طرق إبالغ الطالب عن
واقعة سوء السلوك
ا لجنسي
إذا كانت لديك مخاوف عن سوء السلوك الجنسي ،فيمكنك:

إبالغ CPS

مكتب إجراءات حماية الطالب والباب التاسع من قانون التعليم
المعدّل ()Office of Student Protections, OSP) (Title IX
يرجى االتصال بالرقم 773-535-4400
سيتعاون مكتب  OSPمعك لسماع بالغك والتحقيق فيه ووضع إجراءات أمان في المدرسة.
يمكن أن يقوم مكتب ً OSP
أيضا بتقديم اإلرشادات بخصوص اإلبالغ عن هذه الوقائع إىل
الشرطة أو الحصول عىل أوجه الدعم األخرى مثل الخدمات االستشارية.

مكتب المفتش العام
( )Office of the Inspector General, OIGيرجى
االتصال بالرقم (833-TELL-CPS (833-835-5277

يحقق مكتب  OIGفي بالغات سوء السلوك الجنسي ومخاوف التحرش الجنسي التي قد
يتورط فيها العاملون والمتطوعون وغيرهم من البالغين الذين يتقابلون في المدرسة.

أو

تلقي الدعم السري

الخط الساخن ألزمات االغتصاب في مدينة شيكاغو
()Chicago Rape Crisis Hotline
يرجى االتصال بالرقم 888-293-2080

يوفر  Rape Crisis Hotlineللناجين من العنف الجنسي ولمقدمي الرعاية لهم الدعم الفوري
والتدخل في األزمات واإلحاالت إىل مدينة شيكاغو والضواحي المحيطة بها.

CPS.EDU/OSP

Chicago Public Schools
ما هو الباب التاسع من قانون التعليم المع ّ
دل ()Title IX؟
الباب التاسع من قانون التعليم المعدّل ( )Title IXهو قانون فيدرالي معني بالحقوق المدنية والذي
يحظر التمييز عىل أساس الجنس في أي برنامج أو نشاط تعليمي يتلقى تمويال ً فيدرال ًيا ،بما في ذلك
جميع ( Chicago Public Schoolsالمدارس العامة بمدينة شيكاغو).
لكل طالب الحق في االنتظام في المدرسة والتعلم في بيئة خالية من التمييز الجنسي وسوء السلوك
الجنسي ،والذي يشمل ما يلي:
التمييز عىل أساس
• الهوية أو التعبير الجنسي
• الحمل أو حالة مرضية مرتبطة بالحمل
• الوالدة
• التوجه الجنسي

ارتكاب سوء سلوك جنسي
• التحرش أو االعتداء أو اإليذاء الجنسي
• التأنق والتزيّن
• العنف أثناء المواعدات الجنسية
• اللمس المسيء
• التسجيالت اإللكترونية ذات الطبيعة الجنسية

إذا كنت عىل علم بهذه السلوكيات أو مثيالتها ،فالمساعدة متوفرة.
رفيقي هدد بإيذائي
واآلن أنا أخاف من
الحضور إىل المدرسة.

شارك رفيقي السابق
صو ًرا خاصة لي ،وال
أعرف ماذا أفعل.
مدربي يعانقني ويثني
دائمً ا عىل مظهري
الجسدي وهو ما
يجعلني ال أشعر
باالرتياح.

يلمسني صديقي
دائمً ا بطريقة ال
أرغب بها.

يواصل أحد البالغين
في المدرسة إرسال
إلي
رسائل نصية
َّ
وتقديم الهدايا.

أشياء مهمة يجب معرفتها
1

2

تتضمن حقوقك بموجب الباب التاسع من قانون التعليم المعدّل (:)TITLE IX

نحن هنا لمساعدتك.

• الحق في الحصول عىل بيئة تعليمية خالية من التمييز الجنسي وسوء السلوك الجنسي.
• الحق في اإلبالغ عن ادعاءات التمييز الجنسي أو التحرش أو سوء السلوك الجنسي ،بما يتضمن التمييز
عىل أساس الهوية أو التعبير الجنسي؛ والحمل أو حالة مرضية مرتبطة بالحمل؛ والوالدة؛ والتوجه الجنسي؛
والتحرش أو االعتداء أو اإليذاء الجنسي؛ والتزيين والتجميل والعناية بالمظهر؛ والعنف أثناء المواعدات
الجنسية؛ و/أو اللمس المسيء أو التسجيالت اإللكترونية ذات الطبيعة الجنسية.
• الحق في الوجود في بيئة خالية من االنتقام لممارسة حقوقك.

إبالغ CPS

في العالقات والممارسات الجنسية ،أنت تستحق:

سيتعاون مكتب  OSPمعك لسماع بالغك والتحقيق فيه ووضع إجراءات أمان في
المدرسة .يمكن أن يقوم مكتب ً OSP
أيضا بتقديم اإلرشادات بخصوص اإلبالغ عن هذه
الوقائع إىل الشرطة أو الحصول عىل أوجه الدعم األخرى مثل الخدمات االستشارية.

القبول ،يعني هذا أن الممارسات الجنسية يجب أن تكون:
• مستنيرة  -يجب أن يكون الشخص عىل علم بها وأن يفهم طبيعة هذا النشاط؛
• صريحة من حيث التعبير عن الرغبة فيها  -فال يعني عدم الرفض الموافقة؛ فالرفض يعني الرفض والتوقف
يعني التوقف .المشاعر اللفظية وغير اللفظية يجب أن تكون موجودة وإيجابية ومخلصة؛
• طوعية  -تمنح بالمجان دون ضغط أو مساومة أو تهديد؛ وأن تكون
• محددة  -يجب أن يتوفر الرضا في كل مرة في كل ممارسة ويمكن التراجع عنها في أي وقت.
ال يجوز للشخص التعبير عن موافقته إذا كان خاضعً ا لتأثير عقار مخدر أو مشروب كحولي تم تناوله بشكل طوعي أو
غير طوعي؛ أو كانت لديه فروق بدنية أو خاصة بالنمو أو إدراكية تمنعه من فهم ما يحدث.

العالقة الصحية .العالقة التي يتوفر بها المساواة بين الطرفين ودائما ما تتسم المعاملة فيها بين الطرفين
باالحترام .وال تنطوي العالقة الصحية عىل العنف أو الخوف أو القوة والسيطرة.
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الموارد

دعم الصديق :اإلنصات والتعاطف والتواصل
قد يكون من الصعب معرفة ما تفعله إذا ما تعرض صديق أو شخص تقدم له الرعاية لعنف جنسي .إليك
بعض النصائح:
• اإلنصات :تجارب جميع األشخاص وخبراتهم مفيدة" .لذا فإنني أنصت لها"
• التعاطف :تقديم الدعم والراحة اللذين يمكنك تقديمهما" .لذا فإنني أدعمك"
• التواصل :تعرف عىل الموارد وعرّف صديقك بها" .لديك خيارات"

مكتب إجراءات حماية الطالب والباب التاسع
من قانون التعليم المعدّل (Office of Student
)Title IX( )Protections, OSP
يرجى االتصال بالرقم 773-535-4400

مكتب المفتش العام
()Office of the Inspector General, OIG
يرجى االتصال بالرقم
(833-TELL-CPS (833-835-5277

يحقق مكتب  OIGفي بالغات سوء السلوك الجنسي ومخاوف التحرش الجنسي التي
قد يتورط فيها العاملون والمتطوعون وغيرهم من البالغين الذين يتقابلون في المدرسة.

أو

تلقي الدعم السري
الخط الساخن ألزمات االغتصاب في مدينة
شيكاغو ()Chicago Rape Crisis Hotline
يرجى االتصال بالرقم 888-293-2080
يوفر  Rape Crisis Hotlineللناجين من العنف الجنسي ولمقدمي الرعاية لهم الدعم
الفوري والتدخل في األزمات واإلحاالت إىل مدينة شيكاغو والضواحي المحيطة بها.

CPS.EDU/OSP

