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أريزونا توسان،  
 

العامة السياسات أنظمة  

 المضايقةالسياسة: المعاكسة أو  عنوان

 JICFA – R: الرمز

 

 المدرسة مدير إلى مباشرة بذلك يقوم أن مضايقةال أو المعاكسة عن الشكوى أو باإلبالغ يقوم شخص ألي يمكن
 على لوحصلا الشكوى/  التقرير يتلقى الذي تخصصالم الموظف على يجب. تخصصينالم الموظفين أحد إلى أو

 الشكوى/  التقرير تقديم يجب األقل، على. الغرض لهذا المحددة االستمارة الستكمال الشخص من الكافية التفاصيل
 و األسماءتحديد  مع الشكوى بصاحب الخاصة التعريف معلومات على حتوييينبغي أن  و كتابةال طريق عن
 هذا يقوم المعلومات، تخصصينالم الموظفين أحد ىيتلق   عندما. التحقيق بإجراء تسمح التي األوقات و ماكناأل

 ليومل ليمواال الدراسي اليوم يتجاوز ال موعد في المشرف المسؤول أو المدرسة مدير إلى تقرير بإرسال الموظف
 .الشكوى/  التقرير الموظف فيه تلقى الذي

 
 التحقيق مسؤولو يضع أن يجب. المشرف المسؤول أو المدرسة مدير قبل من الشكوى/  التقرير في التحقيق سيتم
 المتمثلة اإلدارة مجلس لسياسات انتهاًكا أيًضا تتضمن قد المضايقةأو  المعاكسةبا تتعلق شكوى أي أن االعتبار في
 الجنسية تالميوال أو الجنس أو الدينية المعتقدات/  الدين أو اللون أو رقالع   أو اإلعاقة أساس على التمييز عدم في
 ميزال على القائمة يالشكاو في تحقيقات إجراء يجب. القومي األصل أو العمر أو التعبير أو الجنسية الهوية أو

 تقديم إجراءات  AC-R -التنفيذية الالئحة في الموضحة لإلجراءات وفقًا و التحرش تمييزال أو/  و العنصري
 .بالتمييز المتعلقة يالشكاو

 
 :هي اتباعها الواجب اإلجراءات فإن تمييزية، مضايقة أو تمييًزا تمثل ال التي يالشكاو بمخالفات يتعلق فيما

 
 عندما دراسية أيام( 10) عشرة غضون في عنه غبل  الم   األمر أو الحادث حول تحقيق إجراء يجب  •

 المدرسة مكاتب خاللها تكون يوًما( 15) عشر خمسة غضون في أو المدرسةب قائمة الدراسة تكون
 لما وفقًا الضرورةحسب  على ةالزمني المهلة تمديد يكون قد. دراسة وجود عدم حالة في للعمل مفتوحة
 .العام المشرف دهيحد  
 
            االستنتاجات يناقش و قبلها أو الزمنية الفترة نهاية في شكا/  أبلغ الذي بالشخص المحقق يلتق  ي   أن يجب  •
 عملية في الطالب معلومات و جالتالس   سرية مراعاة يجب. للتحقيق نتيجة اتخاذها الواجب اإلجراءات و

 .التقرير هذا إعداد
 
 .التقرير هذا من نسخة العام المشرف تزويد و لنتائجل متضمن مكتوب تقرير إعداد المحقق على يجب  •
 
 .الشكوى صاحب إلى لنتائجل تضمنم مكتوب تقرير تقديم يجب  •
 
 .المقاطعة سياسات اتباع يجب ضروريًا، التأديبي اإلجراء يكون عندما  •
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 :عتمدم
 :حمنق  

 :مراجعة
 :مراجعة

 
 :القانوني المرجع
 يةالمرجع اإلحالة

 
 
 
 
 
 
 


