يجلب

كل تلميذ وكل فرد من أفراد الطاقم
مم تزخر
ملجتمع مدارسنا العامة جانباً ّ
به مدينتنا من تن ّوع ثقايف ورغبة يف االحرتام.

تنص سياسة إدارة التعليم عىل الحفاظ عىل
بيئة تعليمية آمنة وداعمة ،وخالية من جميع
أشكال التحرش و /أو الرتهيب و /أو التنمر،
ومن التمييز عىل أساس العرق الحقيقي أو
املفرتض ،أو اللون ،أو الجنسية/حالة الهجرة،
أو الدين ،أو العقيدة ،أو األصل الوطني ،أو
اإلعاقة ،أو الخلفية اإلثنية ،أو النوع ،أو الهوية
النوعية ،أو التعبري عن النوع ،أو التوجهات
الجنسية ،أو الوزن.

إن مثل هذا التمييز ،و /أو التحرش ،و /أو التنمر ممنوع يف املدرسة،
خالل ساعات الدوام املدريس ،وقبل وبعد سعات الدوام املدريس،
وأثناء التواجد يف حرم املدرسة ،ويف الفعاليات
التي ترعاها املدرسة ،أو أثناء التنقل يف عربات
تقوم إدارة التعليم بتمويلها.

من أجل جعل
املدارس العامة يف
مدينة نيويورك
وداعم
مكانًا آم ًنا
ً
لكل التالميذ

متنع السياسة مثل تلك السلوكيات التي تصدر من التالميذ ضد
تالميذ آخرين أو من طاقم العاملني ضد التالميذ.

كام أن هذه السلوكيات ممنوعة أيضاً يف خالف
حرم املدرسة عندما تكون هذه السلوكيات
مشوشة أو يحتمل أن تكون مشوشة عىل
العملية التعليمية أو أن تشكل خطورة أو من
املحتمل أن تشكل خطورة عىل الصحة أو األمن
والسالمة أو األخالقيات أو رفاهية املجتمع
املدريس.

توجد نسخة من تعليامت مستشار التعليم ومدونة قواعد االنضباط
يف مكتب مدير املدرسة وعىل شبكة االنرتنت ،عىل الرابط التايل:
http://schools.nyc.gov/default.aspx

)T&I 25331 (Arabic

ما الذي يتعني عليك القيام به إذا اعتقدت أن تلميذا ً آخر أو أحد
أفراد طاقم املدرسة ،قد تح ّرش بك أو قام بالتمييز ضدك أو تنمر
ضدك ،أو كنت قد شهدت مثل هذا السلوك؟
يجب عىل التالميذ الذين يعتقدون أنهم وقعوا ضحية للتن ّمر أو سلوك
ترهيبي أو التّحرش أو التمييز الصادر عن تلميذ آخر ،أو أحد أفراد طاقم
املدرسة ،وعىل كافة التالميذ الذين هم عىل علم بحدوث هذا السلوك،
اإلبالغ بالحادث فورا ً.
ميكن للتلميذ أن يقوم باإلبالغ عن التنمر أو الرتهيب أو التمييز أو
التحرش الصادر عن تلميذ آخر كتابة أو شفوياً إىل عضو طاقم املدرسة
املدرج اسمه عىل منشور “االحرتام للجميع” ،املعلق يف جميع أنحاء
املدرسة ،أو إىل أي فرد من أفراد طاقم املدرسة.
ميكن للتلميذ اإلبالغ عن واقعة تتضمن انخراط أحد أفراد طاقم
املدرسة ضد تلميذ يف واقعة تحرش و /أو ترهيب و /أو تنمر ،إىل مدير
املدرسة أو من ينوب عنه أو إىل مكتب التحقيقات الخاصة .نرجو زيارة
املوقع اإللكرتوين www.nycenet.edu/offices/osi/CPR_Form/
 ،form.aspxأو االتصال برقم الهاتف .)718(935-3800
ميكن للتلميذ اإلبالغ عن متييز أحد أفراد الطاقم ضد تلميذ بناء عىل
العرق أو اللون أو الخلفية اإلثنية أو الدين أو العقيدة أو األصل
الوطني أو النوع أو هوية النوع أو التعبري عن النوع أو التوجه الجنيس
أو الجنسية/حالة الهجرة أو الوزن أو اإلعاقة الخاصة بالتلميذ /،إىل
مدير املدرسة أو من ينوب عنه ،أو إىل مكتب تكافؤ الفرص .نرجو زيارة
املوقع اإللكرتوين schools.nyc.gov/Offices/GeneralCounsel//
 ،Investigative/OEO/ComplaintFormأو االتصال برقم الهاتف
)718( 935-3319
يتعني أن تقدم البالغات بأرسع وقت ممكن بعد وقوع الحادث ،حتى
ميكن التحقيق فيا والتعامل معها بفاعلية.
يتعني عىل أفراد الطاقم املدريس القيام باتخاذ التدابري املناسبة ملنع
وقوع مثل هذا السلوك.
إذا كنتم بحاجة إىل مساعدة إضافية ،يرجى مراسلة عنوان الربيد
اإللكرتوينRespectForAll@schools.nyc.gov :

دليل التلميذ(ة) /الوالد(ة) لإلبالغ عن شكايات ضد التنمر/
التحرش

1.1أبلغوا منسق(ة) برنامج االحرتام للجميع ( )RFAأو أي موظف آخر
باملدرسة.
2.2يجب عىل اآلباء طلب الحصول عىل رقم التقرير يف نظام اإلبالغ عن
الحوادث ( )OORSلالحتفاظ به يف سجالتهم حتى يكون من السهل
الرجوع إليه بخصوص نتيجة التحقيق.
3.3يجب عىل املدرسة أن تنصح والد(ة) الضحية املزعومة ووالد(ة)
التلميذ(ة) املتهم(ة) سوء ثبتت االدعاءات أو ال ،مبا يتسق مع قوانني
الوالية والقوانني الفدرالية املتعلقة بخصوصية سجالت الطالب.
4.4كلام كان ذلك مناسباً ،يتعني إحالة التلميذ(ة) املشتيك والتلميذ(ة)
املتهم إىل مستشار التوجيه ،أو االخصايئ االجتامعي باملدرسة ،أو
أخصايئ الطب النفيس ،أو غريهم من أفراد طاقم املدرسة املؤهلني
لتقديم استشارات منفصلة.
5.5كلام كان ذلك مناسباً ،يتعني عىل مدير(ة) املدرسة أو من ينوب عنه
استخدام طرق التدخل ،مبا يف ذلك التدريب عىل اإلحساس باآلخرين،
و /أو االستشارات ،و /أو اإلحالة إىل وكالة مجتمعية لالستشارة،
والدعم ،والتعليم.
6.6سيكون التالميذ الذين يكتشف أنهم قد خرقوا هذه التعليامت عرضة
لإلجراءات التأديبية املناسبة وفق قواعد االنضباط إلدارة التعليم و
قوانني االنضباط و تعليامت املستشار رقم .A-443
7.7يتعني عىل مدير(ة) املدرسة أو من ينوب عنه املتابعة للتأكد من
توقف هذا السلوك متاماً.

متنع الترصفات االنتقامية املو ّجهة ضدّ شخص قام باإلخبار عن حدوث تح ّرش أو سلوك متييزي أو ساعد يف عملية
رصف انتقامي االتصال فوراً باملرشف عىل املدرسة.
تحقيق .عىل التالميذ الذين يعتقدون أنهم تع ّرضوا لت ّ

