Chicago Public Schools

بيا ن
عدم التمييز
تنص سياسة المجلس على حظر التمييز غير القانوني والمضايقة واالنتقام على أساس أي فئة محمية بموجب دستور الواليات المتحدة ودستور والية
إلينوي والقوانين الفيدرالية أو التابعة للوالية أو المحلية السارية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام
 ،)Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Title VI( 1964الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام
 ،)Title VII of the Civil Rights Act of 1964, Title VII( 1964وقانون التمييز على أساس العمر في العمل لعام
 )Age Discrimination in Employment Act of 1967, ADEA( 1967والباب التاسع من تعديالت التعليم لعام
 ،)Title IX of the Education Amendments of 1972, Title IX( 1972وقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة
( ،)Americans with Disabilities Act, ADAوقانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة (Individuals with Disabilities
 ،)Education Act, IDEAوالمادة  504من قانون إعادة التأهيل لعام ،Rehabilitation Act of 1973, (Section 504( 1973
وتحديدًا على سبيل المثال ال الحصر ،التمييز أو المضايقة أو االنتقام على أساس الميل الجنسي أو النوع أو الجنس (بما في ذلك الهوية الجنسية والتعبير
الجنساني والحمل والوالدة والرضاعة الطبيعية والحاالت الطبية المتعلقة بالحمل) أو العرق أو اإلثنية أو هوية المجموعة اإلثنية أو النسب أو الجنسية
أو األصل القومي أو الدين أو اللون أو اإلعاقة الجسدية أو العقلية ،أو العمر ،أو حالة الهجرة ،أو الحالة الزوجية ،أو حالة الشريك المحلي المسجل ،أو
المعلومات الوراثية ،أو المعتقد السياسي أو االنتماء (ال عالقة له بالنقابة) ،أو الحالة العسكرية ،أو التسريح غير المواتي من الخدمة العسكرية ،أو على
أساس ارتباط الشخص بشخص أو مجموعة واحدة أو أكثر من هذه الخصائص الفعلية أو المتصورة في البرامج أو األنشطة التعليمية التي يديرها المجلس.

يمكن تقديم استفسارات أو أسئلة بشأن التمييز على أساس الجنس أو المضايقة أو االنتقام إلى منسق قانون  Title IXبالمجلس في مكتب حمايات الطالب وقانون Title IX
) (Office of Student Protections and Title IX, OSPأو مكتب الحقوق المدنية ( )Office for Civil Rights, OCRبوزارة التعليم األمريكية.
للحوادث التي تنطوي على ضحايا من الطالب ،يرجى االطالع أدناه للحصول على
معلومات االتصال المحددة:
•مكتب حمايات الطالب ( )OSPوالباب الرابع من قانون
التعليم المعدّل ( )Title IXعلى الرقم
( 773-535-4400طالب إلى طالب)
(يجب توجيه االستفسارات المتعلقة بالمساواة الرياضية إلى
)ospcompliance@cps.edu
•مكتب المفتش العام (– )Office of Inspector General, OIG
على الرقم (( 833-TELL-CPS (833-835-5277بالغ إلى طالب)

للحوادث التي تنطوي على ضحايا بالغين ،يرجى االطالع أدناه للحصول على
معلومات االتصال المحددة:
•مكتب االمتثال لتكافؤ الفرص (Equal Opportunity
 )Compliance Office, EOCOعلى الرقم
 773-553-1013أو eoco@cps.edu
•مكتب الحقوق المدنية ()OCR
بوزارة التعليم األمريكية على الرقم
 312-730-1560أو ocr.chicago@ed.gov

•مكتب الحقوق المدنية ()OCR
بوزارة التعليم األمريكية على الرقم
 312-730-1560أو ocr.chicago@ed.gov
ينبغي أن تُطرح المخاوف أو االستفسارات المتعلقة بالتمييز أو المضايقة أو
االنتقام التي تشمل الضحايا الطالب على أساس اإلعاقة إلى:
•مدير المنطقة لالمتثال للمادة 504
عبر البريد اإللكتروني Section504@cps.edu

ينبغي تقديم المخاوف أو االستفسارات المتعلقة بالتمييز أو المضايقة أو االنتقام
على أساس أي فئة محمية أخرى مدرجة أعاله إلى:
•مدير مدرسة الطالب
(الضحايا الطالب)
•مكتب االمتثال لتكافؤ الفرص ()EOCO
على الرقم  773-553-1013أو eoco@cps.edu

للحصول على المزيد من المعلومات ،راجع السياسة الشاملة
لعدم التمييز والمضايقة واالنتقام على الموقع اإللكتروني cps.edu/Pages/NonDiscrimination.aspx
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