TIÊU ĐỀ QUY ĐỊNH: Quấy rối
Tucson, Arizona

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH

QUI TẮT: JICFA - R

Một người báo cáo hoặc khiếu nại liên quan đến việc quấy rối có thể báo cáo hoặc khiếu nại
trực tiếp với quản trị viên của trường hoặc nhân viên chuyên nghiệp. Nhân viên chuyên
nghiệp nhận được báo cáo / khiếu nại sẽ lấy đủ thông tin chi tiết từ người đó để hoàn thành
mẫu được chỉ định cho mục đích đó. Tối thiểu, báo cáo / khiếu nại sẽ được viết thành văn
bản có nội dung thông tin nhận dạng về người khiếu nại và tính cụ thể của tên, địa điểm và
thời gian để cho phép thực hiện một cuộc điều tra. Khi một nhân viên chuyên nghiệp nhận
được thông tin, nhân viên đó sẽ truyền báo cáo cho quản trị viên của trường hoặc quản trị
viên giám sát không muộn hơn ngày học tiếp theo sau ngày nhân viên nhận được báo cáo /
khiếu nại.
Báo cáo / khiếu nại sẽ được điều tra bởi quản trị viên của trường hoặc quản trị viên giám
sát. Các quản trị viên điều tra nên nhớ rằng một khiếu nại về việc quấy rối, cũng có thể bao
gồm việc vi phạm các chính sách không phân biệt đối xử của Hội đồng Quản trị dựa trên
khuyết tật, chủng tộc, màu da, tín ngưỡng / tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản
sắc hoặc giới tính, tuổi, hoặc nguồn gốc quốc gia Việc điều tra các khiếu nại có thể là phân
biệt đối xử và / hoặc quấy rối phân biệt đối xử sẽ được thực hiện theo các thủ tục được mô
tả trong Quy định AC-R - Quy trình Khiếu nại Phân biệt.
Đối với các khiếu nại không phải là phân biệt đối xử hoặc quấy rối phân biệt đối xử, các thủ
tục phải tuân theo là:




Một cuộc điều tra về sự cố hoặc hoạt động được báo cáo sẽ được thực hiện
trong vòng mười (10) ngày học khi trường học vẫn mở cửa và hoạt động
hoặc trong vòng mười lăm (15) ngày mà văn phòng trường mở cửa khi
trường không hoạt động. Việc gia hạn thời gian chỉ có thể là do cần thiết
được xác định bởi Tổng Giám Thị.
Điều tra viên sẽ gặp người báo cáo / khiếu nại tại hoặc trước khi kết thúc
khoảng thời gian và sẽ thảo luận về các kết luận và mọi sự việc sẽ được thực
hiện do kết quả điều tra. Bảo mật hồ sơ và thông tin của học sinh sẽ được
quan sát trong quá trình lập báo cáo



Điều tra viên phải chuẩn bị một báo cáo bằng văn bản về các phát hiện và một
bản sao của báo cáo.



Sẽ được cung cấp cho Tổng Giám Thị .
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Một báo cáo bằng văn bản về những phát hiện sẽ được cung cấp cho người khiếu
nại .
Trong trường hợp cần xử lý kỷ luật, các chính sách của Học khu sẽ được tuân theo.
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