طلبہ جنسی بدعملی کی
رپورٹ کس طرح
کر سکتے ہیں
اگر جنسی بدعملی کے بارے میں آپ کو تشویشات الحق ہوں تو آپ یوں
کر سکتے ہیں کہ:

CPS کو رپورٹ کریں
آفس آف اسٹوڈنٹ پروٹیکشنز اور ٹائٹل )OSP) IX
کال کریں 773-535-4400

Chicago Public Schools
ٹائٹل IX کیا ہے؟
ٹائٹل IX ایک وفاقی دیوانی حقوق کا قانون ہے جو تمام شکاگو پبلک اسکولز سمیت ،وفاقی فنڈنگ
موصول کرنے والے کسی بھی تعلیمی پروگرام یا سرگرمی میں جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک کو
ممنوع قرار دیتا ہے۔
ہر طالب علم کو اسکول آنے اور جنسی امتیاز اور جنسی بدعملی سے پاک ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کا
حق ہے ،بشمول:
صنفی شناخت یا اظہار
• پر مبنی امتیازی سلوک
• حمل یا حمل سے متعلق طبی کیفیت
• وضع حمل
• جنسی رجحانگ

OSP آپ کی رپورٹ سننے ،تفتیش کرنے ،اور اسکول میں حفاظتی اقدامات تخلیق کرنے کے
لیے آپ کے ساتھ کام کرے گا۔ OSP پولیس کو رپورٹ کرنے یا مشاورت جیسے دیگر تعاون
حاصل کرنے کے بارے میں رہنمائی بھی فراہم کر سکتا ہے۔

آفس آف انسپکٹر جنرل

(Office of the Inspector General, OIG)
ں(833-TELL-CPS (833-835-5277
کال کری 
اسکول میں آپ جس عملہ ،رضاکاران اور دیگر بالغ افراد سے ملتے ہیں ان پر مشتمل جنسی
بدعملی اور ہراسانی کی OIG تفتیش کرتا ہے۔

یا
خفیہ تعاون حاصل کریں
شکاگو کرائسس ہاٹ الئن
کال کریں 888-293-2080

ریپ کرائسس ہاٹ الئن جنسی تشدد کے متاثرین اور ان کے نگرانوں کو فوری تعاون،
بحرانی مداخلت اور سٹی آف شکاگو اور نواحی بستیوں کے لیے حوالے فراہم کرتی ہے۔

CPS.EDU/OSP

جنسی بدعملی
• جنسی ہراسانی ،دست درازی یا بدسلوکی
بہالنا
معاشقے میں تشدد
نامناسب لمس
جنسی نوعیت کی الیکٹرانک ریکارڈنگ

اگر آپ ان رویوں یا ان سے ملتے جلتے رویوں
سے واقف ہیں تو مدد دستیاب ہے۔
میرے اہم دیگر فرد نے
مجھے تکلیف پہنچانے کی
دھمکی دی اور اب مجھے
اسکول آنے میں ڈر لگتا ہے۔
اسکول میں ایک بڑا
لڑکا مجھےٹیکسٹ
کرتا اور مجھے تحائف
دیتا رہتا ہے۔

میرے سابق نے میری
نجی تصویریں شیئر کیں
اور مجھے نہیں پتہ کہ کیا
کیا جائے۔
میرا دوست مجھے
ہمیشہ ایسے انداز میں
چھوتا ہے جو مجھے پسند
نہیں ہے۔

میرا کوچ مجھے گلے لگاتا
ہے اور میری ظاہری ہیئت
کی ستائش کرتا ہے ،اور
اس سے مجھے تکلیف
ہوتی ہے۔

جاننے الئق اہم باتیں
1
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ٹائٹلIX کے تحت آپ کے حقوق:

ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔

• جنسی امتیاز اور جنسی بدعملی سے پاک تعلیمی ماحول کا حق۔
• جنسی امتیاز ،ہراسانی یا جنسی غلط برتاؤ ،بشمول صنفی شناخت یا اظہار؛ حمل یا حمل سے متعلق
طبی کیفیت؛ وضع حمل؛ جنسی رجحان؛ جنسی ہراسانی ،دست درازی ،یا بدسلوکی؛ بہالنا؛ معاشقے
میں تشدد؛ اور/یا غیر مناسب لمس یا جنسی نوعیت کی الیکٹرانک ریکارڈنگز کی بنیاد پر امتیازی
سلوک کے الزامات کی رپورٹ کرنے کا حق۔
• اپنے حقوق بروئے کار النے پر انتقامی کارروائی سے پاک رہنے کا حق۔

آفس آف اسٹوڈنٹ پروٹیکشنز اور ٹائٹل)IX (OSP
کال کریں 773-535-4400

جنسی میل جول اور تعلقات میں ،آپ مستحق ہیں:

OSP آپ کی رپورٹ سننے ،تفتیش کرنے ،اور اسکول میں حفاظتی اقدامات تخلیق
کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کام کرے گا۔ OSP پولیس کو رپورٹ کرنے یا مشاورت جیسے
دیگر تعاون حاصل کرنے کے بارے میں رہنمائی بھی فراہم کر سکتا ہے۔

منظوری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنسی میل جول ہیں:
– کوئی فرد الزمی طور پر سرگرمی سے باخبر ہو اور اسے سمجھتا ہو؛
• باخبر 
– منع نہیں کرنے کا مطلب ہاں نہیں ہوتا ہے؛ نہیں کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ رکنے کا مطلب رکنا ہوتا ہے۔
• فعال 
زبانی اور غیر زبانی اشارے الزما ً موجود ،مثبت اور مخلصانہ ہوں؛
• رضاکارانہ  -دباؤ ،ساز باز اور دھمکی کے بغیر آزادانہ طور پر دی گئی ہو؛
• مخصوص  -منظوری ہر بار ،ہر عمل کے لیے ہونا ضروری ہے اور کبھی بھی واپس لی جا سکتی ہے۔
اگر کوئی شخص رضاکارانہ یا غیر رضاکارانہ منشیات یا الکحل کے استعمال کے زیر اثر ہو؛ یا انہیں ایسے جسمانی،
نشوونما سے متعلق یا شعوری اختالفات درپیش ہوں جو انہیں پیش آمدہ معاملے کو سمجھنے میں مانع ہوں تو وہ فرد
منظوری نہیں دے سکتا۔

ایک صحت مند رشتہ۔ ایک ایسا رشتہ جس میں آپ مساوی ہوں اور ہمیشہ احترام کا برتاؤ کیا جاتا ہو۔
ایک صحت مند رشتے میں کبھی بھی تشدد ،خوف یا طاقت اور اختیار کا دخل نہیں ہوتا ہے۔
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وسائل

دوست کی مدد کرنا :بات سنیں ،مہربان رہیں ،مربوط کریں
کسی دوست کو یا جس کا آپ خیال رکھتے ہیں اسے اگر جنسی تشدد کا سامنا ہو رہا ہو تو یہ جاننا مشکل
ہو سکتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ یہ کچھ تجاویز ہیں:
• بات سنیں: ہر کسی کا تجربہ درست ہوتا ہے۔ "میں آپ کی بات سن رہا ہوں"
• مہربان رہیں: آپ جو بھی حمایت اور اطمینان فراہم کر سکتے ہوں فراہم کریں۔ "میں آپ کی حمایت
کرتا ہوں"
• مربوط کریں: وسائل کے بارے میں جانیں اور اپنے دوست کو بتائیں۔ "آپ کے پاس اختیارات ہیں"

CPS کو رپورٹ کریں

آفس آف انسپکٹر جنرل (Office of the
Inspector General, OIG)
ں( 33-TELL-CPS (833-835-5277
8
کال کری 
اسکول میں آپ جس عملہ ،رضاکاران اور دیگر بالغ افراد سے ملتے ہیں ان پر مشتمل
جنسی بدعملی اور ہراسانی کی OIG تفتیش کرتا ہے۔

یا
خفیہ تعاون حاصل کریں
شکاگو کرائسس ہاٹ الئن
کال کریں 888-293-2080
ریپ کرائسس ہاٹ الئن جنسی تشدد کے متاثرین اور ان کے نگرانوں کو فوری تعاون،
بحرانی مداخلت اور سٹی آف شکاگو اور نواحی بستیوں کے لیے حوالے فراہم کرتی ہے۔

CPS.EDU/OSP

