Chicago Public Schools

W JAKI SPOSÓB UCZNIOWIE MOGĄ
ZGŁASZAĆ NIEWŁAŚCIWE

Czym jest Tytuł IX?
Tytuł IX to federalne przepisy prawa cywilnego, które zabraniają dyskryminacji ze względu na płeć w
jakimkolwiek programie edukacyjnym lub działaniach, które korzystają z funduszy federalnych, włączając
w to wszystkie szkoły publiczne w mieście Chicago.

ZACHOWANIE NA TLE SEKSUALNYM
Jeśli masz wątpliwości dotyczące niewłaściwego zachowania o podłożu
seksualnym, możesz:

ZGŁOSIĆ DANE ZDARZENIE CPS
Biuro ds. Ochrony Uczniów i Tytułu IX (Office of Student
Protections and Title IX, OSP)
Zadzwoń pod numer 773-535-4400
OSP podejmie z Tobą współpracę w celu zapoznania się z Twoim zgłoszeniem, przeprowadzenia
śledztwa i wdrożenia środków bezpieczeństwa w szkole. OSP może również zapewnić wskazówki
dotyczące zgłoszenia danego zdarzenia policji lub uzyskania innego rodzaju wsparcia, takiego jak
pomoc terapeutyczna.

Biuro inspektora generalnego (Office of the Inspector
General, OIG)
Zadzwoń pod numer 833-TELL-CPS (833-835-5277)
OIG zajmuje się zgłoszeniami dotyczącymi niewłaściwego zachowania o podłożu seksualnym
oraz molestowania, w które zaangażowani są pracownicy, wolontariusze i inne osoby dorosłe, które
spotykasz w szkole.

Każdy uczeń ma prawo przychodzić do szkoły i uczyć się w środowisku wolnym od dyskryminacji i
niewłaściwych zachowań na tle seksualnym, w którym nie występują:
Dyskryminacja ze względu na
•
Tożsamość lub ekspresję płciową
•
Ciążę i problemy zdrowotne z nią związane
•
Urodzenie dziecka
•
Orientację seksualną

Jeśli wiesz o takich lub podobnych zachowaniach, możesz skorzystać z
dostępnej pomocy.

SKORZYSTAĆ Z POUFNEJ POMOCY
Linia pomocy ds. gwałtów w mieście Chicago
Zadzwoń pod numer 888-293-2080
Linia pomocy ds. gwałtów w mieście Chicago zapewnia ofiarom przemocy na tle seksualnym oraz
ich opiekunom natychmiastową pomoc, interwencje w sytuacjach kryzysowych oraz przydatne
informacje kontaktowe na terenie miasta Chicago oraz otaczających je obszarów podmiejskich.

CPS.EDU/OSP

Moja druga połówka
groziła, że wyrządzi mi
krzywdę, i teraz boję się
wrócić do szkoły.

Mój były / Moja była
udostępnił(a) moje
prywatne zdjęcia i nie
wiem, co zrobić.

Mój trener przytula mnie
i komplementuje mój
wygląd, co sprawia, że
czuję się zażenowana.

LUB

Niestosowne zachowania seksualne
•
Molestowanie, napaści lub nadużycia na tle
seksualnym
•
Nawiązywanie więzi w celu wykorzystania
seksualnego
•
Przemoc na randkach
•
Zły dotyk
•
Zapis elektroniczny materiałów natury seksualnej

Mój znajomy / Moja
znajoma zawsze
dotyka mnie w sposób,
który mi się nie
podoba.

Pewna dorosła osoba
ze szkoły wysyła do
mnie wiadomości i
daje mi prezenty.

WAŻNE INFORMACJE
1

TWOJE PRAWA Z TYTUŁU IX OBEJMUJĄ:
•

Prawo do środowiska nauki wolnego od dyskryminacji i niewłaściwych zachowań na tle seksualnym.

•

Prawo do zgłaszania zarzutów odnoszących się do dyskryminacji na tle seksualnym, molestowania
lub niewłaściwego postępowania, w tym dyskryminacji opartej na tożsamości płciowej i jej wyrażaniu;
dyskryminacji ze względu na ciążę i uwarunkowania medyczne związane z ciążą, urodzenie dziecka,
orientację seksualną; molestowanie, napaść lub nadużycia na tle seksualnym; nawiązywanie więzi w celu
wykorzystania seksualnego; przemoc na randkach; i/lub niewłaściwy dotyk oraz rejestracja w formie
elektronicznej materiałów natury seksualnej.

•
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Prawo ochrony przed odwetem za realizację swoich praw.

W KONTAKTACH I RELACJACH SEKSUALNYCH MASZ PRAWO DO:
WYRAŻENIA ZGODY. Oznacza to, że interakcje seksualne są:
• Oparte na odpowiednim poinformowaniu – dana osoba musi być świadoma i rozumieć dane zachowanie;
• Aktywne – brak sprzeciwu nie oznacza automatycznie zgody; „nie” znaczy „nie”; „przestań” znaczy „przestań”.
Obecne muszą być werbalne oraz niewerbalne sygnały, które jednocześnie muszą być pozytywne oraz szczere;
• Dobrowolne – realizowane bez presji, manipulacji oraz groźby; i
• Skonkretyzowane – zgoda musi być udzielona za każdym razem, dla każdego zachowania i może zostać
cofnięta w dowolnej chwili.
Dana osoba nie może udzielić zgody, jeśli znajduje się pod wpływem zażytych dobrowolnie lub niedobrowolnie narkotyków albo
alkoholu lub jeśli w przypadku danej osoby zachodzą fizyczne, rozwojowe lub poznawcze różnice, które uniemożliwiają tej osobie
zrozumienie w pełni wybranej sytuacji.

ZDROWYCH RELACJI. Relacje, w których wszyscy są równi i zawsze traktowani z szacunkiem. Zdrowe relacje
nigdy nie łączą się z przemocą, strachem, władzą oraz kontrolą.
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WSPIERANIE PRZYJACIELA: SŁUCHAJ, BĄDŹ UPRZEJMY, POMÓŻ
NAWIĄZAĆ KONTAKT
Nie jest łatwo podjąć odpowiednie działania, jeśli Twój przyjaciel lub inna osoba, na której Ci zależy,
doświadcza przemocy na tle seksualnym. Poniżej podajemy kilka porad na taką okoliczność:
•
•
•

Słuchaj: Doświadczenia każdej osoby są ważne. „Słucham Cię”
Bądź uprzejmy: Zapewnij komfort i wsparcie, jakich jesteś w stanie udzielić. „Wspieram Cię”
Pomóż nawiązać kontakt: Poznaj dostępne możliwości i poinformuj o nich przyjaciela. „Możesz skorzystać
z pomocy”

ZASOBY
Jesteśmy tu po to, aby pomóc.

ZGŁOŚ DANE ZDARZENIE CPS
Biuro ds. Ochrony Uczniów i Tytułu IX
(Office of Student Protections and Title IX, OSP)
Zadzwoń pod numer 773-535-4400
OSP podejmie z Tobą współpracę w celu zapoznania się z Twoim zgłoszeniem,
przeprowadzenia śledztwa i wdrożenia środków bezpieczeństwa w szkole. OSP może
również zapewnić wskazówki dotyczące zgłoszenia danego zdarzenia policji lub uzyskania
innego rodzaju wsparcia, takiego jak pomoc terapeutyczna.

Biuro inspektora generalnego (Office of the
Inspector General, OIG)
Zadzwoń pod numer 833-TELL-CPS
(833-835-5277)
OIG zajmuje się zgłoszeniami dotyczącymi niewłaściwego zachowania o podłożu
seksualnym oraz molestowania, w które zaangażowani są pracownicy, wolontariusze i inne
osoby dorosłe, które spotykasz w szkole.

LUB
SKORZYSTAĆ
Z POUFNEJ POMOCY
Linia pomocy ds. gwałtów w mieście Chicago
Zadzwoń pod numer 888-293-2080
Linia pomocy ds. gwałtów w mieście Chicago zapewnia ofiarom przemocy na tle
seksualnym oraz ich opiekunom natychmiastową pomoc, interwencje w sytuacjach
kryzysowych oraz przydatne informacje kontaktowe na terenie miasta Chicago oraz
otaczających je obszarów podmiejskich.

CPS.EDU/OSP

