кидають.
• Будь-яка пневматична зброя, включаючи пневматичний пістолет або пневматичну
гвинтівку, дробовик, призначені для стріляння ВВ, або інших снарядів шляхом
розряджання стисненого повітря, вуглекислого газу або іншого газу.
• Будь-який виготовлений портативний пристрій, що вигл’дає як зброя і відомий як
електрошокер, включаючи електрошокер, що стріляє дротяними зондами, прикріпленими
до пристрою, який випромінює електричний заряд, призначений для знерухомлення
людини або тварини електричним струмом, зарядом або імпульсом.
• Будь-який пристрій, предмет або інструмент, який використовується або призначений для
використання в якості зброї з наміром завдати шкоди людині електричним струмом або
імпульсом.
• Наступні інструменти:
o Будь-який дирк або кинджал.
o Будь-який ніж з лезом довжиною більше трьох дюймів.
o Будь-який ніж з лезом з автоматичною пружиною або іншим механізмом.
o Будь-який ніж, що має лезо, яке відкривається, падає або кидається у відкрите
положення гравітаційною або зовнішньою, низхідною або відцентрованою тягою або
рухом; і
o Будь-яка бритва з небезпечним лезом.
• Будь-який камінь на мотузці, мішок з піском або піщані кийки.
• Металевий кастет.
• Праща.
• Будь-яка металева труба або брусок, що використовуються або призначений для
використання в якості кийка.
• Будь-яка вибухонебезпечна речовина.

• Будь-яка зброя, що містить отруйний або шкідливий газ.
• Будь-який інструмент або зброя, яка може спричинити смерть або може призвести до
смерті через спосіб її використання.
Крім того, округ також вважає, що така зброя порушує ці правила:
• Будь-який ніж або бритва, не перераховані вище, за винятком інструментів, дозволених або
призначених для конкретних шкільних заходів.
• Будь-який предмет, крім перерахованих вище, який використовується для залякування,
погроз або шкоди іншій людині і здатний легко її травмувати.
Студенти, які порушують ці правила, можуть бути винні в злочині з обтяжливими
обставинами. Порушення цих правил учнями може бути підставою для вилучення з школи.
Адміністрація школи повідомить правоохоронні органи та батьків/опікунів.
Студенти, які володіють вогнепальною зброєю, вилучаються з школи на строк не менше
одного року відповідно до с RCW 28A.600.420. Суперінтендант може зробити виняток та
скоротити строк до одного року в залежності від випадку. Район також може призупинити або
виключити учня на строк до одного року, якщо учень діє зловмисно (як визначено в RCW
9A.04.110) і демонструє пристрій, який, як здається, є вогнепальною зброєю.

Процедури оскарження, повторної реєстрації та встановлення під час
призупинення відвідування або вилучення з школи
Оскарження, повторна реєстрація та встановлення
Учні / батьки можуть подати апеляцію на будь-яке призупинення відвідування або
відрахування зі школи. Процедури подання скарг та апеляції вказані в кожному повідомленні
про призупинення/відраховування я, а також Board Procedures 3241-P.
Повторна Реєстрація
Учні, які були відсторонені або відраховані, можуть у будь-який час подати письмову заяву
про повторну реєстрацію в окрузі. Якщо учень бажає бути повторно прийнятим до школи, з
якої він був відсторонений/виключений, він повинен подати письмову заяву директору, який
прийме рішення про реєстрацію. Якщо учень бажає вступити в іншу школу, він подає
письмову заяву суперінтенданту. Заява повинна включати наступне
• Причини, чому учень хоче повернутися і чому він вважає, що його прохання слід прийняти
до уваги;
• будь-які докази, що підтримують запит; і
• Заява від батьків або інших осіб на підтримку учня. Суперінтендант повідомить учня та
батьків про рішення протягом сьомий (7) шкільних днів з моменту отримання такої заяви.
План Встановлення
Район працюватиме з учнем та батьками над розробкою культурно чутливого плану
встановлення, який адаптується до індивідуальних обставин учня та допоможе учневі
успішно повернутися до школи. При розробці плану відновлення ділянці слід враховувати:
• характер і обставини інциденту, що призвели до призупинення відвідування або
відрахування з школи учня;
• Культурна історія та контекст учнів, сімейні культурні норми та цінності, громадські ресурси
та громадська та батьківська пропаганда;
• Скорочення тривалості призупинення або відрахування студента;
• Надання академічної та ненаукової допомоги, яка сприятиме академічному успіху студента,

допоможе йому залишатися зацікавленим у навчанні та на шляху до випуску; і
• Підтримка батьків учня або шкільного персоналу в вживанні виправних заходів, які призвели
до призупинення або відрахування з школи та запобіганні повторенню подібних подій.
Район повинен задокументувати план встановлення і надати копію плану студенту і батькам.
Район повинен забезпечити, щоб батьківські збори та план відновлення були на мові, яку
можуть зрозуміти учень та батьки.
Відрахування для захисту жертв
Щоб захистити жертв певних правопорушень, район може заборонити учневі повернутися до
попередньої школи після закінчення періоду призупинення відвідування або відрахування,
якщо:
• Учень був винен у злочині відповідно до RCW 28A.600.460(2), коли жертва була вчителем,
то він не повинен бути зареєстрований в класі цього вчителя під час відвідування цієї школи
або будь-якої іншої школи, де працює цей вчитель.
• Учень, який вчинив злочин відповідно до RCW 28A.600.460(3), коли його дії були спрямовані
проти іншого учня, може бути вилучений з класу жертви, поки учень відвідує цю школу або
будь-яку іншу школу, до якої зарахована жертва.

Недопущення Дискримінації
Недопущення Дискримінації– Правила Ради 3210
Район повинен забезпечити рівні освітні можливості та рівне звертання з всіма учнями у
всіх аспектах навчального плану, незалежно від раси, релігії, віросповідання, кольору
шкіри, національного походження, віку, статусу ветерана у відставці або військового
статусу, статі, сексуальної орієнтації, включаючи гендерне вираження або ідентичність,
сімейний стан, фізичні, сенсорні, психічні вади, не пов'язані з програмуванням, або
використання собаки-поводиря або інших тренованих тварин людиною з обмеженими
можливостями. Район забезпечить рівний доступ до шкіл для бойскаутів Америки та всіх
інших молодіжних груп, перелічених у розділі 36 Кодексу Сполучених Штатів як
Патріотичне товариство. Районні програми будуть вільні від сексуальних домагань.
Допоміжні засоби та послуги надаватимуться за запитом особам з обмеженими
можливостями.
Поведінка, спрямована проти будь-якого студента на основі однієї з перерахованих вище
категорій, яка є досить суворою, постійною або розповсюдженою та обмежує або
позбавляє учня можливості брати участь або скористатися запропонованими курсами
району, не допускається в освітніх програмах або в будь-якій іншій діяльності. Якщо
співробітник округу дізнається, що така дискримінаційна поведінка є або сталася, округ
буде вживати оперативні і ефективні заходів, які покликані покласти край такій поведінці,
запобігти її повторенню і усунути її наслідки..
Заява округу про недискримінацію буде включена в усі письмові оголошення,
повідомлення, матеріали для підбору персоналу, заявки на роботу та інші публікації,
доступні всім студентам, батькам або співробітникам. Заява буде включати в себе: (1)
повідомлення про те, що округ не буде дискримінувати в будь-яких програмах або заходах
на основі будь-якої з перерахованих вище причин; 2) ім’я та контактні дані
уповноваженого районом з питань цивільних прав для контролю за дотриманням цих
правил; та (3) імена та контактну інформацію офіцерів округу з дотримання розділу 504 та

розділу IX.
Район опублікує щорічне повідомлення, призначене для інформування учнів, батьків /
опікунів учнів (мовою, яку вони розуміють, якщо їм потрібна мовна допомога) та
співробітниками Комісії зі скарг на дискримінацію.
Район проведе навчання адміністраторів та сертифікованих класних співробітників щодо
їх обов'язків з дотримання цих правил, а також підвищить обізнаність та усунення
упередженість та дискримінацію щодо захищених класів, визначених у цих правилах..
За цими правилами суперінтендант призначить співробітника на посаду офіцера з
громадянських прав. Цей офіцер буде нести відповідальність за розслідування будь-яких
скарг з дискримінації, доведених до уваги округу. Суперінтендант призначить працівника,
щоб служити офіцером, який буде просувати ідеї рівності в позитивному світлі
і дотримуватися Розділу IX.
Спеціальні можливості
Район визнає, що існують потрібності доступ до всіх шкільних приміщень і програм для учнів
з обмеженими можливостями, зазначених в Законі США про інвалідів (ADA). Округ повинен
дотримуватися державних і федеральних правил доступності для своїх об'єктів.
Суперінтендант призначить співробітника на посаду координатора округу ADA.
Недопущення дискримінації – Процедури 3210-P
Будь-яка особа може подати скаргу на округ, заявивши, що округ порушив анти
дискримінаційні закони. Ця процедура подання скарги повинна допомогти вирішити
фактичні або передбачувані порушення та допомогти у прийнятті справедливого рішення,
яке задовольняє заявника, адміністрацію та Раду директорів. Ця процедура подання скарг
буде застосовуватися до загальних умов Board Policy 3210 і, зокрема, до правил, що
стосуються керівництва та консультування (Board Policy 2140) сумісних навчальних
програм (Board Policy 2150), присутність тренованих тварин у школах (Board Policy 3212)
та розробки навчальних програм та прийнятті навчальних матеріалів (Board Policy 2120):
A. Скарга означає скаргу, подану скаржником за нібито порушення будь-яких державних
або федеральних анти дискримінаційних законів.
B. Незадоволення означає письмове звинувачення, що стверджує конкретні дії, умови
або обставини, які порушують анти дискримінаційне законодавство. Кінцевий термін
подачі скарги - один рік з дати інциденту, який є предметом скарги. Однак кінцевий
термін подання скарги не може бути встановлений, якщо скаржнику було відмовлено у
подачі скарги, оскільки: (1) було надано неправдивої інформації з округу, що він
вирішив проблему, що становить суть скарги; або 2) Приховування інформації, яку
округ повинен був надати відповідно з WAC 392-190-065 або WAC 392-190-005. Скарги
можуть бути подані поштою, факсом, електронною поштою або особисто будь-якому
офіцеру округу, школи або співробітнику округу, відповідальному за розслідування
скарг про дискримінацію. Будь-який працівник округу, який отримав скаргу, що
відповідає цьому критерію, повинен негайно повідомить офіцера з розслідування скарг
про дискримінацію.
C. Відповідачем є особа, яка нібито несе відповідальність або може нести
відповідальність за порушення, про яке йдеться у скарзі.
Основною метою даної процедури є прийняття справедливого рішення по обґрунтованій
скарзі. Маючи на увазі цю мету будуть зроблені конкретні кроки. Округу заборонено

законом залякувати, погрожувати, примушувати або дискримінувати будь-яку особу з
метою втручання в її право подати скаргу відповідно до цих правил і процедур, або від
вживання мстивих дій проти особи за подання такої скарги.
А. Неформальний процес врегулювання
Будь-яка особа, яка звинувачує в дискримінації, може вимагати неформальної зустрічі зі
слідчим або відповідальним офіцером для вирішення проблем. Така зустріч відбудеться
за вибором заявника. Якщо скаржник не може вирішити це питання на цьому засіданні, він
може подати письмову скаргу офіцеру з розслідування скарг. Під час неформального
розслідування район повинен повідомити скаржника про його право подати офіційну
скаргу.
A. Формальний процес прийняття рішень
Перший рівень: Скарга на округ
У скарзі повинні бути викладені конкретні дії, умови або обставини, які були порушені зі
слів заявника. Після отримання скарги, Співробітник зі скарг предоставить скаржнику
копію процедури. Співробітник з розслідування скарг розслідує звинувачення протягом
30 календарних днів. Шкільний округ і заявник можуть погодитися врегулювати скаргу,
замість розслідування. Посадовець повинен надати суперінтенданту повний
письмовий звіт про скаргу та результати розслідування.
Суперінтендант або уповноважена особа відповість заявнику в письмовій формі
якомога швидше, але не пізніше ніж через 30 календарних днів після отримання
письмової скарги, якщо інший період не був узгоджений з заявником або якщо
виняткові обставини, пов'язані зі скаргою, вимагають продовження терміну. У разі
необхідності подовження, район повинен письмово повідомити заявника про причину
продовження та очікувану дату відповіді. На момент відповіді район повинен надіслати
копію відповіді керівнику Управління державної освіти..
Рішення суперінтеданта або уповноваженої ним особи включатиме: 1) результати
розслідування; 2) якщо район не дотримувався анти дискримінаційного законодавства;
3) якщо були підтверджені дискримінаційні події - виправні заходи, які район вважає
необхідними для її виправлення; та (4) повідомлення про право заявника звернутися
до шкільної ради та необхідну інформацію про подання скарги. Відповідь
суперінтенданта або уповноваженої особи буде подана зрозумілою для заявника
мовою і може вимагати допомоги для заявників з обмеженим знанням англійської мови
відповідно до Title VI of the Civil Rights Act of 1964.
Будь-які виправні заходи, визнані необхідними, повинні бути вжиті якомога швидше,
але не пізніше ніж через 30 календарних днів після того, як суперінтендант надіслав
письмову відповідь скаржнику, якщо інші умови не були узгоджені з заявником.
Рівень 2: Звернення до Ради директорів
Якщо заявник не згоден з письмовим рішенням суперінтенданта або уповноваженої
ним особи, заявник може оскаржити це рішення до ради директорів округу, подавши
письмову заяву про звернення до Секретаря Ради протягом десяти (десяти)
календарних днів з дня отримання заявником відповіді.
Якщо між заявником та суперінтендантом не були узгоджені інші умови або зміни
необхідні за вагомими причинами, рада призначить слухання до 20-того (20-того)
календарного дня після подання письмової заяви на апеляцію. Обидві сторони мають
право представляти свідків та свідчення, оскільки Рада вважає за доцільне та

змістовне. Якщо інші умови не були узгоджені з заявником, Рада приймає письмове
рішення протягом тридцяти (30) календарних днів після подачі заяви на апеляцію і
надішле заявнику копію рішення. Рішення Ради буде представлено мовою, яку розуміє
заявник, яке може вимагати допомоги для заявників з обмеженим володінням
англійською мовою відповідно до Розділу VI Закону про громадянські права. Рішення
включатиме повідомлення про право заявника звернутися до керівника громадської
освіти та проінформує, де і кому має бути подана апеляція. Округ направить копію
рішення з апеляції в Управління суперинтенданта громадської освіти.
Третій рівень: Скарга до Офісу керівника державної освіти
Якщо заявник не згоден з рішенням Ради директорів або якщо район не дотримуємося
правильної процедури, заявник може подати скаргу до Управління нагляду за
громадською освітою.
1. Скарга повинна бути отримана суперінтендантом державної освіти не пізніше
двадцятого (20-го) календарного дня, після подання письмового повідомлення про
рішення Ради директорів, якщо суперінтендант державної освіти не вимагає відстрочки з
вагомих причин. Скарги можуть бути подані поштою, факсом, електронною поштою або
особисто.
2. Скарга повинна бути письмовою і включати: 1) опис конкретних дій, умов або обставин,
які, на думку заявника, порушують чинне анти дискримінаційне законодавство; 2) ім'я та
контактна інформація, включаючи адресу заявника; 3) найменування та адреса району,
на який подається скарга; 4) копію скарги та рішення району про апеляцію, якщо такі є; і
(5) запропоноване рішення або допомога по скарзі. Якщо звинувачення стосуються
конкретного студента, скарга також повинна містити ім'я та адресу учня або, у випадку
бездомної дитини або підлітка, його контактну інформацію.
Після отримання скарги Управління суперінтенданта з громадської освіти (OSPI) може
ініціювати розслідування, яке може включати незалежний огляд на місці події. OSPI також
може досліджувати додаткові питання, пов'язані зі скаргою, які не були включені в
оригінальну скаргу або звернення до наглядача або до Ради. За підсумками
розслідування, OSPI буде приймати незалежне рішення, чи дотримувався округ RCW
28A.642.010 або Chapter 392-190, WAC, і забезпечить письмове рішення заявнику та
округу, як він розглядає кожне звинувачення у скарзі та будь-які інші проблеми, що не
відповідають вимогам, які він визначає. Письмове рішення включатиме виправні дії, які
вважатимуться необхідними для виправлення непокори та документацію, яку район
повинен надати, щоб продемонструвати, що виправні дії було завершено. Якщо OSPI не
подовжить часові обмеження, всі виправні дії повинні бути виконані в строки, встановлені
OSPI в письмовому рішенні. Якщо терміни не було дотримано своєчасно, OSPI може
вжити заходів, включаючи, але не обмежуючись, передачею району відповідним
державним або федеральним установам, уповноваженим вимагати дотримання закону.
Скарга може бути вирішена в будь-який час, якщо до завершення розслідування район
добровільно погодиться вирішити питання. OSPI може надавати допомогу та методи
вирішення спорів для вирішення скарги.
Четвертий рівень:
Адміністративне слухання
Заявник або шкільний округ, який бажає оскаржити письмове рішення
суперинтенданта державного управління освіти, може подати письмове звернення до
OSPI протягом тридцяти (30) календарних днів з дня отримання письмового рішення
цього управління. OSPI проведе офіційне адміністративне слухання відповідно до

Закону «Про адміністративні процедури», Глава 34.05, RCW.
B. Посередництво
У будь-який час протягом цього процесу скарги про дискримінацію, як це викладено в
WAC 392-190-065 до 392-190-075, округ може запропонувати посередництво за свій
рахунок. Заявник та район можуть погодитися продовжити строки розгляду скарг про
дискримінацію з метою посередництва.
Мета посередництва – дати можливість заявнику та району вирішити спори та досягти
взаємоприйнятного рішення за допомогою неупередженого медіатора. Посередництво
повинно бути добровільним і вимагає взаємної згоди обох сторін. Цей процес може
бути припинений будь-якою стороною в будь-який час. Він не може бути використаний
для заперечення або затримки права заявника на процес розгляду скарг.
Медіація повинна проводитися кваліфікованою та неупередженою особою, яка не
може: (1) бути працівником будь-якого шкільного округу, державної чартерної школи
або іншого державного чи приватного агентства, яке надає освітні послуги студенту,
який є предметом подання скарги; або 2) мати особистий або професійний конфлікт
інтересів. Посередник не вважається працівник окружної або чартерної школи або
іншого державного чи приватного агентства тільки тому, що він або вона виступає
посередником.
Якщо сторони досягнуть угоди за допомогою медіації, вони можуть укласти юридично
зобов'язуючу угоду, що встановлює резолюцію, і вказує, що всі дискусії, що відбулися під час
медіації, залишаться конфіденційними і не можуть бути використані як докази в будь-якій
наступній скарзі, належному процесі або цивільному процесі. Договір повинен бути
підписаний заявником і районним представником, який має повноваження зв'язувати
обов'язками округ.
B. Збереження документації
Документація, що містить копії всіх кореспонденції, що стосуються кожної скарги,
доведеної до уваги району, і рішення, включаючи будь-які дії, вжиті районом, будуть
зберігатися в офісі відповідального юридичного офіцера терміном на шість років.

Гендерно-інклюзивні Школи – Правило Ради 3211
Рада вірить у створення безпечного та недискримінаційного освітнього середовища для всіх
учнів, незалежно від гендерної ідентичності, гендерного вираження чи статі. З цією метою
Рада визнає важливість інклюзивного підходу до трансгендерних та гендерно-обширних
студентів щодо офіційних записів, конфіденційної інформації про здоров'я та освіту,
комунікацій, використання та доступності туалетів та роздягальнь, спортивного та фізичного
виховання, коду в одязі та інших шкільних заходів, щоб забезпечити цим студентам рівні
можливості для навчання та академічних досягнень.
Ця політика є складовою частиною відповідальності району за створення та підтримку
безпечної, ввічливої, шанобливої та інклюзивної навчальної спільноти та буде
реалізовуватися у поєднанні з комплексним навчанням персоналу та волонтерів. Конкретні
вимоги до навчання включені в супровідній процедурі. Суперінтендант призначить
відповідальну контактну особу для отримання копій усіх офіційних та неформальних скарг та
забезпечення дотримання правил. Про ім'я та контактну інформацію юридичного
співробітника району буде проінформований весь округ. Юридичний офіцер округу пройде
принаймні одне обов'язкове навчання, запропоноване Офісом суперінтенданта з державної
освіти (OSPI).

Ці правила та процедура підтримають ці зусилля, сприяючи дотриманню місцевих, державних
та федеральних законів округу, пов'язаних із переслідуваннями, залякуваннями, булінгом та
дискримінацією.

Тварини - поводирі – Правила Ради 3212
Округ розуміє, що він зобов'язаний дозволити студентам та / або дорослим з обмеженими
можливостями супроводжуватися "службовою твариною", як того вимагають федеральні
закони та Закон штату Вашингтон про боротьбу з дискримінацією. Це правило регулює
присутність службових тварин в школах, на шкільних майданчиках, в тому числі в шкільних
автобусах і на шкільних заходах.
«Службова тварина» означає будь-яку собаку або мініатюрного коня, який був навчений
виконувати роботу або виконувати завдання на користь людини з інвалідністю, включаючи
фізичну, сенсорну, психіатричну, інтелектуальну або іншу психічну інвалідність. Робота або
завдання, що виконуються службовою твариною, повинні бути безпосередньо пов'язані з
інвалідністю людини.
Приклади роботи або завдань включають, але не обмежуються:
• Надавати допомогу незрячим або людям з вадами зору з навігацією та іншими завданнями,
• Повідомляти глухих або людей з поганим слухом про присутність людей або звуки,
• Забезпечити ненасильницький захист або рятувальні роботи,
• Тягнути інвалідний візок,
• Допомагати людині під час припадку,
• Повідомляти особу про наявність алергенів,
• Принесіть такі предмети, як ліки або телефон,
• Надавати фізичну підтримку та допомогу у забезпеченні балансу та стабільності для осіб з
інвалідністю, а також
• Допомагайте особам з психічними та неврологічними розладами, запобігаючи або перериваючи
імпульсивну або руйнівну поведінку.
Наявність тварини також допомагає стримувати злочинну поведінку і надавати емоційну підтримку,
благополуччя, комфорт або спілкування, але це і не є основною роботою або завданням.
Надання неправдивої інформації про те, що тварина є службовою, є цивільним правопорушенням.
Один з батьків/опікунів учня, який вважає, що учень повинен супроводжуватися службовою
твариною в школі, повинен подати письмову заяву директору школи. Директор проведе консультації
з координатором розділу 504 або директором спеціальної освіти, і, в залежності від обставин, і
дотримуючись процедур, викладених у цьому документі, визначить, чи дозволяти та / або
обмежувати використання службової тварини в школі, шкільному майні або під час шкільної
діяльності.
Суперінтендант розробить процедури реалізації цього правила.

Сексуальне домагання/Учень – Правила Ради -3214
Заява програми
Шкільний округ Mukilteo прагне створити позитивне та продуктивне навчальне середовище,
вільне від сексуальних домагань. Це зобов'язання поширюється на всіх учнів, які беруть
участь в академічних, освітніх, позакласних, спортивних та інших шкільних програмах або

заходах, незалежно від того, чи є програма або діяльність в школі, на шкільному транспорті
або в класі, або є шкільною підготовкою, що проводиться в іншому місці.
Округ забороняє переслідування студентів округу, незалежно від того чи вони були вчинені
постійним або замінником працівником, підрядником, батьками, волонтерами, продавцями,
іншим учнем або членом ради. Округ не потерпить сексуальних домагань між членами тієї ж
або протилежної статі, оскільки це підриває цілісність освітнього середовища.
Визначення Щоб зрозуміти це правило: сексуальні домагання означають небажану поведінку
або спілкування сексуального характеру. Сексуальні домагання можуть виникнути між
дорослим та учнем, учнем та учнем або можуть бути вчиненими групою студентів або
дорослих і будуть розслідувані округом, навіть якщо передбачуваний злочинець не є
частиною шкільного персоналу або учнів району. Район забороняє сексуальні домагання
учнів з боку інших учнів, співробітників або третіх осіб, які беруть участь у шкільному окрузі.
Згідно з федеральним законодавством і законодавством штату, термін "сексуальні
домагання" може включати:
• Акти сексуального насильства;
• Небажана сексуальна або гендерно зумовлена поведінка або спілкування, що заважає
навчанню людини або створює залякане, несприятливе або образливе середовище;
• Небажані сексуальні домагання;
• Небажані запити на сексуальні послуги;
• Сексуальні вимоги, якщо згода є явною або неявною умовою для отримання освітньої
допомоги;
• сексуальні вимоги, якщо згода або відмова є вирішальним фактором в академічному або
іншому шкільному рішенні, яке безпосередньо впливає на людину.
«Несприятливе середовище» для учня створюється, якщо сексуальні домагання досить
суворі, що це може перешкоджати або обмежувати здатність учня брати участь або
користуватися шкільною програмою. Чим суворіша поведінка, тим менше виникає
необхідність продемонструвати повторювану серію інцидентів. Насправді, один або
ізольований інцидент сексуальних домагань може створити несприятливе середовище,
особливо якщо інцидент серйозний, інтенсивний або достатньо тяжкий.
Розслідування та відповідь
Якщо округ знає або повинен знати, що сексуальні домагання створили несприятливе
середовище, він негайно проведе розслідування, щоб визначити, що сталося, і забезпечить
відповідні заходи для вирішення ситуації. Якщо слідство виявить, що сексуальні домагання
створили несприятливе середовище, округ організує швидкі і ефективні заходи, спрямовані
на припинення сексуальних домагань, усунення несприятливих умов, запобігання його
рецидиву і, в деяких випадках, усунення його наслідків. Район впровадить швидкі,
справедливі і вивірені заходи у межах своїх повноважень, що будуть відповідати на
звинувачення, скарги та незадоволення, які повідомляють про сексуальні домагання до
округу, як офіційно, так і неофіційно. Район буде вживати ці заходи, коли скарга про те, що
сексуальні домагання відбулися, буде доведена до їх уваги, формально або неофіційно.
Про імовірні злочинні дії будуть повідомлено правоохоронні органи, а про імовірне жорстоке
поводження з дітьми буде повідомлено правоохоронним органам або Службі захисту дітей.
Незалежно від того, чи будуть неправомірні дії повідомлені правоохоронним органам,
співробітники школи оперативним чином проведуть розслідування, щоб з'ясувати, що
сталося, і впровадять відповідні заходи для врегулювання ситуації, цей процес буде
відбуватися таким чином, щоб розслідування не заважало поточному кримінальному
розслідуванню. Кримінальне розслідування не звільняє округ від обов'язку самостійно

розслідувати і вирішувати сексуальні домагання.
Участь у сексуальних домаганнях призведе до прийняття відповідної дисципліни або інших
відповідних санкцій проти студентів-порушника, співробітників або інших третіх осіб, які
беруть участь у шкільному окрузі. Як і будь-якій іншій особі, яка займається сексуальними
домаганнями на шкільній території або на шкільних заходах, буде заборонено мати доступ до
шкільного майна та заходів.
Помста і неправдиві звинувачення
Округ забороняє будь-які репресії проти будь-якого учня, оскільки він або вона повідомили
про сексуальні домагання, або проти будь-якого учня, який був або буде покликаний свідчити,
допомагати або брати участь у розслідуванні. Помста включає, але не обмежується, будьякою формою залякування, репресій або негативного тиску.
Помста включає, але не обмежується любими формами залякування, репресій або тиску та є
порушенням федеральних і державних законів і правил, що забороняють переслідування.
Неправдиві та необґрунтовані звинувачення стосуються випадків, коли скаржник
використовує скаргу на домагання для досягнення будь-яких цілей, крім як зупинити
переслідування. Це не стосується звинувачень, зроблених добросовісно, але які не можуть
бути доведені. Через серйозність наслідків для обвинуваченого будь-яка скарга, яка буде
сфабрикована в кінці розслідування, призведе до дисциплінарних дій.
Обов'язки персоналу
Доглядач розробить та впровадить формальні та неформальні процедури отримання,
розслідування та вирішення скарг або звинувачень у сексуальних домаганнях. Ці процедури
відбудуться в розумні строки і окреслять обов'язки персоналу відповідно до цього правила.
Будь-який співробітник школи, який є свідком сексуальних домагань або отримує заяву,
неофіційну скаргу або письмову скаргу на сексуальні домагання, несе відповідальність за
інформування Title IX або Координатора з громадянських прав. Всі співробітники також несуть
відповідальність за надання допомоги скаржнику в дотриманні формального процесу подання
скарг.
Повідомлення про дискримінацію та дискримінаційні утиски будуть передані районному
координатору з дотримання титулу IX/Громадянських прав. Повідомлення про дискримінацію
або переслідування з боку осіб з обмеженими можливостями будуть передані координатору
округу 504.
Співробітники округу / школи, включаючи співробітників, підрядників та агентів, не повинні
надавати рекомендацію наймати працівника, підрядника або агента, якщо округ / школа або
особа, яка діє від імені округу / школи, знає або має підстави вважати, що особа вчинила
сексуальні злочини проти студента або неповнолітньої особи всупереч закону .
Попередження та тренінг
Суперінтендант розробить відповідні до віку процедури надання інформації та освіти
співробітникам округу, студентам, батькам та волонтерам щодо цього правила, а також для
розпізнавання та запобігання сексуальним домаганням. Як мінімум, розпізнавання і
запобігання сексуальним домаганням, а також елементи цього правила будуть включені в
орієнтацію співробітників, студентів і звичайних добровольців. Ці правила та процедури, які
включають процес подання скарг, будуть розміщені в кожній шкільній будівлі району, в місці
доступному для персоналу, студентам, батькам, волонтерам та відвідувачам. Інформація про

правила і процедуру буде чітко викладена і розміщена в кожному корпусі школи, надана
кожному співробітнику і відтворена в кожному підручнику для учнів, співробітників, волонтерів
і батьків. Така інформація буде мати ім’я співробітника Розділу IX і його контактну
інформацію, включаючи адресу електронної пошти.
Внутрішній розгляд
Для з'ясування ефективності даного заходу співробітник відділу IX проведе щорічний огляд
утилізації та виконання правила. Цей огляд буде надіслано керівнику та/або його
представнику. Посадова частина IX рекомендуватиме суперінтенданту будь-які зміни правил
та / або процедур округу. Тут Рада директорів уповноважить супеінтенданта розробляти та
впроваджувати процедури для цього правила.

Сексуальне домагання/Учень – Процедури Ради - 3214
Ця процедура покликана встановити вимоги Правила 3214, включаючи процес швидкого,
ретельного та справедливого розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях та
необхідності вжиття відповідних заходів для вирішення таких ситуацій. Якщо буде
встановлено, що сексуальні домагання створили несприятливе середовище, співробітники
повинні вжити негайних заходів для усунення домагань, запобігання його повторення та
реагування на його наслідки. Ця процедура застосовується до сексуальних домагань
(включаючи сексуальне насильство), спрямованих проти учнів іншими учнями,
співробітниками або третіми особами, залученими до шкільного округу. Оскільки студенти
можуть відчувати довгострокові наслідки домагань поза кампусом в освітньому середовищі,
округ розгляне наслідки поведінки поза кампусом при оцінці того, чи існує несприятливе
середовище на території кампусу. Округ має юрисдикцію над цими скаргами Розділ IX Освітні
поправки від 1972 року, Розділ 28A.640, RCW та Розділ 392-190 WAC.
Координатор Розділу IX, слідчий і прийняття рішень
Район призначить і уповноважить одного співробітника виступати в якості "Координатора розділу
IX" для координації зусиль округу щодо забезпечення дотримання правил нестатевої дискримінації
та сексуальних домагань на державному та федеральному рівнях. Суперінтендант або його
представник буде приймати рішення та остаточно визначить відповідальність за передбачувані
сексуальні домагання відповідно до Розділу IX. Особа, яка приймає рішення, не може бути тією ж
особою, яка виступає координатором розділу IX або слідчим зі скарг відповідно до Розділу IX.
Ім'я, посада, адреса офісу, номер телефону та адреса електронної пошти Координатора розділу IX
повинні бути доступні на веб-сайті ділянки; в каталогах/каталогах, що надаються персоналу,
студентам та батькам; і в заяві округу про дискримінацію.
Будь-яка особа, визначена як координатор розділу IX, слідчий або особа, яка приймає рішення, і
будь-яка особа, яка допомагає в процесі неформального врегулювання, не має конфлікту інтересів
або упередженості щодо скаржника (ів) або особи(осіб), які, ймовірно, винні у поведінці, які
вважаються сексуальними домаганнями ["відповідачі(и)] в цілому або індивідуально, і повинні бути
навчені в наступних областях:
• Як визначаються сексуальні домагання в розділі IX та законі штату;
• результат освітньої програми або діяльності району;
• Як провести розслідування, процес розгляду скарг та неформальний процес врегулювання;

• Як неупереджено виконувати обов'язки;
• Обов'язки відповідно до WAC 392–190
•

Як підвищити обізнаність і усунути упередження на основі статі, раси, віросповідання, релігії,
кольору шкіри, національного походження, ветерана у відставці або військового статусу,
сексуальної орієнтації, гендерного вираження, гендерної ідентичності, будь-якої сенсорної,
психічної або фізичної інвалідності, або використання собаки-поводиря або службової тварини.
Окружні слідчі також повинні бути навчені важливості підготовки звіту про розслідування, який
справедливо узагальнив відповідні докази.
Осіб, які приймають рішення в окрузі, слід навчати будь-якій технології, яка використовується під
час слухання, якщо округ передбачає слухання, і відносно питань та доказів, включаючи вимогу, що
питання та докази про сексуальну схильність заявника або попередні сексуальні дії не мають
значення, якщо (1) такі питання та докази не надаються як докази того, що хтось, крім відповідача,
вчинив передбачуваний злочин, або (2) питання та докази, що стосуються конкретних випадків
попередньої сексуальної поведінки заявника щодо відповідача, які доводять згоду між ними.
Будь-які навчальні матеріали, що використовуються для навчання координаторів, слідчих, осіб, які
приймають рішення, та всіх, хто допомагає процесу неформального врегулювання, не повинні
ґрунтуватися на гендерних стереотипах і повинні сприяти неупередженому розслідуванню та
розгляду скарг. Протягом семи років район буде зберігати всі записи про будь-яке неформальне
рішення та його результати; і всі матеріали, що використовуються для навчання координаторів,
слідчих, осіб, які приймають рішення, і всіх, хто сприяє процесу неформального врегулювання, і
розміщувати такі матеріали на веб-сайті округу.
Повідомлення про правила та процедури сексуальних домагань
• Інформація про правила та процедуру скарг щодо сексуальних домагань округу буде легко
зрозуміла та помітно розташована в кожній шкільній будівлі та буде включена до довідника для
кожного учня, працівника, волонтера та батьків.
• На додаток до поширювання та включення цієї процедури та Board Policy 3214, округ буде
щорічно повідомляти персонал про те, що скарги за цією процедурою можуть бути подані за
адресою: 9401 Sharon Drive, Everett, WA 98204.
Відповідь на повідомлення про сексуальні домагання
Округ повідомляється і зобов'язаний вжити заходів, якщо будь-який співробітник знає або повинен
знати про можливі сексуальні домагання. Це включає в себе неофіційні та офіційні заяви, зроблені
будь-якому співробітнику.
Після повідомлення про можливі сексуальні домагання співробітники завжди надають цю
інформацію координатору розділу IX. Крім того, у разі передбачуваного сексуального насильства
директор школи негайно інформує правоохоронні органи та повідомляє потерпілих учнів та їхніх
батьків/опікунів про їх право одночасно подати кримінальну скаргу та скаргу про сексуальні
домагання

Як тільки округ буде повідомлений про можливі сексуальні домагання, координатор розділу IX
негайно зв'яжеться з заявником, щоб обговорити запропоновану підтримку, розглянути побажання
заявника щодо заходів підтримки, повідомити заявника про наявність заходів підтримки з поданням
офіційної скарги або без нього, а також пояснити скаржнику формальну процедуру подання скарги.
Крім того, співробітники будуть інформувати відповідного керівника або професійного офіцера,
коли вони отримують скарги про сексуальні домагання, особливо коли скарга виходить за рамки їх
підготовки дозволу або робить серйозні звинувачення.
Заявнику повинні бути запропоновані заходи підтримки до або після подання офіційної скарги або у
випадках, коли офіційна скарга не була подана. Відповідачу також можуть бути надані заходи
підтримки. Допоміжними заходами є непрофільні, не каральні, індивідуалізовані послуги, що
надаються заявнику або відповідачу з необхідності, з наявності та безкоштовно. Допоміжні заходи
повинні бути спрямовані на відновлення або підтримку доступу до освітньої програми або
діяльності району без необґрунтованого обтяжування іншої сторони.
Заходи підтримки можуть включати:
• можливість для скаржника пояснити відповідачу, що його поведінка небажана, образлива або
недоречна, це може бути зроблено в письмовій формі або особисто;
• Заява співробітника до відповідача про те, що поведінка, зазначена в скарзі, є неприйнятною і
може призвести до дисциплінарної відповідальності, якщо буде доведена або повторена;
• Заява шкільного адміністратора, що інформує громадськість про правила округу щодо
сексуальних домагань, не згадуючи особу скаржника;
• Розробка плану безпеки;
• Зміни в графіку роботи або занять;
• Взаємні обмеження контактів між сторонами;
• Посилення безпеки та моніторингу певних територій будівлі кампусу або школи, або
• Проведення тренінгів для персоналу та/або студентів
У відповідь на скаргу про сексуальні домагання, район вживе швидкі і відповідні заходи для
розслідування і ефективних заходів, спрямованих на припинення домагань, усунення
несприятливих умов, запобігання рецидиву і, при необхідності, усунення наслідків.
Округ повідомить заявника та його батьків/опікунів про те, як повідомити про будь-які подальші
проблеми. Крім того, район проведе подальші розслідування, щоб визначити, чи існують нові
інциденти або помста, та оперативно і належним чином отреагує на поточні або нові проблеми.
Подальші розслідування будуть проводитися в терміни, узгоджені між округом і заявником.
Заявник може подати офіційну скаргу, під час отримання підтримки. Скаржник, його батько або
опікун або координатор розділу IX можуть подати офіційну скаргу, оскільки, наприклад, вони
вважають, що скарга повинна бути досліджена більш ретельно або що покарання підходить для
винної в сексуальних домаганнях особи

•
•

•

•

Район буде зберігати конфіденційність будь-якої підтримки, наданої заявнику або відповідачу в
тій мірі, в якій він може продовжувати надавати послуги тим особам.
Якщо скаржник вимагає, щоб його ім'я не розголошувалося, не розслідувалося або щоб ніякі
заходи не було вжито проти передбачуваного кривдника, такий запит надається координатору
розділу IX для розгляду.
Координатор розділу IX інформує скаржника, що надання запиту може обмежити його здатність
повністю боротися з інцидентом, включаючи дисциплінарні заходи щодо передбачуваного
кривдника.
Якщо скаржник продовжує просити, не розголошувати своє ім'я і не розслідувати інцидент, або
домагатися дій проти передбачуваного кривдника, округ повинен буде визначити, чи може
заявник виконати такий запит, забезпечуючи безпечне і недискримінаційне середовище для всіх
студентів, співробітників та інших осіб, які беруть участь у діяльності району, включаючи особу,
яка повідомила про сексуальні домагання. Хоча прохання скаржника про те, щоб його/її ім'я
будо приховано, може обмежити здатність округу повністю реагувати на індивідуальні
звинувачення в сексуальних домаганнях, округ буде використовувати інші заходи для боротьби
з ним.

Помста
Розділ IX забороняє репресії проти будь-якої особи, яка подала скаргу за цими законами або бере
участь у розслідуванні скарг. Подаючи неофіційну або офіційну скаргу про сексуальні домагання,
район вживає заходів, щоб припинити подальші домагання та запобігти будь-яким репресіям проти
скаржника, переслідуваної особи або тих, хто надав інформацію як свідки. Район буде розслідувати
всі звинувачення у помсті і вживати заходів проти тих, хто після завершення розслідування був
залучений до такої поведінки.
Формальний процес
Подання скарг Рівень 1 – Скарга округу
Будь-яка особа може подати офіційну скаргу про сексуальні домагання, навіть якщо
використовується неформальний процес.
Подання скарги
• Всі офіційні скарги будуть підготовлені в письмовій формі та будуть змальовувати конкретні дії, умови
або обставини, які, за твердженнями скаржника, відбулися і є сексуальними домаганнями. Координатор
розділу IX може підготувати скаргу на підставі звіту заявника, для розгляду та затвердження заявником.
Координатор розділу IX може вирішити, що округ повинен провести розслідування на основі отриманої
інформації, незалежно від зацікавленості заявника в поданні офіційної скарги.
• Кінцевий термін подання скарги - один рік з дати інциденту, зазначеного в скарзі. Однак строк подання
скарги не може бути встановлений, якщо скаржнику було відмовлено у подачі скарги, через: 1) надання
неправдивої інформації з округу, що він вирішив проблему, зазначену в скарзі; або (2) приховану
інформацію, яку округ повинен був надати відповідно до WAC 392-190-065 або WAC 392-190-005.
• Скарги можуть бути подані до координатора округу відповідно до розділу IX поштою, факсом,
електронною поштою або особисто. Будь-який працівник округу, який отримує скаргу, що відповідає
цим критеріям, негайно повідомить про це Координатора.
Визначення належного включення додаткових процедур подання скарг відповідно до Розділу IX
Координатор розділу IX оцінить, чи відповідає офіційна скарга про сексуальні домагання критеріям для
скарги Title IX. Якщо так, то район буде розслідувати і реагувати на інцидент відповідно до законодавства
штату, а також проводити додаткові процедури відповідно до правил Title IX. У Назві IX термін "сексуальні
домагання" означає:

• Працівник району робить надання допомоги, надбавок або послуг умовним за участю особи в небажаній
сексуальній поведінці;
• Поведінка, яка створює «несприятливе середовище», тобто небажану поведінку, яка визначається як
дуже сувора, поширена і образлива, що вона фактично позбавляє людину рівного доступу до освітньої
програми або діяльності; або
• «сексуальні домагання», як описано в 20.C. 1092(f)(6)(A)(v), «інформаційне насильство», як описано в 20
U.S.C. 1092(f)(6)(A)(v), "інформаційне насильство" як описано в 34 U.S.C. 12291(a)(10), "домашнє
насильство" як описано в 34 U.S.C. 12291(a)(8), або «переслідування» як описано 34 U.S.C. 12291(a)(30).
Район проведе додатковий розгляд розділу IX у відповідь на скаргу про сексуальні домагання, якщо
передбачувана поведінка становить сексуальні домагання, як визначено в Розділі IX та:
• Письмова скарга на нібито сексуальні домагання подається скаржником, законним опікуном заявника або
координатором розділу IX;
• Скарга просить район розслідувати можливі сексуальні домагання, як визначено в Розділі IX;
• Скарга спрямована проти названого відповідача, який на момент можливого інциденту був під контролем
шкільного округу (наприклад, учень, працівник або волонтер);
• Можливі сексуальні домагання відбулися в Сполучених Штатах; і
• Заявник брав участь або намагався взяти участь в освітній програмі або діяльності району на момент
інциденту.
Якщо офіційна скарга відповідає критеріям для скарги Title IX, округ проведе розслідування після
стандартного процесу подання скарги з додатковими вимогами розділу IX. Якщо буде встановлено, що
офіційна скарга не відповідає критеріям для скарги Title IX, округ проведе розслідування без застосування
додаткових процедур Title IX і буде використовувати Стандартний процес скарги.
ПРОЦЕС СТАНДАРТНОЇ СКАРГИ
Прийом скарги - Стандартний процес подання скарги
• Після отримання скарги Координатор наддасть заявнику копію зрозумілою заявнику мовою.
Розслідування офіційної скарги - Стандартний процес подання скарги
• Розслідування будуть проводитися оперативно, ретельно, достовірно і неупереджено. Під час слідства
заявник та обвинувачений, якщо особа обвинуваченого буде встановлена, матиме рівні можливості для
представлення свідків та відповідних доказів. Під час будь-яких слідчих дій, ініційованих районом,
заявники, підсудні та свідки можуть вимагати, щоб з ними був присутній довірений дорослий. Шкільний
округ і заявник також можуть погодитися вирішити скаргу замість розслідування.
• Після завершення розслідування слідчий оформить повний письмовий звіт про скаргу та результати
розслідування.
Медіація - Стандартний процес подання скарг
У будь-який час під час процедури подання скарги, викладеної в WAC 392-190-065 по
392-190-075, округ може запропонувати посередництво за свій рахунок. Заявник і
район можуть погодитися на продовження строків розгляду скарг з метою медіації.
Мета медіації – дати можливість заявнику та району вирішити спори та досягти
взаємоприйнятного договору за допомогою неупередженого медіатора. Медіація
повинна бути добровільною і вимагає взаємну згодою обох сторін. Цей процес може
бути припинений будь-якою стороною в будь-який час. Він не може бути використаний
для заперечення або затримки права заявника на процес розгляду скарг.
Медіація повинна проводитися кваліфікованою та неупередженою особою, яка не може: (1) бути
працівником будь-якого шкільного округу, державної чартерної школи або іншого державного чи
приватного агентства, яке надає освітні послуги студенту, який є предметом подання скарги;

.

або 2) мати особистий або професійний конфлікт інтересів. Посередником не вважається
працівником ділянки або чартерної школи або іншого державного чи приватного агентства
тільки тому, що він або вона виступає посередником.
Якщо сторони досягнуть угоди за допомогою медіації, вони можуть укладати юридично
зобов'язуючу угоду, що встановлює резолюцію, заявляючи, що всі дискусії, що відбулися під час
медіації, залишаться конфіденційними і не можуть бути використані як докази в будь-якій
наступній скарзі, належному процесі або цивільному процесі. Договір повинен бути підписаний
заявником і представником району, який має повноваження юридично зобов’язувати район.
Відповідь доглядача на офіційну скаргу - Стандартний процес подання скарги
• Керівник або уповноважена особа письмово відповість заявнику та відповідачу протягом
тридцяти (30) календарних днів з моменту отримання скарги, якщо не було згоди щодо
інших умов із заявником або якщо виняткові обставини, що оточують скаргу, вимагають
продовження строку. У разі необхідності продовження, район письмово повідомить сторони
про причину продовження та очікувану дату відповіді. На момент звернення до заявника
район повинен надіслати копію відповіді до Управління суперінтенданта державної освіти.
• Відповідь керівника або уповноваженої ним особи включатиме: (1) результати
розслідування; 2) заяву про те, чи є достатньо доказів того, що заявник зазнав сексуальних
домагань; (3) Якщо буде встановлено, що сексуальні домагання відбулися - виправні дії, які
округ вважає необхідними, і якщо це необхідно, включаючи запевнення, що округ вживе
заходів для запобігання повторення та усунення його наслідків для скаржника та інших; 4)
повідомлення заявника про право звернутися до Шкільної ради та надання необхідної
інформації для подання заяви; і (5) будь-які дії, які вживає округ, засоби правового захисту
для заявника (наприклад, джерела консультування, адвокатської та академічної підтримки),
а також повідомлення про потенційні санкції для порушника (наприклад, дисципліна).
•

•

•

Відповідь суперінтенданта або уповноваженої особи буде подана зрозумілою для заявника
мовою і може вимагати допомоги для заявника з обмеженим знанням англійської мови
відповідно до Title VI of the Civil Rights Act of 1964. Якщо скарга стверджує про
дискримінаційні утиски з боку названого відповідача (відповідачів), координатор повідомить
відповідача про результати розслідування та наддасть їм інформацію про право оскаржити
будь-яке покарання або виправні дії, вжиті округом.
Будь-які необхідні заходи щодо відновлення будуть вжиті якомога швидше, але не пізніше
тридцяти (30) днів після того, як суперінтендант надіслав письмову відповідь, якщо
обвинувачений не оскаржить накладене покарання, і район не зможе застосувати покарання
до завершення апеляційного процесу. Співробітники також можуть подавати скарги через
відповідний колективний процес переговорів або анти дискримінаційні правила.
Округ інформує заявника та його батьків/опікунів про те, як повідомити про будь-які
подальші проблеми. Крім того, район проведе подальші розслідування, щоб визначити, чи
існують нові інциденти або помста, а також оперативно і належним чином буде реагувати на
поточні або нові проблеми. Подальші розслідування будуть проводитися в строки, узгоджені
округом і заявником.

Відновити «Стандартний процес подання скарг» на другому рівні – звернення до Ради
директорів.
ПРОЦЕС СТАНДАРТНОЇ СКАРГИ З ДОДАТКОВИМИ ВИМОГАМИ РАЗДІЛУ IX

Наступні розділи описують процес, який район буде приймати для реагування на скарги на
сексуальні домагання відповідно до закону штату та Назви IX.
Визнання офіційної скарги розділу IX
Координатор розділу IX отримає та розслідуватиме всі офіційні письмові скарги про сексуальні
домагання або інформацію, яка, на його думку, потребує подальшого розслідування. Якщо такі
дії необхідні, щоб уникнути будь-яких потенційних конфліктів інтересів, координатор може
делегувати свої повноваження для участі в процесі. Після отримання скарги Координатор
запропонує заходи підтримки обом сторонам. Округ підтвердить отримання офіційної скарги,
надавши наступне письмове повідомлення відповідачу(ам) та позивачу:
• Копія шкільної процедури подачі скарг на дискримінацію зрозумілою сторонам мовою.
• Повідомлення про звинувачення в сексуальних домаганнях з достатнім часом для того, щоб
сторони підготувати детальні відповіді перед первинним інтерв'ю. Такі деталі включають
імена осіб, причетних до інциденту, якщо вони відомі, поведінку, яка відповідає визначенню
сексуальних домагань, а також дату і місце можливого інциденту, якщо це відомо.
• Зверніть увагу, що сторони можуть мати радника за своїм вибором, який може бути або не
бути адвокатом, і який може перевірити та переглянути докази можливих сексуальних
домагань.
• Слід зазначити, що відповідач не несе відповідальності за можливу поведінку і що рішення
про його провину черезможливі сексуальні домагання приймається після завершення
процесу розгляду скарги.
• Зверніть увагу на будь-які положення в правилах і процедурах поведінки учнів, які
забороняють неправдиві заяви або подання неправдивої інформації.
Розслідування офіційної скарги за розділом IX
Район повинен розслідувати звинувачення, що містяться в офіційній скарзі. Якщо
передбачувана поведінка не відповідає опису сексуальних домагань за РозділомIX, навіть якщо
це буде доведено, але поведінка не відбулося в освітній програмі або під час діяльності округу
або не була спрямована проти особи в Сполучених Штатах, округ повинен відхилити офіційну
скаргу відповідно до Розділу IX. Таке відхилення не виключає розслідування за іншими
правилами або процедурами Ради або в рамках процедур розслідування сексуальних домагань,
як того вимагає закон штату (див. Стандартний процес скарг). Округ приймає докази / чіткі та
переконливі докази як стандарт доказів, які він буде використовувати при прийнятті рішень
щодо скарг.
Розслідування IX скарг округу повинно:
• Включати швидке та ретельне розслідування звинувачень у скарзі.
• Переконуватися, що округ несе тягар доказування і збору доказів, достатніх для того, щоб
визнати провину в можливих сексуальних домаганнях. Округ не може отримати доступ,
переглянути, розкрити або іншим чином використовувати записи сторін, які були зроблені або
зберігаються лікарем, психіатром, психологом або іншим визнаним професійним або
парапрофесіональними, які діють або допомагають у їх професійній якості і які були зроблені і
збережені у зв'язку з лікуванням однієї з сторін, без отримання добровільного письмового
дозволу сторони.
• Надати сторонам рівні можливості для представлення свідків, включаючи факти та свідківекспертів, а також інші інкримінуючи та не інкримінуючи докази;
• Не обмежувати можливість будь-якої зі сторін обговорювати звинувачення, що
розслідується, або збирати та представляти відповідні докази;
• Надати сторонам рівні можливості для інших бути присутніми на будь-яких скаргах;
включаючи можливість присутності обраного консультанта, який може або не може бути
адвокатом, на будь-яких зборах або провадженнях. Округ обмежить міру участі такого
консультанта в однаковій мірі для обох сторін;

•

надавати особам, чия участь пропонується або очікується, письмове повідомленням про
дату, час, місце, учасників і мету всіх слухань, інтерв'ю або інших зустрічей, з достатнім
часом для підготовки до участі;

•

До завершення звіту про розслідування надати сторонам рівні можливості для перевірки та
аналізу будь-яких доказів, отриманих в ході розслідування, які безпосередньо пов'язані зі
звинуваченнями, висунутими в офіційній скарзі, з метою надання можливості кожній стороні
конструктивно реагувати на докази до завершення розслідування. Це включає в себе навіть
докази, незалежно від джерела доказів, на які округ не має наміру покладатися, щоб
вирішити рівень відповідальності за можливі сексуальні домагання. Сторони повинні
отримати не менше десяти (10) днів, щоб подати письмову відповідь, яку слідчий повинен
розглянути до завершення звіту про розслідування.

•

Надати щонайменше за десять (10) днів до прийняття рішення про вину, створити звіт про
розслідування, який справедливо узагальнив відповідні докази, і надіслати звіт про
розслідування в електронному або друкованому форматі кожній стороні та їх раднику для
розгляду та письмової відповіді.

•

Після того, як звіт про розслідування буде надіслано обом сторонам, але до прийняття
остаточного рішення про винуватість, той, хто приймає рішення, повинен надати кожній
стороні можливість подати письмові відповідні запитання, які одна сторона бажає задати
іншій стороні або свідку, надати кожній стороні відповіді та уточнюючі питання в обмеженій
кількості від кожної сторони. Питання та докази сексуальної схильності заявника або
попередньої сексуальної поведінки не мають значення, якщо вони не доводять, що хтось,
крім відповідача, вчинив акт у скарзі, або якщо вони не стосуються конкретних випадків
минулої сексуальної поведінки заявника по відношенню до відповідача і якщо вони не
призводять до доказів згоди між ними. Особа, яка приймає рішення, повинна пояснити особі,
яка ставить запитання, чому це питання було виключено як неактуальне.

Процес розслідування та розгляду скарг за розділом IX не є обов'язковим для проведення слідчих
слухань.
Дисципліна та надзвичайні видалення за можливі сексуальні домагання відповідно до
розділу IX
Відповідач, звинувачений у сексуальних домаганнях за розділом IX, вважається невинним у
можливій поведінці до закінчення процесу розгляду скарги. Округ не може накладати на
відповідача будь-які дисциплінарні заходи або інші дії, які не є допоміжними заходами, поки
район не визначить, що відповідач винен у сексуальних домаганнях після завершення процесу
розгляду скарги.
Ці додаткові процедури розділу IX сексуальних домагань не перешкоджають шкільному округу в
екстреному порядку вилучати учня зі школи відповідно до правил та процедур Ради 3241 Управління класом, дисципліни та виправних дій, а також пов'язаних з ним правил дисципліни
учнів для надзвичайного вилучення з школи.
Розділ IX Неформальний процес врегулювання
У будь-який час до прийняття рішення про офіційну скаргу Title IX, округ може дозволити
заявнику відмовитися від формального процесу подання скарги на користь неформального
процесу врегулювання, який не передбачає повного розслідування та судового розгляду, за
умови, що район отримує добровільну письмову згоду сторін; Округ не пропонує

неформального врегулювання звинувачень у сексуальних домаганнях до підсудного, який є
співробітником округу; район забезпечить прискорене вирішення процесу неформального
врегулювання; район також наддасть сторонам письмовий документ, що розголошує
звинувачення, пояснює вимоги до неформального процесу врегулювання та обставини, за яких
сторонам буде заборонено продовжувати формальний процес врегулювання.
Сторона має право вийти з процесу неформального врегулювання і відновити формальний
процес розгляду скарг Title IX в будь-який час, перш ніж погодитися на рішення. Округ не
дозволяє відмову від права розслідувати та розглядати офіційні скарги про сексуальні
домагання відповідно до Розділу IX як умову зарахування, працевлаштування або здійснення
будь-якого іншого права, а також не може вимагати від сторін участі в неформальному процесі
врегулювання. Район не буде пропонувати процес врегулювання інформації, якщо не буде
подана офіційна скарга.
Відповідь суперінтенданта на офіційну скаргу розділу IX
Після завершення розслідування, відповідальний за прийняття рішення (суперінтендант або
уповноважена особа) повинен надати письмове рішення про звинувачення в сексуальних
домаганнях протягом тридцяти (30) календарних днів з моменту отримання скарги, якщо інші
умови не були узгоджені з заявником або якщо виняткові обставини, що оточують скаргу,
вимагають продовження строку. У разі необхідності продовження, район письмово повідомить
сторони про причину продовження та очікувану дату відповіді.
Письмове рішення суперінтенданта видається сторонам одночасно і включає наступне:
• Ідентифікація звинувачень, які можуть кваліфікуватися як сексуальні домагання відповідно
до Розділу IX;
• Опис процесуальних кроків, вжитих з моменту отримання районом офіційної скарги на
рішення, включаючи будь-які повідомлення сторонам, інтерв'ю зі сторонами та свідками,
відвідування місця подій, методи, що використовуються для збору інших доказів та слухань;
• Інформація, що підтверджує рішення;
• надати підсумки розслідування;
• Висновки щодо застосування правил округу про кодекс поведінки до фактів;
• Заява про те, чи переважна більшість доказів свідчить про те, що скаржник зазнав
сексуальних домагань;
• Заява та обґрунтування результату кожного звинувачення, включаючи рішення про
відповідальність, будь-які дисциплінарні та інші санкції, накладені на відповідача, і чи буде
заявник забезпечений засобами правового захисту, призначеними для відновлення або
підтримки рівного доступу до освітньої програми або діяльності; і
• У разі, якщо буди виявлено існування сексуальних домагань: міри виправлення ситуації: які
ділянка вважає необхідними, включаючи запевнення, що округ вживе заходів для
запобігання повторення та усунення його наслідків для скаржника та інших, якщо це
необхідно; і
• Повідомлення про право сторін звернутися до Шкільної ради та необхідну інформацію про
подання заяви.
Відповідь суперінтенданта або уповноваженої особи буде подана зрозумілою для заявника
мовою і може вимагати допомоги для заявників з обмеженим знанням англійської мови
відповідно до Розділу VI Закону про громадянські права від1964 року. Одночасно з відповіддю
району сторонам, він повинен надіслати копію відповіді в Управління державної освіти. Будь-які
необхідні виправні заходи будуть вжиті якомога швидше, але не пізніше ніж через тридцять (30)
днів після того, як керівник надіслав письмову відповідь, якщо відповідач не оскаржив вирок, і
район не може здійснювати дисциплінарні заходи до завершення апеляційного процесу.

Співробітники також можуть подавати скарги в рамках колективного процесу переговорів або
анти дискримінаційних правил.
Процес “Процес Скарги Штату з Додатковими Вимогами Розділу IX
Другий Рівень – Апеляція до Ради Директорів Продовження.
Заява про апеляцію та слухання
• Якщо заявнику або відповідачу (відповідачам) вручено письмове рішення суперінтенданта
або уповноваженої ним особи, незгодна сторона може оскаржити це рішення до ради
директорів округу, подавши письмову заяву про звернення до секретаря правління протягом
десяти (10) календарних днів з дня отримання відповіді заявником.
• Якщо скарга стосується названого за ім'ям відповідача, округ однаково заслухає апеляції
обох сторін і наддасть письмове повідомлення іншій стороні апеляції.
• Район забезпечить, щоб особа, яка приймає рішення про апеляцію, не була особою, яка
прийняла рішення про визнання винуватості або припинення розслідування, слідчим або
координатором Розділу IX;
• Район забезпечить, щоб особи, що розглядатимуть апеляцію пройшли навчання, необхідне
для прийняття рішень за цією процедурою.
Рада призначить слухання на 20-й (20-й) календарний день після подачі письмової заяви на
апеляцію, якщо не будуть узгоджені інші умови між заявником і наглядачем або з вагомої
причини.
• Обом сторонам буде надана допустима, рівна можливість подати письмову заяву на
підтримку або оскарження результатів первісного рішення.
Рішення Ради директорів
• Якщо заявник не погодився з іншими умовами, Рада приймає письмове рішення протягом
тридцяти (30) календарних днів з дня подання заяви на апеляцію та наддасть заявнику копію
рішення.
• У письмовому рішенні буде описаний результат апеляції та обґрунтування результату.
• Рішення включатиме інформацію про право заявника звернутися до суперінтенданта
державної освіти та наддасть інформацію, куди і кому подається апеляція. Ділянка
направить копію рішення з апеляції до Управління суперінтенданта державної освіти.
• Рішення буде представлено зрозумілою для заявника мовою, яка може вимагати допомоги
для заявника з обмеженим знанням англійської мови відповідно до Title VI of the Civil Rights
Act.
Третій рівень – Скарга до Суперінтенданта державної освіти

•

Подання скарги
• Якщо заявник не згоден з рішенням Ради директорів або якщо район не виконав цю процедуру,
заявник може подати скаргу до суперінтенданта державної освіти.
• Скарга повинна бути отримана суперінтендантом державної освіти не пізніше двадцятого (20-го)
календарного дня після дати отримання заявником письмового повідомлення про рішення Ради
директорів, якщо суперінтендант державної освіти не надасть подовження з вагомих причин.
Скарги можуть бути подані поштою, факсом, електронною поштою або особисто.
Скарга повинна бути письмовою і включати: (1) опис конкретних дій, умов або обставин, які, як
стверджується, порушують відповідні закони про сексуальні домагання; 2) ім'я та контактна
інформація, включаючи адресу заявника; 3) ім'я та адреса ділянки, на яку подається скарга; 4)
копію скарги та рішення району про апеляцію, якщо такі є; і (5) бажане рішення скарги або

допомоги. Якщо звинувачення стосуються конкретного студента, скарга також повинна містити ім'я
та адресу студента або, у випадку бездомної дитини або підлітка, їх контактну інформацію.
Розслідування, Визначення Провини та Покарання
•

•

•

Після отримання скарги Управління суперінтенданта державної освіти може ініціювати
розслідування, яке може включати незалежну перевірку на місці. OSPI також може
досліджувати додаткові питання, пов'язані зі скаргою, які не були включені в оригінальну
скаргу або звернення до суперінтенданта або Ради.
Після розслідування OSPI буде приймати незалежне рішення, чи дотримав округ RCW
28A.642.010 або Chapter 392-190, WAC, і представить петиціонеру та округу письмове
рішення, що згідно яким розглядалося кожне звинувачення у скарзі та будь-які інші виявлені
проблеми недотримання. Письмове рішення включатиме покарання, яке вважається
необхідним для виправлення ситуації, і необхідну документацію, що округ виконав
покарання.
Всі покарання повинні бути завершені в строки, встановлені OSPI в письмовому рішенні,
якщо подовження не було дозволено OSPI. Якщо своєчасне виконання не буде досягнуто,
OSPI може вжити заходів, включаючи, але не обмежуючись, передачу району відповідним
державним або федеральним установам, уповноваженим вимагати виконання.

Скарга може бути вирішена в будь-який час, якщо округ добровільно погодиться вирішити скаргу до
завершення розслідування. OSPI може надавати технічну допомогу та методи вирішення спорів
для вирішення скарги.
Четвертий рівень – адміністративне прослуховування, вимоги штату
Заявник або шкільний округ, який бажає оскаржити письмове рішення Управління суперінтенданта
державної освіти, може подати письмову заяву про звернення до OSPI протягом тридцяти (30)
календарних днів з дня отримання письмового рішення з цього управління. OSPI проведе офіційні
адміністративні слухання відповідно до Закону «Про адміністративні процедури», Chapter 34.05,
RCW.
Другі Варіанти Скарг
Офіс Громадських Прав Департаменту Освіти США (Office for Civil Rights (OCR), U.S. Department
of Education)
OCR застосовує кілька федеральних законів про громадянські права, які забороняють
дискримінацію в державних школах за ознакою раси, кольору шкіри, національного походження,
статі, інвалідності та віку. Ви можете подати скаргу до ОЦР протягом 180 календарних днів з дня
можливої дискримінації.
206-607-1600 ǀ TDD: 1-800-877-8339 ǀ OCR.Seattle@ed.gov ǀ www.ed.gov/ocr
Комісія з Захисту Прав Людини штату Вашингтон Washington State Human Rights Commission
(WSHRC))
WSHRC застосовує Вашингтонський закон про боротьбу з дискримінацією ((RCW 49.60), який
забороняє дискримінацію в працевлаштуванні і в громадських місцях, включаючи школи. Ви можете
подати скаргу до WSHRC протягом шести місяців з дати можливої дискримінації.
1-800-233-3247 ǀ TTY: 1-800-300-7525 ǀ www.hum.wa.gov
Збереження Документації Розслідування

Округ буде вести облік розслідувань сексуальних домагань відповідно до своїх правил збереження
документації та згідно федеральних законів і законів штату. Протягом семи років район буде вести
облік кожного розслідування сексуальних домагань відповідно до Розділу IX, включаючи будь-яке
визначення провини та будь-які аудіо- або аудіовізуальні записи або стенограми; будь-які
дисциплінарні стягнення, накладені на відповідача та будь-які засоби правового захисту, надані
заявнику; і будь-яке оскарження результатів вирішення провини. Протягом семи років округ буде
вести облік будь-яких дій, включаючи заходи підтримки, вжиті у відповідь на скаргу про сексуальні
домагання або офіційну скаргу відповідно до розділу IX.
Тренінг та Орієнтація
Фіксована мета для всіх районних сесій орієнтації для персоналу, студентів та постійних волонтерів
це пояснити елементи цієї процедури та відповідні правила. Персоналу буде надана інформація
про розпізнання і запобігання сексуальним домаганням. Співробітники будуть повністю
поінформовані про свої обов'язки, коли вони будуть повідомлені про сексуальні домагання, офіційні
процедури подання скарг, а також про їх ролі та обов'язки відповідно до правил та процедур.
Сертифікованим співробітникам буде нагадано про юридичну відповідальність за повідомлення про
передбачуване насильство над дітьми і про те, як ця відповідальність може стосуватися
звинувачень у сексуальних домаганнях. Звичайні добровольці отримають частину цієї орієнтації
щодо своїх прав та обов'язків.
У вступних класах та інших відповідних випадках, які можуть включати батьків, учням буде надана
відповідна за віком інформація про розпізнання та запобігання сексуальним домаганням та їх права
та обов'язки за цими та іншими правилами округу.
В рамках інформації про визнання і запобігання сексуальним домаганням співробітники, волонтери,
студенти і батьки будуть проінформовані про те, що розглядається, але не обмежуючись,
визначенням сексуальних домагань:
• Вимоги сексуальних послуг в обмін на бажане ставлення або щось цінне;
• заява або натяк на те, що людина щось втратить, якщо не виконає сексуальне прохання;
• Покарання особи за відмову підкорятися сексуальним домаганням або надання пріоритету тим,
хто згоден;
• Робити небажані, образливі або недоречні зауваження, коментарі, жести, жарти або зауваження
сексуального характеру про зовнішність, стать або поведінку людини;
• Використання принизливих для людини сексуальних термінів;
• Стояти занадто близько, недоречно торкатися, заганяти людину в куток або нав'язливо
переслідувати; або
• Показувати образливі або недоречні сексуальні ілюстрації на території школи.
Перегляд Правил і процедур Ради
Для з'ясування ефективності цього заходу район проведе щорічний огляд утилізації та виконання
цих правил і процедур. Огляд буде проведено співробітником з дотримання законодавства за
участю зацікавлених сторін. Керівник розгляне пропозицію про внесення змін до регламенту перед
Радою і розгляне питання про внесення змін до цієї процедури на підставі цього рішення.

Заборона Переслідувань, Залякування та Буллінга – Правила Ради
3216
A. Заява місії
Шкільний округ Mukilteo прагне до безпечного та ввічливого освітнього середовища, вільного
від переслідувань, залякування або буллінга для всіх учнів.
B. Визначення
«Переслідування, залякування або буллінг» означає будь-яке навмисно написане
повідомлення або зображення, яке передається в електронному вигляді, усний або фізичний
акт, включаючи, але не обмежуючись, діями, які, як показано, мотивовані будь-якою
характеристикою в 28A.640.010 та 28A.642.010, або іншими відмінними характеристиками, де
дія:
o Є причиною фізичної шкоди учневі або пошкодження майна учня; або
o Має вплив значного втручання в освіту студента; або
o Настільки серйозна, постійна або розповсюджена, що створює страхітливе або загрозливе
освітнє середовище; або
o Суттєво порушує впорядковану роботу школи.
Ніщо в цьому розділі не вказує на те, що постраждалий учень насправді має характеристику,
яка є основою для переслідування, залякування або буллінгу. «Інші відмінні характеристики»
можуть включати, але не обмежуватися: зовнішнім виглядом, одягом, соціально-економічним
статусом, вагою. «Умисні дії» стосуються вибору особи для участі в дії, а не кінцевого
результату дії (дій).
C. Поведінка/Вирази
Ці правила визнають, що "переслідування", "залякування" та "буллінг" є окремими, але
пов'язаними поведінками. Кожну з них слід розглядати правильно. Супутня процедура
розрізняє три поведінки; однак ця відмінність не повинна розглядатися як частина правового
визначення такої поведінки. Переслідування, залякування або буллінг можуть приймати і інші
форми, включаючи, але не обмежуючись, образами, чутками, жартами, натяками,
зневажливими коментарями, малюнками, мультфільмами, витівками, жартами, жестами,
фізичними нападами, погрозами або іншими письмовими, усними, фізичними або
електронними повідомленнями або зображеннями, включаючи, але не обмежуючись,
публікаціями в соціальних мережах.
Ці правила не спрямовані на заборону вираження релігійних, філософських або політичних
поглядів за умови, що вислів не завдає істотної шкоди освітньому середовищу. Багато видів
поведінки, які не досягають рівня домагань, залякування або буллінга, але все ще можуть
бути заборонені іншими правилами ділянки, школи, класу або програми.
D. Тренінг
Ці правила є частиною обов'язку району створювати та підтримувати безпечну, ввічливу,
шанобливу та інклюзивну навчальну спільноту і повинні поєднуватися з комплексним
навчанням персоналу та волонтерів, включаючи освіту учнів у партнерстві з сім'ями та
громадою. Конкретні вимоги до навчання включаються до відповідних процедур.
E. Попередження
Район наддасть учням стратегії запобігання домагань, залякувань та буллінгу, а також, коли
це можливо, звертатиметься за допомогою до сімей, правоохоронних органів та інших

громадських установ.
F. Інтервенції
Заходи спрямовані на усунення впливу на постраждалих учнів та інших постраждалих осіб,
для зміни поведінки кривдника та відновлення позитивного шкільного клімату. Район розгляне
частоту інцидентів, вік учнів, а також тяжкість неправомірних дій при визначенні стратегій
втручання. Втручання буде варіюватися від психологічного консультування, корекції
поведінки та покарання до направлення до правоохоронних органів.
G. Студенти з індивідуальними планами навчання або планом розділ 504
Якщо будуть висунуті звинувачення в тому, що студент з Індивідуальним планом освіти (IEP)
або планом розділу 504 був агресором або об'єктом переслідування, залякування або
буллінга, школа запросить команду IEP або команду розділу 504, які працюють з учнем, щоб
визначити, чи вплинув інцидент на здатність учня отримувати безкоштовну, відповідну
державну освіту (FAPE). Засідання відбудеться незалежно від того, чи був інцидент з
домаганнями, знущаннями або буллінгом з боку учня. Під час зустрічі команда оцінить такі
питання, як академічна успішність учня, проблеми поведінки, відвідування та участь у
позакласних заходах. Якщо буде вирішено, що учень не отримує FAPE в результаті інциденту
домагання, залякування або буллінга, район вживатиме заходів для того, щоб учень почав
отримувати FAPE.
Г. Мстивість / неправдиві звинувачення
Мстивість заборонена і призведе до відповідного покарання. Порушенням цих правил є
погроза або заподіяння шкоди людині за повідомлення про домагання, залякування,
буллінг або участь у розслідуванні. Також порушенням правил округу є повідомлення про
завідомо неправдиві звинувачення в домаганнях, залякуванні та знущаннях. Учні або
співробітники не будуть покарані за сумлінну звітність. Однак особи, які свідомо зробили
або підтвердили неправдиві заяви, будуть піддані відповідним дисциплінарним діям.
H. Офіцер з громадянських прав
Суперінтендант призначить офіцера з громадянських прав в якості основної контактної особи
округу, щоб отримати копії всіх офіційних і неформальних скарг і забезпечити дотримання
правил. Ім'я та контактна інформація офіцера з громадянських прав будуть повідомлені
всьому округу. Окружний офіс з громадянських прав візьме участь принаймні в одному
обов'язковому тренінгу, запропонованому Офісом суперінтенданта громадської освіти.
(OSPI).

Заборона Переслідувань, Залякування та Булінга – Правила Ради
3216
A. Вступ
Шкільний округ Mukilteo прагне забезпечити учням оптимальне навчальне середовище,
поважаючи шкільне середовище, в якому всі вшановлені, і ніхто не завдає фізичної або
емоційної шкоди. З метою забезпечення поваги та запобігання шкоди шляхом порушення
правил, район забороняє переслідування, залякування або буллінг з боку інших членів
шкільної спільноти на заходах, організованих школою, або коли такі дії суттєво порушують
навчальний процес. Шкільна спільнота включає всіх учнів, працівників шкіл, членів

шкільної ради, підрядників, неоплачуваних волонтерів, сім'ї, меценатів та інших
відвідувачів. Учні не будуть переслідуватися через їх расу, колір, релігію, походження,
національне походження, стать, сексуальну орієнтацію, гендерне вираження, гендерну
ідентичність, психічну або фізичну інвалідність або інші відмінні риси.
Будь-який персонал школи, який бачив, чув або був свідком переслідувань, залякування
або буллінгу, або які були проінформовані про такі дії, повинен вжити швидкі і відповідні
заходи, щоб припинення переслідування, залякування або буллінгу і запобігти
повторенню такої поведінки.
B. Визначення
Кривдником є учень, працівник або інший член шкільної спільноти, який бере участь у
домаганнях, залякуванні або знущаннях над учнем.
Переслідування, залякування або буллінг означає навмисний електронний, письмовий,
усний або фізичний акт, який:
1. Завдає фізичної шкоди студенту або його власності;
2. По суті заважає освіті учня;
3. Настільки серйозний, постійний або всеохоплюючий, що створює страхітливе або
загрозливе освітнє середовище; або
4. Суттєво порушує впорядковану роботу школи. Поведінка, яка «суттєво заважає освіті
учня», визначатиметься на основі оцінок жертви, відвідуваності, поведінки, взаємодії з
однолітками, участі у заходах та інших показників.
Поведінка, яка може піднятися до рівня домагань, залякування або буллінга, може набути
багатьох форм, включаючи, але не обмежуючись: образи, чутки, жарти, натяки,
принизливі коментарі, малюнки, карикатури, витівки, усвідомлене вилучення з суспільства,
фізичні напади або погрози, жести або дії, що стосуються людини або групи, електронні,
письмові, усні або фізично передані повідомлення або зображення. Не вимагається, щоб
потерпілий студент насправді мав характеристику, яка є підставою для переслідування,
залякування або буллінгу.
Мстивість виникає, коли людину залякують, погрожують, примушують або дискримінують
за повідомлення про домагання, залякування або буллінг або за участь у розслідуванні.
Персонал включає, але не обмежується, вихователями, адміністраторами,
консультантами, шкільними медсестрами, працівниками кафетеріїв, завхозами, водіями
автобусів, спортивними тренерами, консультантами з позакласної діяльності,
класифікованим персоналом, замінними та тимчасовими вчителями, волонтерами або
парапрофесіоналами (працівниками та підрядниками).
Постраждалий учень - це студент, якого можливо переслідували, залякували або
знущалися.
B. Поведінки/Вираз
"Домагання", "залякування" та "буллінг" - це окремі, але пов'язані види поведінка. Кожен з
них слід розглядати правильно. Хоча ця процедура розрізняє три типи поведінки, ці
відмінності не слід розглядати як юридичне визначення цих поведінок. Домагання
відноситься до будь-яких зловмисних дій, які шкодять фізичному добробуту будь-якої
людини. Це можуть бути дискримінаційні домагання, зловмисні домагання або сексуальні
домагання. Залякування стосується неявних або явних погроз фізичного насильства.
Буллінг відноситься до небажаної агресивної поведінки іншої молодої людини або групи

молодих людей, яка включає явний або неявний дисбаланс влади, повторюється кілька
разів або, швидше за все, повторюється знову. Буллінг може завдати фізичної або
освітньої шкоди постраждалій молоді. Буллінг може проходити за допомогою технологій
та називатися електронним буллінгом або кибербуллінгом.
C. Відношення до Других Законів
Ця процедура застосовується тільки до RCW 28A.600.477 Забонона Домагань,
Залякування та Буллінгу . Існують інші закони та процедури для вирішення пов'язаних
питань, таких як сексуальні домагання або дискримінація.
Близько чотирьох законів штату Вашингтон відносяться до домагань або дискримінації:
1. RCW 28A.300.285 – Домагання, Залякування, Буллінг
2. RCW 28A.640.020 – Сексуальна Рівність
3. RCW 28A.642 – Заборона Дискримінації в Державних Школах
4. RCW 49.60.010 – Закон проти Дискримінації
Округ переконуватиметься, що всі закони штату щодо переслідувань, залякування або
буллінгу дотримуються. Ніщо в цій процедурі не заважає учневі, батькам/ опікуну, школі
або округу вжити заходів для усунення утисків або дискримінації на основі членства особи
в юридично захищеному класі відповідно до місцевого, державного або федерального
законодавства.
D. Попередження
1. Розповсюдження
Кожен веб-сайт школи та округу надаватиме інформацію про те, як повідомляти про
домагання, залякування або булінг; ім'я та контактна інформація особи для підготовки
звіту для адміністрації школи; та ім'я та контактна інформація офіцера з громадянських
прав округу. Правила та процедури району будуть доступні в кожній школі мовою, яку
розуміють сім'ї.
Щороку суперінтендант забезпечить, щоб посібники для учнів, співробітників,
волонтерів та батьків містили коротку інформацію про правила та процедури; і щоб гід
був доступний у школах, офісах ділянки та/або коридорах; або розміщені на веб-сайті
округу.
Додаткове поширення правил і процедур залежить від вимог розділу 392-405 WAC.
2. Освіта
У вступних заняттях для студентів та в інших відповідних випадках щороку учні
отримуватимуть відповідну за віком інформацію про те, як розпізнати та запобігти
домаганням, залякуванню або буллінгу. Інформація міститиме копію форми звіту про
інцидент або посилання на веб-процес.
3. Тренінг
Офіцер з громадянських прав округу візьме участь принаймні в одному обов'язковому
навчанні, запропонованому OSPI. Співробітники отримуватимуть щорічне навчання з
правил та процедур шкільного округу, включаючи, як мінімум, ролі та обов'язки
персоналу, як контролювати зони загального користування та використання форми
звітності про інциденти в районі.
4. Стратегії Попередження
Район впроваджуватиме низку превентивних стратегій, серед яких: індивідуальні підходи,
рівень класної кімнати, шкільні та районний рівні.
Наскільки це можливо, район буде реалізовувати доказову програму профілактики,

спрямовану на підвищення соціальної компетентності, поліпшення шкільного клімату та
усунення домагань, залякування та булінгу в школах.
E. Офіцер з Дотримання Громадянських Прав
Офіцер з громадянських прав буде:
1. Виступати в якості основного контакту району з переслідування, залякування або
буллінгу. Якщо твердження в письмовій заяві про домагання, залякування або буллінг
свідчать про можливе порушення Правила округа 3216, посадова особа округу, яка
отримує звіт, повинна негайно повідомити про це офіцера з громадянських прав;
2. Надавати підтримку та допомогу директору або уповномоченій особі з вирішення скарг;
3. Отримувати копії всіх форм звітів про інциденти, дисциплінарні бланки направлення та
листи батькам з інформацією про результати розслідувань;
4. Звертатися до призначеного координатора з громадянських прав шкільного округу.
Якщо письмове твердження про домагання, залякування або буллінг свідчить про
потенційне порушення Правил Ради 3210, про недискримінацію або якщо району стає
відомо про потенційне порушення правил недискримінації округу під час розслідування,
офіцер з громадянських прав повинен негайно повідомити координатора з громадянських
прав округу. Водночас, працівники з громадянських прав повинні негайно повідомити
скаржника, що їх скарга розглядатиметься відповідно до цих правил/процедур, а також
правил/процедур недискримінації. Терміни розслідування та реагування на процедуру
недискримінації починаються, коли шкільний округ дізнається, що письмовий звіт або
розслідування, або переслідування, залякування або буллінг пов'язані з потенційним
порушенням правил недискримінації округу;
5.Знайомі з використанням інформаційної системи студентів. Офіцер з прав людини може
використовувати цю інформацію для виявлення закономірностей поведінки та проблемних
областей;
6. Забезпечувати виконання правил і процедур шляхом моніторингу слідчих процесів, а
також забезпечувати оперативність, неупередженість і ретельність розслідувань;
7. Оцінювати потреби в навчанні персоналу та студентів для забезпечення успішної
реалізації по всьому округу та забезпечення щорічної осінньої кваліфікації;
8. Щорічно повідомляти Центр безпеки школи OSPI про оновлення або зміни правил або
процедур; і
9. У випадках, коли, незважаючи на шкільні зусилля, потерпілий учень зазнає
переслідувань, залякування або буллінг, які загрожують здоров'ю та безпеці учня, офіцер
з громадянських прав сприятиме зустрічі між посадовими особами округу та батьками /
опікунами дитини для розробки плану безпеки та захисту учнів. Зразок плану безпеки для
студентів доступний на веб-сайті OSPI: https://www.k12.wa.us/student-success/healthsafety/school-safety-center
F. Втручання персоналу
Всі співробітники мають право втручатися, якщо вони є свідками або отримують
повідомлення про домагання, залякування або буллінг. Незначні інциденти, які
співробітники можуть вирішити негайно, або інциденти, які не відповідають визначенню
домагань, залякування або буллінгу, можуть не вимагати будь-яких подальших дій за цією
процедурою, крім того, щоб вони не повторювались.
G. Подання форми звіту про інцидент
Форми звітування про інциденти можуть використовуватися студентами, сім'ями або
персоналом для повідомлення про випадки домагань, залякування або буллінга. Зразок
форми доступний на веб-сайті Центру безпеки шкіл Управління державної освіти
(OSPI):www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx

Будь-який студент або студенти, які вважають, що вони були об'єктом невирішених,
серйозних або постійних переслідувань, залякування або буллінга, або будь-яка інша
особа в шкільній спільноті, яка стала свідком або отримала повідомлення про те, що
учень був або міг бути об'єктом невирішених, серйозних або постійних переслідувань,
залякування або буллінга, може повідомляти про інциденти усно або письмово будь-якому
співробітнику.
F. Реагування на Домагання, Залякування або Булінг – Звіти
Крок 1: Подача Бланка Заяви про Інцидент
Щоб захистити потерпілого студента від помсти, студенту не потрібно розголошувати
свою особу у вигляді звіту про інцидент. Форма може бути подана анонімно,
конфіденційно, або студент може розкрити свою особу (не конфіденційно).
Статус заявника
1. Анонімний
Особи можуть подати заявку, не розкриваючи свою особу. Жодних дисциплінарних
заходів щодо передбачуваного агресора не буде вжито виключно на підставі
анонімного повідомлення. Школи може надати коробки для скарг, використовувати
онлайн-процеси подачі заявок або розробляти інші методи отримання анонімних
непідписаних заявок. Можливі відповіді на анонімний звіт включають посилений
моніторинг конкретних місць у певний час доби або посилений моніторинг конкретних
студентів або співробітників.
2. Конфіденційний
Особи можуть вимагати, щоб їх особистість була прихована від обвинувачених та
інших студентів. Як і анонімні заяви, жодних дисциплінарних заходів щодо
передбачуваного агресора не буде вжито виключно на основі конфіденційної
заяви.
3. Неконфіденційний
Особи можуть погодитися подати заяву без конфіденційності. Заявники, які
погоджуються подати свою скаргу не конфіденційно, будуть поінформовані про те,
що вимоги належного процесу можуть вимагати від округу розкрити всю
інформацію, яку він має щодо скарги, будь-яким особам, причетним до інциденту,
але навіть тоді інформація буде обмежена тими, хто її потребує, як під час, так і
після розслідування. Однак район буде впроваджувати положення, що
забороняють помсту згідно цим правилам і процедурам для захисту скаржника і
свідків.
Крок 2: Отримання Форми Заяви про Інцидент
Всі співробітники несуть відповідальність за отримання усних і письмових заяв. Де це
можливо, співробітники, які спочатку отримують усні або письмові повідомлення про
домагання, залякування або буллінг, будуть намагатися вирішити інцидент негайно. Якщо
інцидент вирішено для задоволення залучених сторін, або якщо інцидент не відповідає
визначенню утисків, залякування або буллінга, подальші дії за цією процедурою не
потрібні.
Всі повідомлення про несанкціоновані, серйозні або постійні переслідування, залякування
або буллінг будуть записані у формі звіту про інцидент округу і передані директору або
уповноваженій особі, якщо директор або уповноважена особа не є предметом скарги.
Крок 3: Розслідування Невирішених, Серйозних або Повторювальних Домагань,
Залякувань або Буллінга.

Всі повідомлення про несанкціоновані, серйозні або постійні переслідування, залякування або
буллінг будуть розслідуватися з розумною оперативністю. Будь-який студент може привести з
собою довіреного дорослого протягом усього процесу подачі заяви та розслідування.
1. Після отримання форми звіту про інцидент, в якій йдеться про невирішені, серйозні
або постійні домагання, залякування або буллінг, уповноважена особа школи або
округу відкриє розслідування. У разі наявності можливості явного і безпосереднього
фізичного заподіяння шкоди заявнику, округ негайно зв'яжеться з правоохоронними
органами і повідомить про це батьків/опікунів.
2. Під час розслідування район вживатиме обґрунтовані заходи для того, щоб не було
подальших випадків переслідування, залякування чи буллінгу між скаржником та
можливим агресором. У разі необхідності район буде реалізовувати план безпеки.
(https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center/safety-planningtoolkit) для учасників.
Якщо в ході розслідування окружному слідчому стане відомо про можливе порушення
Правил недискримінації Ради 3210, слідчий негайно повідомить офіцера з
громадянських прав округу. Після отримання цієї інформації офіцер з громадянських
прав повинен повідомити заявника, що його скарга буде розглянута відповідно до
Процедури скарг про дискримінацію від WAC 392-190-065 до WAC 392-190-075, а
також процедури скарг HIB. Повідомлення подається зрозумілою для заявника мовою.
Графік розслідування та реагування на процедуру скарги про дискримінацію буде
слідувати графіку, викладеному в WAC 392-190-065, і почнеться, коли округ дізнається
або повинен був дізнатися, що письмовий звіт про домагання, залякування або буллінг
пов'язаний із звинуваченнями в порушенні правил округу щодо недискримінації.
3. Протягом двох (2) шкільних днів з моменту отримання форми звіту про інцидент
шкільна уповноважена особа повідомить сім'ї учнів про те, що скарга надійшла, і
порадить сім'ям переглянути правила та процедури округу щодо домагань,
залякування та буллінгу.
4. У рідкісних випадках, коли після консультацій зі студентом та відповідним персоналом
(наприклад, психологом, радником або соціальним працівником), округ має докази
того, що залучення їх батьків / опікунів може загрожувати здоров'ю та безпеці заявника
або можливого агресора, округ може спочатку утримуватися від контакту з батьками /
опікунами під час розслідування домагань, залякування або буллінгу. Якщо професійні
співробітники школи підозрюють, що учнем зловживають і нехтують, вони повинні
дотримуватися правил округу, та повідомити про підозрілі випадки службам захисту
дітей.
5. Розслідування включає, як мінімум:
(а) інтерв'ю з заявником;
(b) Інтерв'ю з можливим агресором;
(c) розгляд будь-яких попередніх скарг щодо скаржника або можливого агресора; і
(d) Інтерв'ю з іншими студентами або співробітниками, які можуть бути обізнані про можливий
інцидент.
6. Директор або уповноважена особа можуть визначити інші кроки, необхідні для завершення
розслідування.
7. Розслідування буде завершено в найкоротший терміни, але, як правило, не пізніше 5 (п'яти)
шкільних днів з дати первинної скарги або заяви. Якщо для завершення розслідування
потрібно більше часу, район надаватиме щотижневі оновлення батькам/опікунам та/або

учневі.
8. Не пізніше двох (2) шкільних днів після завершення розслідування та звіту про них
посадова особа з громадянських прав, директор або уповноважена особа письмово
або особисто проінформують батькові/опікунів заявника та можливого агресора щодо:
a. Результатів розслідування;
б. чи були ці звинувачення визнані реальними;
в. Чи були порушені правила; і
d. Процес апеляції заявника, якщо заявник не згоден з результатами розслідування.
У зв'язку з законодавчими вимогами щодо конфіденційності студентської документації,
директор або уповноважена особа не можуть надати конкретну інформацію
батькові/опікуну потерпілого студента про будь-які вжиті дисциплінарні заходи, якщо
це не пов'язано з наказом, згідно якому потерпілий студент повинен знати, щоб
повідомити про порушення.
Якщо округ вирішить зв'язатися з батьком / опікуном в письмовій формі, лист буде
надіслано батькові / опікуну заявника і можливому агресору поштовою службою США з
сповіщення про повернення, це відбудеться тільки після консультації зі студентом і
відповідним персоналом (психологом, радником, соціальним працівником) і тільки
якщо буде встановлено, що участь сім'ї не може загрожувати заявнику або можливому
агресору. Якщо співробітники професіонали школи підозрюють, що учнем
зловживають або нехтують, будучи обов'язковими доповідачами, вони повинні
дотримуватися правил округу щодо повідомлення про підозрілі випадки службам
захисту дітей.
Якщо інцидент не вдається вирішити на рівні школи, директор або уповноважена
особа попросить про допомогу у офіцера з громадських прав (HIB).
Крок 4: Виправні Заходи для Агресора
По завершенню розслідування уповноважена особа школи або округу вживатиме
необхідних виправних заходів. Вони будуть прийняті якомога швидше, але не пізніше п'яти
(п'яти) шкільних днів після того, як буде встановлено контакт з сім'ями або опікунами про
результати розслідування. Виправні заходи, які включають покарання учня, буде
впроваджено відповідно до Правил Ради 3241- Клас менеджмент, дисципліна та виправні
дії. Якщо обвинувачений агресор оскаржить накладення дисциплінарного стягнення,
окружний адмінсуд може бути не допущений до запровадження дисциплінарного
стягнення до завершення апеляційного процесу згідно правового або законного порядку.
Якщо в ході розслідування директор або уповноважена особа школи дізнається, що учень
свідомо зробив неправдиву заяву про домагання, залякування або булінг, цей учень може
бути підданий виправним заходам, включаючи покарання.
Крок 5: Право Потерпілого Учня на Апеляцію
a. Якщо заявник або батьки/опікуни не задоволені результатами розслідування, він може
звернутися до суперінтенданта або уповноваженої ним особи, подавши письмову
заяву на апеляцію протягом 5 (п'яти) шкільних днів з моменту отримання письмового
рішення. Суперінтендант або уповноважена особа розгляне звіт про розслідування та
винесе письмове рішення про оскарження протягом 5 (п'яти) шкільних днів з дня

отримання заяви на апеляцію.
b. Якщо потерпілий учень не задоволений після первинного звернення до
суперінтенданта, учень може звернутися до Шкільної ради, подавши письмову заяву
про звернення до секретаря шкільної ради на/або до п'ятого (5) навчального дня, з дня
отримання письмового рішення від суперінтенданта.
c. Звернення до Шкільної ради або дисциплінарної колегії апеляційної інстанції має бути
заслухано не пізніше десятого (10) навчального дня після подання письмової заяви
про звернення до Шкільної ради. Шкільна колегія або дисциплінарна колегія з розгляду
протоколу та винесе письмове рішення про апеляцію на/або до п'ятого (5) навчального
дня після закінчення слухання та наддадуть копію всім зацікавленим сторонам.
Остаточним рішенням округу буде рішення Ради або радника.
Крок 6: Покарання/Виправна Дія
Район вживатиме швидкі і справедливі заходи у межах своїх повноважень, щодо доказів
переслідування, залякування або буллінгу. Залежно від тяжкості поведінки, заходи щодо
виправних заходів можуть включати консультування, освіту, покарання та / або
направлення до правоохоронних органів. Виправні заходи для учня, який приймає участь
в домаганнях, залякуваннях або буллінгу, будуть змінюватися і оцінюватися залежно від
характеру поведінки, віку розвитку студента або історії проблемної поведінки та
академічної успішності студента. Виправні заходи, які включають покарання учня, буде
впроваджено відповідно до Правила Ради 3241- Управління класом, Дисципліна та
Виправні дії.
Якщо поведінка була публічною або були залучені групи учнів або глядачів, район
повинен рішуче розглянути загально-шкільне навчання або інші дії для реагування на
інцидент.
Якщо працівники будуть визнані такими, які не дотримуються цих правил та процедур,
шкільний округ може накласти на працівника дисциплінарне стягнення, в тому числі
звільнення. Якщо буде встановлено, що сертифікований педагог вчинив порушення WAC
181-87, який зазвичай називають Кодексом поведінки професійних педагогів, Управління
професійної практики OSPI може вжити дисциплінарних заходів щодо його сертифіката,
включаючи його відкликання. Порушення підрядником цих правил може призвести до
втрати договорів.
Крок 7: Підтримка Потерпілого Учня
Особам, які зазнавали переслідувань, залякування або знущань, будуть надані відповідні
допоміжні послуги, а несприятливі наслідки домагань будуть розглянуті та усунені, якщо
це необхідно.
J. Імунітет/Помста
Жоден працівник школи, учень або волонтер не може брати участь у репресіях або помсті
проти потерпілого учня, свідка або іншої особи, яка надає інформацію про можливий акт
переслідування, залякування або буллінга. Помста заборонена і призведе до відповідного
покарання.
G. Інші ресурси
Студенти та сім'ї повинні користуватися процедурами округу для подання скарг та
апеляцій як першу відповідь на звинувачення в домаганнях, залякуванні або знущаннях.

Однак ніщо в цій процедурі не заважає учневі, батькам / опікуну, школі або округу вжити
заходів для усунення дискримінації або утисків на підставі членства особи в юридично
захищеному класі відповідно до місцевого, державного або федерального законодавства.
Скарга на домагання, залякування або буллінг також може бути подана до таких
державних або федеральних установ:
o OSPI Офіс Справедливості та Громадських Прав (для скарг про дискримінацію)
360.725.6162 Email: equity@k12.wa.us
• https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights
• Комісія Прав Людини штату Вашингтон 800.233.3247 www.hum.wa.gov/index.html
• Офіс Громадських Прав, Департамент Освіти США, Регіон IX 206.607.1600 Email:
OCR.Seattle@ed.gov www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html
• Департамент Юстиції по Взаємодії з Громадськістю 877.292.3804
• www.justice.gov/crt/
• Офіс Освіти Ombuds 866.297-2597
• Email: OEOinfo@gov.wa.gov http://oeo.wa.gov/
• OSPI Центр Безпеки 360.725-6044
• https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center
G. Інші Правила та Процедури Округа
Ніщо в цих правилах або процедурі не призначене для заборони покарання або виправлення
проступків, які не досягають рівня домагань, залякування або буллінгу, як це передбачено
цими правилами, але які заборонені або можуть бути заборонені іншими правилами школи
або округу.

Свобода Виразу– Правила Ради 3220

Вільний вираз думки студента є важливою частиною освіти в демократичному суспільстві.
Усне та письмове висловлення думки учнями у шкільних приміщеннях слід заохочувати, поки
це суттєво не порушує роботу школи. Учням прямо заборонено використовувати вульгарні та
/ або образливі терміни в класі або зборах, а також на всіх інших шкільних заходах, на
території кампусу або поза ним.
Суперінтендант розробить керівництва, щоб учні могли вільно висловлювати свою думку,
зберігаючи впорядковану поведінку в школі.

Публікації Учнів - Правила Совета 3221
Студентські видання, видані в рамках навчальної програми школи або за підтримки
відповідного фонду студентського органу, призначені для використання як навчальні
посібники, а також як засіб спілкування зі студентами. Вони управляються і в більшості
випадків фінансуються округом.
Матеріали, що з'являються в таких публікаціях, повинні відображати всі сфери інтересу для
студентів, включаючи теми, на яких можуть виникнути розбіжності і заперечення. Спірні
питання можуть бути представлені за умови, що вони глибоко розглянуті і відображають різні
точки зору. Такий матеріал не може бути наклепницьким, непристойним або вульгарним;
викликати значних збоїв в роботі школи; втручатися в приватне життя інших; принижувати
будь-яку расу, релігію, стать або етнічну групу; або сприяти порушенню закону або рекламі
тютюнових виробів, алкогольних напоїв, незаконних наркотиків або наркотичну атрибутику.
Суперінтендант розробить директиви для впровадження цих стандартів і встановить
процедури для прискореного розгляду будь-яких матеріалів, які не відповідають стандартам..

Розповсюдження Матеріалів – Правила Ради 3222
Публікації або інші матеріали, написані учнями, можуть поширюватися на території школи
відповідно до процедур, розроблених суперінтендантом. Такі процедури можуть накладати
обмеження на час, місце і спосіб розповсюдження, включаючи попередню авторизацію на
розповсюдження, кількість друкованих примірників або вивішування таких матеріалів на шкільній
території.
Студенти, відповідальні за розповсюдження матеріалів, що призводять до суттєвого порушення
або перешкоджання діяльності школи, підлягають виправним діям або покаранню, включаючи
призупинення відвідування або відрахування з школи, згідно з правилами учнівської дисципліни.

Свобода Зібрання – Правила Ради 3223
Окремі студенти та студентські організації можуть зустрічатися в шкільних кімнатах або
класах або на відкритому повітрі на шкільних територіях для обговорення, прийняття рішень
або інших законних дій з будь-якого питання, яке прямо чи опосередковано впливає на них,
незалежно від того, чи стосується це школи. Така діяльність не повинна заважати
нормальному функціонуванню школи.
Мирні демонстрації допустимі, хоча вони повинні проводитися в спеціально відведених
місцях, де вони не повинні становити небезпеки для людей або майна, і в призначений час,
який не повинен заважати заняттям або іншим шкільним заходам.

Обшук Учнів або Особистої Власності – Правила Ради 3231
Студент та його особисте майно, шафка та / або автомобіль можуть бути обшукані посадовими
особами школи, якщо є обґрунтована підозра, що обшук доведе, що студенти порушили закон
або шкільні правила, що регулюють поведінку учнів. Під час обшуку з директором або з
уповноваженої ним особою повинен бути присутній додатковий адміністратор або працівник.
А. Будь-який пошук учня проводиться тільки з метою виявлення контрабанди або інших доказів
порушення студентом закону або шкільних норм. У цих правилах «контрабанда» означає
предмети, матеріали або речовини, володіння якими заборонено законодавством або
нормативними актами округу, включаючи, але не обмежуючись, контрольованими речовинами,
алкогольними напоями, тютюновими виробами або будь-якими предметами, які можуть
вважатися вогнепальною зброєю або зброєю.
В. Співробітники повинні проводити обшуки таким чином, щоб не бути невиправдано
нав'язливими з огляду на вік і стать студента і характер можливого порушення.
C. Співробітники можуть обшукувати транспортний засіб учня, тільки якщо він припаркований на
території школи.
D. Шкільний персонал не має права робити будь-якому учневі обшук з роздягненням або обшук
порожнин тіла.
E. Жоден учень не повинен бути обшуканий собакою, яка була навчена виявляти наркотики /
алкоголь, якщо не існує підозр, що студент знаходиться під впливом або володіє
контрольованою речовиною або алкоголем.
F. Обшук з тренованою собакою може проводитися до, під час і після шкільного дня і на шкільних
заходах, і прийнятний для загальних перевірок кампусу, включаючи, але не обмежуючись,
аудиторіями та студентські шафками, спортивними шафками, столами, шкільними
автостоянками та автомобілями, які припарковані на шкільній території. Будь-які такі перевірки
будуть проводитися належним чином в присутності співробітників школи, правильно навченим та
сертифікованим собакою і її дресирувальником.

G. Жоден студент не повинен піддаватися тесту на скринінг алкоголю / наркотиків, включаючи,
але не обмежуючись, палицею або дихальним екраном Alco, якщо немає індивідуальної
обґрунтованої підозри, що студент перебуває під впливом контрольованої речовини або
алкоголю. Якщо студент відмовляється співпрацювати з тестом на скринінг алкоголю,
співробітники можуть перейти до відповідної дисципліни на основі всіх інших наявних доказів.
Н. Якщо учень відмовляється співпрацювати з обшуком, він може бути покараний за відмову
співпрацювати і дотримання директив адміністрації школи.

Обшук Шафи – Правила Ради 3232
Учням можуть бути призначені шафки для зберігання книг, шкільного приладдя та особистих
речей. Шафки, столи та складське приміщення є власністю шкільного району. Жоден учень не
має права або очікування конфіденційності щодо використання будь-якої шафки, виданої або
призначеної студенту школою.
Жоден учень не може використовувати шафку, стіл або приміщення для зберігання будь-яких
речовин або предметів, заборонених законодавством або шкільними правилами або які
становлять загрозу здоров'ю, безпеці тим, хто знаходиться в будівлі або самій будівлі.
Будь-яка шафка, стіл для учнів або інше сховище повинні бути обшукані, якщо є підстави
підозрювати, що обшук наддасть докази того, що студенти порушують норми закону або
школи. Будь-який обшук індивідуальної студентської шафки повинен проводитися відповідно
до правил обшуку ради, яка є відповідальною за особистий обшук.
Всі студентські шафки можуть бути обшукані в будь-який час без попереднього повідомлення
і без підозри, що пошук наддасть докази того, що будь-який конкретний учень порушив закон
або шкільні правила. Якщо шкільний офіцер, який проводить такий обшук, має обґрунтовану
підозру, що будь-який контейнер всередині шафки, включаючи, але не обмежуючись
гаманцем, рюкзаком, спортивною сумкою або предметом одягу, містить докази порушення
студентом закону або шкільних правил, контейнер може бути обшуканий відповідно до
правил ради, що регулює особистий пошук.

Учні та Телекомунікаційні Пристрої - Правила Ради 3245
Студенти, які володіють телекомунікаційними пристроями, включаючи, але не
обмежуючись, пейджирами, біперами, мобільними телефонами, смартфонами та
персональними електронними пристроями («Телекомунікаційні пристрої»), повинні
дотримуватися наступних умов:
A. Телекомунікаційні пристрої можуть використовуватися тільки до і після звичайного
навчального дня, якщо (а) не існує надзвичайної ситуації, яка передбачає неминучу
фізичну небезпеку, (б) дозволену адміністрацією школи, або (c) дозволену шкільними
правилами.
B. Студенти не повинні використовувати телекомунікаційні пристрої таким чином, щоб
загрожувати академічній доброчесності, порушувати навчальне середовище освіти,
переслідувати / залякувати / погрожувати іншим студентам або втручатися в права
конфіденційності інших осіб.
C. Студенти не повинні надсилати, ділитися, переглядати або володіти фотографіями,
текстовими повідомленнями, електронними листами або іншими сексуальними
матеріалами, як описано в RCW 9.68A.011 в електронному або будь-якому іншому
форматі на мобільному телефоні або іншому електронному пристрої, поки студент
знаходиться на кампусі, на шкільних заходах, на шкільних автобусах або транспортних

засобах, наданих округом.
D. Студенти, які порушують ці правила, будуть дисципліновані і можуть втратити привілеї
володіти телекомунікаційним пристроєм на території округа.
E. Адміністратор може обшукати телекомунікаційний пристрій, якщо адміністратор має
обґрунтовану індивідуальну підозру, що обшук телекомунікаційного пристрою знайде
порушення правил школи, інших правил району або школи, або незаконної діяльності.
F. Адміністратор може конфіскувати телекомунікаційний пристрій, якщо є докази порушення
цих правил, інших правил округу / школи або незаконної діяльності. У разі конфіскації
телекомунікаційний пристрій необхідно повернути учневі після закінчення навчального дня
або батькам/опікунам учня відповідно до шкільних правил. Зміст або зображення, які можуть
порушувати закони штату або федерального законодавства, будуть передані
правоохоронними органами.
G. Учні несуть відповідальність за телекомунікаційний пристрій, принесений до школи. Округ
не несе відповідальності за втрату, крадіжку або знищення телекомунікаційного пристрою,
принесеного до округу.
H. Учні повинні дотримуватися будь-яких додаткових правил, розроблених окремими
школами для належного використання телекомунікаційних пристроїв.

Використання ізоляції, стримування та помірної фізичної сили –
Правила Ради 3246
Правила Ради директорів про те, що округ повинен підтримувати безпечне освітнє
середовище, ставлячись до всіх студентів з гідністю і повагою. Усі учні району залишаються
вільними від невиправданого застосування сили.
Співробітники округу можуть використовувати помірну силу, стримування або ізоляцію тільки
тоді, коли це необхідно для контролю спонтанної поведінки, яка створює неминучу
ймовірність серйозної шкоди цьому учневі, іншим учням або майну інших. Співробітники
округу повинні використовувати силу, обмеження або ізоляцію, необхідні для захисту безпеки
студентів і персоналу якомога менше і повинні припинити застосування сили, стриманості або
ізоляції, як тільки ймовірність серйозної шкоди минула.
Застосування фізичної сили, стриманості або ізоляції виправдане, якщо необхідно запобігти
або мінімізувати неминучий і істотний ризик нанесення тілесних ушкоджень собі або іншим
особам. Якщо спроби з диескалації не були успішними або не є доречними, для захисту
майна округа або значних втрат, тоді можуть бути використані помірна фізична або
стримуюча сила.
Запобіжні заходи може використовувати тільки шкільний охоронець. Застосування
запобіжного заходу шкільним охоронцем доречне лише в тому випадку, якщо спонтанна
поведінка учня створює неминучу можливість заподіяння серйозної шкоди учневі, іншій особі
або власності інших осіб.
Ці правила призначені для студентів, які навчаються в окрузі, і не призначені для запобігання
або обмеження застосування помірної сили або стриманості щодо інших дорослих або молоді
поза школою, як це дозволено законом.
Фізична сила, стриманість або ізоляція не будуть використовуватися як форма дисципліни
або покарання.
Батькам або опікунам учнів, з якими школа розглядає застосування обмежень або ізоляції як

планового втручання в поведінку відповідно до Закону про освіту інвалідів [IDEA], і учнів, чий
план 504 буде містити застосування обмежень або ізоляції, буде надана копія правил району
щодо застосування районом ізоляції, обмежень і пристроїв, а також застосування розумної
сили. Суперінтендант розробить процедури реалізації цих правил.

Повідомлення та Розповсюдження Інформації про Правопорушення
Учня та Повідомлення про Загрози Насилля та Пошкодження - 3143
Шкільний округ Mukilteo прагне забезпечити безпечне та надійне середовище для всіх своїх
студентів та співробітників. Всі студенти, включаючи тих, хто вчинив або був звинувачений у
злочині, мають конституційні права на державну освіту.
A. Повідомлення про випадки проступків з офісу шерифа округу, судів, Департаменту
соціальних та медичних послуг, Департаменту поправок та інших шкільних округів.
Округ отримує повідомлення та інформацію про студентських кривдників з декількох
юридично уповноважених джерел, включаючи офіс шерифа округу, суди, департамент
соціальних служб та медичних послуг, департамент поправок та іншіх шкільних округів,
до яких студент був раніше зарахований. Район буде вживати відповідних запобіжних
заходів, коли він отримує повідомлення та інформацію про студентські правопорушення
з будь-якого з цих джерел. У разі необхідності застосування дисципліни до студентів,
вона буде відповідати Board Policy 3241– Управління класом, дисципліна та виправні дії.
Суперінтендант або уповноважена особа, а також директор школи відіграють важливу роль у
виявленні та впровадженні відповідних запобіжних заходів, пов'язаних зі сповіщеннями та
інформацією про правопорушення учнів. Якщо суперінтендант, уповноважена особа, або
директор школи отримує інформацію про правопорушення учнів відповідно до RCW 28A.225.330
(повідомлення з інших шкільних округів), ), RCW 9A.44.138 (повідомлення шерифом шкільного
округа), RCW 13.04.155 (повідомлення судом шкільного округа), RCW 13.40.215 (повідомлення з
департамент справ дітей, молоді та сім'ї шкільного округа) або RCW 72.09.730 ( повідомлення
за Виправного Департаменту), наступні положення будуть відноситися до сповіщень :

1. Сексуальні злочини та зареєстровані сексуальні або злочини з викраденням
людей.
a. Суперінтендант або уповноважена особа. Після отримання інформації про сексуальні
злочини, як визначено в RCW 9.94A.030, або після отримання інформації про повідомлення
про сексуальні злочини або злочини викрадення людей відповідно до RCW 9A.44.138,
суперінтендант або уповноважена особа наддасть інформацію директору школи про те, де
навчається учень, де буде зарахований у майбутньому, або, якщо невідомо - де студент був
востаннє зарахований.
b. Директори. Якщо директор отримує описану вище інформацію, він повинен розкрити
інформацію наступним чином. Якщо студент класифікується як рівень ризику II або III,
директор повинен надати інформацію, отриману кожному вчителю цього учня та будь-якому
іншому персоналу, який, на думку директора, відповідальний за студента або з міркувань
безпеки повинен знати про його судимість.
Якщо студент класифікується як I рівень, директор повинен надавати інформацію, отриману
тільки співробітникам, які, на думку директора, повинні знати про судимість студента з
міркувань безпеки.
Відвідування Неповнолітнім Сексуальним Злочинцем Школи Його
Жертви. Неповнолітнім засудженим за сексуальний злочин заборонено відвідувати

початкову, середню або старшу школу, яку відвідують їх жертва або брати і сестри жертви.
Батьки або законні опікуни засудженого неповнолітнього сексуального злочинця несуть
відповідальність за перевезення або інших витрат, пов'язаних або необхідних в результаті
зміни школи сексуального злочинця. Програма відвідування школи Департаменту соціальної
та медичної допомоги допомагає забезпечити, щоб неповнолітні сексуальні злочинці,
зареєстровані в Органі ювенальної реабілітації (JRA), не потрапили до тієї ж школи, що й
їхні жертви або брати та сестри жертви. У разі конфлікту в школах співробітники DSHS
будуть працювати з JRA, щоб переконатися, що правопорушника переводять в іншу школу.
a. Співпраця. Залежно від обставин, директор або уповноважена особа буде
консультуватися та співпрацювати з Департаментом Виправних Закладів, посадовими
особами ювенальної юстиції, представниками служб охорони здоров'я, групами
підтримки жертви та сім'ї при роботі зі студентами, необхідними для реєстрації
сексуальних злочинців або викрадачів людей.
b. Запит на інформацію з боку громадськості. Правоохоронні органи отримують
інформацію про звільнення сексуальних злочинців і тих хто вчини злочини викрадення
людей і вирішують, коли така інформація повинна бути оприлюднена. Таким чином,
співробітники округу та школи будуть відправляти всі громадські запити (включаючи
батьків та учнів) про учнів, зареєстрованих як сексуальні злочинці та викрадачі людей,
безпосередньо до правоохоронних органів.
1. Насильницькі злочини, злочини із застосуванням вогнепальної та небезпечної
зброї, незаконне володіння або доставка контрольованих речовин або шкільні
дисциплінарні заходи.
a. Суперінтендант або уповноважена особа. Після отримання інформації про
насильницькі злочини, як визначено в в RCW 9.94A.030 будь-яке
правопорушення, передбачене главою 9.41 RCW, незаконне володіння або
доставка контрольованих речовин, або обидва порушенням глави 69.50 RCW,
або шкільне дисциплінарне стягнення - суперінтендант або уповноважена особа
наддасть інформацію директору школи про те, де навчається студент, учень буде
зарахований в майбутньому, або, якщо не відомо, де студент був востаннє
зарахований.
b. Директори. Після отримання описаної вище інформації директор має право на
власний розсуд ділитися інформацією з працівниками району, якщо, на думку
директора, інформація необхідна для:
 Співробітника, який відповідальний за студента.
 Працівнику, який надає або направляє студента для отримання терапії або
медичної допомоги з поведінкою; або
 Цілей безпеки.
Директори шкіл та персонал повинні бути обережними, щоб не дозволити собі
бути упередженими щодо рішення про поширення інформації, отриманої через
демографічні або особисті характеристики учня. Після отримання інформації про
рішення суду ювенальної превенції про незаконне зберігання контрольованої
речовини з порушенням глави 69.50 RCW, директор повинен повідомити студента
та одного з батьків або законного опікуна не пізніше ніж п'яти днів до розкриття
інформації співробітникам округу. Якщо студент або один з батьків або законний
опікун студента заперечує проти запропонованого обміну інформацією, студент,
батько або законний опікун студента, або обидва, можуть протягом п'яти робочих
днів з моменту отримання повідомлення від директора оскаржити рішення про
надання інформації персоналу суперінтендантом відповідно до процедур,
розроблених районом.

Суперінтендант повинен мати п'ять робочих днів після отримання апеляції
відповідно до вищезазначеного, щоб прийняти письмове рішення з цього питання.
Рішення суперінтенданта за цим підрозділом є остаточними і не підлягають
подальшому оскарженню.
Згідно з цим підрозділом, поки очікується розгляд апеляції, директор не може
ділитися з працівниками округа інформацією про судимість.
2. Закон про Громадські Документи.
Відповідно до цього розділу, будь-яка інформація, отримана співробітниками округу, не
повинна розголошуватися відповідно до Закону про публічні документи (глава 42.56
RCW) і не може бути поширена далі, за винятком випадків, передбачених в RCW
28A.225.330, іншими статутами або прецедентами, а також Законом про сім'ю, освіту та
права на конфіденційність від 1994 року (20 U.S.C Sec. 1232g et se.)
3. Реєстрація Учнів - Правопорушників в Певні Класи
Студент, який вчинив злочини за RCW 9A.36 (напад), RCW 9A.40 (викрадення, незаконне
позбавлення волі, втручання в тримання під вартою, заманювання, торгівля людьми і
примус до примусового рабства), RCW 9A.46 (переслідування) або RCW 9A.48 (підпал,
безрозсудне поводження з вогнем і навмисні неправомірні проступки), які були
спрямовані проти вчителя, не повинен бути зарахований до класу вчителя під час
відвідування цієї школи або будь-якої іншої школі, де працює цей вчитель.
Студент, який вчинив злочини за RCW 9A.36 (напад), RCW 9A.40 (викрадення, незаконне
позбавлення волі, втручання в тримання під вартою, заманювання, торгівля людьми і
примус до примусового рабства), RCW 9A.46 (переслідування) або RCW 9A.48 (підпал,
безрозсудне поводження з вогнем і навмисні неправомірні проступки), які були
спрямовані проти іншого учня не може бути зареєстрований до класу жертви, поки учень
відвідує цю школу або будь-яку іншу школу, де зареєстрований постраждалий учень.
B. Повідомлення про Насильство та Заподіяння Шкоди.
Учні та співробітники школи, які зазнали погроз насильства або заподіяння шкоди, будуть
своєчасно повідомлені про ці загрози. «Погрози насильством або заподіянням шкоди»
означає прямі або непрямі повідомлення в будь-якій формі з метою заподіяння фізичної
шкоди конкретній особі або особам, або які можуть завдати особам серйозної шкоди.
Район буде оцінювати і вирішувати потенційні загрози насильства або шкоди відповідно до
Правила та Процедури Ради 3225 – Оцінювання Загроз в Школі та інші правила безпеки та
широкомасштабні плани безпеки шкіл. У випадках, коли загроза вважається помірною або з
високим ризиком, або вимагає подальшого втручання для запобігання насильству або
серйозної шкоди, шкільний адміністратор повинен повідомити батьків та / або опікуна будьякого учня, який є одержувачем загрози, а також батьків та / або опікуна будь-якого учня, що
загрожує. Район забезпечить, щоб повідомлення було зрозумілою для батьків та/або
опікунів мовою, яка може вимагати допомоги для батьків або опікунів з обмеженим
володінням англійською мовою відповідно до Розділу VI Закону о Громадських Правах від
1964 року.
При наявності конкретної і значної загрози здоров'ю або безпеці студента або інших осіб,
район може розкрити документи особам, які повинна знати цю інформацію. Терміни та
деталі розкриття будуть відповідати федеральним Законам про освіту та конфіденційність
сім'ї та іншими юридичними обмеженнями та обставинами конкретної ситуації. Район може
використовувати інформацію про загрозу заподіяння шкоди або насильства відповідно до

дисципліни студента згідно з Правилами та Процедурами Ради 3241 – Управління Класом,
Дисципліна та Виправні Дії .
Район, рада, шкільні персонал та працівники, які добросовісно повідомляють про
неправомірні дії відповідно до правил Ради, мають імунітет від будь-якої відповідальності,
що виникає внаслідок такого повідомлення. Особа, яка навмисно і злісно робить неправдиву
заяву про загрозу, як описано в цьому розділі, буде винна у вчиненні проступку, що
карається згідно з RCW 9A.20.021.
С. Імунітет.
Будь-який працівник шкільного округу або району, який опублікував інформацію відповідно
до федерального та державного законодавства, звільняється від цивільної відповідальності
за збитки, якщо не буде доведено, що працівник шкільного округу або району діяв
неналежним чином або з грубими порушуваннями.

Факультативні Програми – Правила Ради 2150
Рада визнає, що цілі та завдання району найкраще можуть бути досягнуті шляхом
проведення цільового навчання, деякі аспекти якого має сенс проводити поза затвердженою
навчальною програмою району. Такі заходи, як правило, проводяться в цілому або частково
поза навчальним днем і будуть доступні для всіх студентів, які добровільно вирішили взяти
участь. Позакласна програма включає затверджені заходи, пов'язані з навчальним планом.
Округ не буде видаляти будь-яку особу з необов'язкової програми, відмовляти будь-якій особі
в перевагах такої програми або іншим чином дискримінувати на основі категорій, визначених
в Правилах недискримінації округу. Рада затвердить усі заходи, включені до програми
Асоційованого студентського корпусу (ASB). Директор уповноважений затверджувати
діяльність, пов'язану з навчальними планами, яка не є частиною ASB, та забезпечувати
приміщення школи та призначати персонал для їх підтримки та нагляду.
Критеріями, які мають бути використані директором для затвердження діяльності, пов'язаної з
навчальним планом, є:
A. Мета та/ або цілі будуть частиною певної програми або курсу;
B. Учасники будуть зараховані на відповідний курс або програму або мають знання та/або
навички для успішної участі;
C. Підрозділ буде контролюватися кваліфікованим співробітником.
D. Вартість вправи не повинна бути непередбачуваною для студента або району;
E. Діяльність повинна відповідати вимогам Розділу IX;
F. Всі заходи повинні здійснюватися в приміщенні школи, або заздалегідь отримати дозвіл
директора провести їх в іншому місці; і
G. Діяльність не повинна бути прихованою.
Діяльність, пов'язана з навчальним планом, незалежно від того, затверджена Радою або
Директором, повинна відповідати принаймні одному з наступних критеріїв:
А. Тема класу фактично викладається або незабаром буде викладатися на регулярно
запропонованому курсі;
В. Тема діяльності стосується курсів в цілому;
C. Участь у заході необхідна для конкретного курсу; або
D. Участь у заходах призводить до академічного кредиту.
Рада доручає суперінтенданту розробити відповідні процедури належного планування,

фінансування, затвердження та здійснення всіх заходів, запропонованих відповідно до
вищезазначених керівних принципів.
Директор відповідатиме за проведення факультативу в школі. Кожна школа наддасть
можливість учням, у тому числі з обмеженими можливостями, брати участь у певному аспекті
програми. Принаймні раз на три (три) роки серед студентів буде проводитися опитування,
щоб забезпечити задоволення рекреаційно-спортивними програмами та щоб вони
відповідали потребам та бажанням учнів.

Міжшкільні Заняття – Правила Ради 2151
Рада визнає цінність міжшкільного навчального плану, який є невід'ємною частиною
загального шкільного досвіду для всіх учнів району та для громади. Міжшкільна програма
включатиме всі заходи, пов'язані зі спортивними змаганнями, іграми та заходами або
виставками з окремими учнями або командами учнів цього району, якщо такі заходи
відбуваються між окремими школами в цьому районі або з будь-якими школами за межами
району.
Рада очікує що:
A. Всі заняття та заходи будуть відповідати правилам і положенням Вашингтонської
асоціації міжшкільних-заходів (WIAA). Школи округу не братимуть участі в будь-яких поза
сезонних легкоатлетичних змаганнях, які не санкціоновані WIAA. Район не несе
відповідальності за програми, які не спонсоруються школами, або за програми, які
організовуються або просуваються персоналом без дозволу школи. Район не буде нести
відповідальність, не буде контролювати літні та / або позарічні заходи, якщо спеціально не
проводиться шкільним округом. Суперінтендант встановить правила, що визначають
обставини, за яких приміщення школи можуть бути використані і за яких можуть бути
зроблені оголошення літніх спортивних ліг та/або спеціалізованих курсів для учнів.
B. Спортивний тренер відповідає за свій рівень підготовки та кваліфікації, щоб правильно
виконувати свою роботу, та що було визначено в детальному описі його посади.
C. Кожен тренер отримає посібник, в якому будуть викладені навички, техніки та заходи
безпеки, пов'язані з їх навчанням. Будь-яке відхилення від директив в управлінні повинно
бути заздалегідь схвалено районним спортивним директором або уповноваженою особою.
D. Тренерські стипендії та всі подарунки для тренера, що перевищують п'ятсот доларів ($
500) за сезон, повинні бути затверджені Радою директорів.
E. Кожному тренеру будуть надані можливості для тренувань, щоб він був навчений
задовільно надавати медичну допомогу учасникам. Перед спортивним сезоном тренер
підготує план лікування невідкладних медичних ситуацій на тренуваннях та іграх (вдома
та на виїзді).
F. Учасникам буде надано обладнання, яке було належним чином відремонтовано та
відповідає формі учасника.
G. Всі об'єкти та обладнання, що використовуються в міжшкільній програмі, будуть регулярно
перевірятися.
H. Всі без рецептурні ліки, включаючи больові бальзами, вітаміни та таблетки солі, повинні
бути схвалені суперінтендантом або уповноваженою особою, перш ніж вони можуть бути
схвалені для використання тренерами / консультантами. Після того, як ліки для
спортивної підготовки було затверджено і перш ніж вони можуть бути використані
протягом спортивного сезону, тренер та / або радник повинні отримати дозвіл від батьків і
лікаря студента. Якщо такого письмового дозволу немає у файлі учня, без рецептурні
лікарські засоби використовувати не можна. Це правило не заважає тренеру та / або
раднику використовувати затверджені ліки для надання першої допомоги. Знак, який

попереджає студентів, що у зв'язку з використанням анаболічних стероїдів для
поліпшення спортивної здатності, вони можуть бути позбавлені права на участь будуть
поміщені на видне місце.
I. Рада визнає існування певних ризиків, пов'язаних з участю в міжшкільних видах спорту.
Хоча район буде прагнути запобігти травм та нещасних випадків серед учнів, кожен
учасник та його батьки або опікуни повинні підписати заяву про те, що батьки та учень
визнають ризики травм, спричинених такою участю, та запевняють, що учень буде
дотримуватися вказівок тренера.
J. Перед першим тренуванням з міжшкільної легкої атлетики учень повинен надати докази
фізичної підготовки та дозвіл на участь у міжшкільних спортивних змаганнях, виданий
медичним органом, який має ліцензію на проведення медогляду. Письмовий звіт буде
заповнений, якщо учень постраждає під час участі в змаганні, що проводиться школою.
Учасник повинен одужати після травм і повністю одужати перед тим, як брати участь у
будь-якій спортивній діяльності.
K. Кожен учасник міжшкільних спортивних заходів повинен мати або отримати медичну
страховку для покриття витрат на лікування травм, отриманих під час участі в позакласних
заходах. Студенти наддадуть докази медичного покриття з мінімальним лімітом або вони
мають придбайте таке покриття через страховий план, запропонований всім студентам,
які беруть участь у заходах округу. Жоден студент не буде позбавлений можливості
приймати участь тільки тому, що сім'я студента не в змозі сплатити повну суму за таку
страховку через низький дохід. Суперінтендант або уповноважена особа може схвалити
часткове або повне зняття страхових виплат, щоб дозволити всім студентам отримати
необхідне медичне страхування.
Суперінтендант або уповноважена особа щорічно готує, затверджує та подає до Ради на
розгляд програми міжшкільних занять на поточний навчальний рік. Доглядач або
уповноважена особа підготує правила проведення під час студентських заходів, включаючи,
але не обмежуючись, вживання алкогольних напоїв; вживання тютюну; використання або
володіння нелегальними хімічними речовинами (включаючи марихуану/канабіс) або опіатами,
не призначеними лікарем; зовнішній вигляд; комендантська година; неспортивна поведінка;
пропускання практики; азартні ігри; або будь-яке порушення цивільного законодавства.
Повідомлення про правила та дисциплінарні заходи, пов'язані з порушеннями правил, будуть
видані кожному учаснику та його батькам перед початком міждисциплінарних занять.
Недискримінация
Район не буде усувати будь-яку особу від участі в міжшкільній програмі, відмовляти будь-якій
особі в перевагах такої програми або іншим чином дискримінувати будь-яку особу в будь-якій
міжшкільній програмі на основі категорій, визначених в правилах недискримінації округу.
Район забезпечить необхідні кошти для рекреаційних і спортивних заходів для всіх статей,
хоча сукупні витрати на кожну стать не повинні бути рівними, а витрати окремих гендерних
команд не повинні дорівнюватися одна одній.
Коли окремі студенти з обмеженими можливостями не можуть брати участь у існуючих
заходах, навіть якщо їм були запропоновані розумні зміни та необхідні, допоміжні засоби або
послуги, район може запросити студентів з обмеженими можливостями взяти участь в
окремих або інших спортивних заходах.
Округ може керувати або спонсорувати окремі команди для кожної статі, якщо відбір для
таких команд базується на конкуренції або спортивна діяльність, про яку йде мова, є
контактним видом спорту. Однак, коли округ працює або спонсорує команду в певному виді
спорту для членів однієї статі, але не іншої, і спортивні можливості для членів іншої статі
раніше були обмежені, членам виключеної статі буде дозволено спробувати свої сили в

запропонованій команді. Щоб пояснити ці правила, контактні види спорту включають бокс,
боротьбу, регбі, хокей, футбол, баскетбол та інші види спорту, в яких тілесний контакт є
основним.
Район забезпечить рівні спортивні можливості для всіх статей у кожній школі для міжшкільної,
клубної або внутрішньо шкільної легкої атлетиці. Для оцінювання, чи передбачені рівні
спортивні можливості для всіх статей, округ розгляне наступні фактори:
1. Як підбір видів спорту і рівнів змагань враховує інтереси і здібності представників всіх
статей;
2. Забезпечення обладнанням та витратними матеріалами;
3. Планування ігор і часу тренувань, включаючи використання ігрового поля, кортів,
тренажерних залів і басейнів;
4. Подорожі та інші витрати, якщо такі є;
5. Можливість отримання інструкції та академічного навчання;
6. Призначення та винагорода тренерів, репетиторів та ігрових посадових осіб;
7. Забезпечення роздягальні та приміщень для тренувань і змагань;
8. Надання медичних та освітніх установ та послуг, у тому числі наявність страховки;
9. Надання житла та їдальні, а також послуг, якщо такі є; і
10.Реклама и нагороди
Щорічна спортивна оцінка
Район буде оцінювати свої внутрішні та міжшкільні програми в кожній школі принаймні раз на
рік, щоб забезпечити рівні можливості для участі всіх статей. Оцінка включатиме врахування
факторів, перерахованих у попередньому пункті про недискримінацію.
Студентський атлетичних інтересів обстеження
Кожні три роки район проводитиме опитування в школах з міжшкільними, місцевими та
іншими програмами легкої атлетики, яке розроблене Офісом суперінтенданта державної
освіти для визначення зацікавленості учнів чоловічої та жіночої статі до участі в конкретних
видах спорту. Район врахує результати опитування при плануванні та розробці рекреаційних
та спортивних заходів, запропонованих округом, та при визначенні того, чи передбачені рівні
можливості для всіх статей.
Приміщення
Район забезпечить окремі приміщення (наприклад, душові кабіни, туалети, шкільні кімнати)
для студентів чоловічої та жіночої статі або розподілить окремі кімнати порівну.

Медична Інформація
Небезпечні для життя хвороби
Закон штату Вашингтон визначає, як будуть обслуговуватися діти з небезпечними для життя
захворюваннями. Небезпечна для життя хвороба визначається як умова, «яка загрожує
життю дитини протягом навчального дня, без наявності ліків або наказу про лікування та
плану догляду за хворими». До таких захворювань можна віднести важкі реакції на бджолині
укуси, харчову алергію, астму, діабет і судоми. Індивідуальний план охорони здоров'я (IHP),
включаючи окремий елемент плану на випадок непередбачених обставин, буде
підготовлений зареєстрованою медсестрою округу. Перед тим, як дитина піде в школу,
потрібно отримати замовлення на застосування ліків або лікування від ліцензованого
медичного працівника дитини. Без них дитину відрахують зі школи відповідно до

федеральних вимог. Зв'яжіться зі школою вашого учня для отримання додаткової інформації.
Імунізація
Відповідно до законодавства штату Вашингтон, всі студенти повинні подати або мати
документацію про свій статус імунізації не пізніше першого дня початку занять. Форми
імунізації доступні в усіх школах або в медичному районі Сногоміш. У довідці про статус
імунізації слід вказати місяць, день і рік, коли студент отримав всі необхідні щеплення.
Студенти можуть бути звільнені з медичних, релігійних, філософських або особистих причин.
Для медичних цілей ліцензований медичний працівник повинен підписати звільнення. Підпис
одного з батьків/опікуна є необхідним для звільнення студента з релігійних, філософських або
особистих причин. Перед реєстрацією в кіндергартен, будь ласка, перевірте веб-сайт
Департаменту охорони здоров'я штату Вашингтон на наявність необхідних вакцин.
Ліки на шкільній території
Якщо учень зобов'язаний отримувати ліки протягом навчального дня або коли учень
перебуває під відповідальністю посадових осіб школи, необхідно дотримуватися наступних
процедур: адмініструвати ліки може лише працівник, призначений директором, який був
делегований і навчений RN і який успішно пройшов навчання з адміністрації ліків. Ліки, що
підлягають видачі в школі, повинні мати заповнений наказ про авторизацію ліків, підписаний
ліцензованим медичним працівником (LHCP) та батьком / опікуном; і ліки повинні бути в
оригінальній, правильно маркованій упаковці, включаючи будь-які без рецептурніі ліки та
пробники.

Юридичні Повідомлення
Повідомлення про використання азбесту
Поточна програма безпеки та гігієни включає належне управління зберіганням та утилізацією
азбесту та дотримання чинних федеральних та державних законів та правил. За допомогою
кваліфікованих і сертифікованих інспекторів шкільний округ Mukilteo визначив всі будівельні
матеріали, що розсипаються і не розсипаються, на об'єктах округу. Всі матеріали, що
руйнуються, що становлять потенційну небезпеку для здоров'я, були належним чином видалені.
Район розробив комплексну програму експлуатації та технічного обслуговування, щоб запобігти
інцидентам з вивільненням волокна та необхідним вимогам для повідомлення про інцидент.
Кожна будівля району веде інвентаризацію азбестовмісних будівельних матеріалів будівлі.
Інвентар доступний для громадського огляду і може бути отриманий за запитом в офісі будівлі.
Права на сімейну освіту та Закон про захист конфіденційності (FERPA) та доповнення про
захист прав студентів (PPRA)
PPRA надає батькам право проводити опитування в окрузі, збирати та використовувати
інформацію в маркетингових цілях, а також проводити певні фізичні обстеження. FERPA надає
батькам та студентам старше 18 років певні права щодо освітньої документації студента. Ці
права: 1. Право на перевірку та розгляд документів про освіту студентів; 2. Право вимагати
внесення змін до освітніх документів студента; 3. Право відмовити у публікації «довідкової
інформації», як це визначено в Законі FERPA та Правилах шкільної ради; і 4. Право подати
скаргу до Міністерства освіти США щодо можливого недотримання вимог FERPA. Батьки, які
вважають, що їхні права були порушені, можуть подати скаргу до:

Family Policy Compliance Office U.S. Department of Education
400 Maryland Ave. SW
Washington, D.C. 20202-5920
Phone: 1-800-872-5327
Відмова від участі в FERPA
Закон про права сім'ї на освіту та конфіденційність (FERPA) вимагає, щоб шкільний округ
Mukilteo, за деякими винятками, отримав вашу письмову згоду, перш ніж розголошувати
інформацію з документів про освіту вашої дитини. Однак шкільний округ Mukilteo може
розкривати «довідкову інформацію» без письмової згоди, якщо ви не зробите запит і не
повернете заповнену форму відмови від FERPA до школи вашої дитини. Форму можна отримати
в офісі кожної школи. Інформація в каталозі визначається як ім'я учня, фотографія, відео,
адреса, номер телефону, адреса електронної пошти, дата і місце народження, дати
відвідування, участь в офіційно визнаних заходах і спорті, вага і зріст членів спортивних команд,
дипломи і отримані нагороди, а також остання школа, яку він/вона відвідували.
Довідник для американських військових сил (тільки для старшої школи)
Федеральний закон вимагає, щоб старші школи розкривали контактну інформацію всіх
старшокласників військовим рекрутерам, якщо батьки / опікуни не відмовилися розкривати цю
інформацію. Ви можете відмовитися від цієї інформації, заповнивши форму скасування
FERPA та повернувши її до школи вашої дитини..
Комплексна боротьба з сільськогосподарськими шкідниками
Шкільний округ Mukilteo має намір дотримуватися всіх федеральних, державних і місцевих
правил щодо взаємодії з рослинністю та / або шкідниками. В рамках комплексної програми
управління шкідниками шкільний округ Mukilteo заохочує розумний підхід до вирішення
екологічних проблем і встановлення коли це виправдано вживати заходів. Програма не
виключає використання пестицидів, але вимагає, щоб їх використання було добре продумано.
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