
 
 قانون الكرامة حق لجمیع الطالب

 
قانون والیة نیویورك كل  إذا حدث تحرش أو تنمر أو تمییز أو أي منھا في المدرسة أو داخل محیط المدرسة أو أثناء فعالیة/نشاط مدرسي خارج أسوار المدرسة، یطالب

 المعنیین) لإلبالغ عن التنمر، على النحو التالي:منطقة تعلیمیة بوضع سیاسات وإجراءات مناسبة من أجل الشخص المعني (األشخاص 
 

 تعیین موظف إداري ُمكلف باستالم البالغات عن التحرش والتنمر والتمییز (أي الُمنسق المسؤول عن قانون الكرامة حق لجمیع الطالب)؛ •

 تمكین الطالب وأفراد األسرة وغیرھم من تقدیم بالغ شفوي أو كتابي إلى الموظفین بالمدرسة؛ •

طالبة موظفي المدرسة بإخطار المسؤول اإلداري أو الُمكلف (على سبیل المثال: الُمنسق المسؤول عن قانون الكرامة حق لجمیع الطالب) في م •
دراسیین  یومینمن مشاھدة حادث تحرش أو تنمر أو تمییز أو تلقي بالغ عن الحادث، وتقدیم بالغ كتابي بما ال یتجاوز  واحدغضون یوم دراسي 

 ھذا البالغ/اإلخطار الشفوي.بعد 

یع مطالبة المسؤول اإلداري أو الُمكلف (على سبیل المثال: الُمنسق المسؤول عن قانون الكرامة حق لجمیع الطالب) بإجراء تحقیق شامل عن جم •
ني من نموذج اإلبالغ عن بالغات حوادث التحرش والتنمر والتمییز التي تمت بشكل عاجل بعد تلقي أي بالغ كتابي وتوثیقھ [في الجزء الثا

 الحادث الخاص بالُمنسق المسؤول عن قانون الكرامة حق لجمیع الطالب]؛

ئم بمجرد التحقق من سلوك التحرش أو التنمر أو التمییز أو أي منھا، یمكنك مطالبة المدرسة باتخاذ اإلجراء السریع (إجراءات سریعة) المال •
؛ للقضاء على أي بیئة معادیة، ولتجنب تكرار ھذه السلوكیات، ولضمان سالمة الطالب (الطالب) من الُمقدَّر إلنھاء التحرش والتنمر والتمییز

 الشخص الذي عرَّضھم للتحرش أو التنمر أو التمییز؛

 حظر االنتقام من أي شخص أبلغ عن التحرش أو التنمر أو التمییز، أو ساعد في التحقیق في أي من ھذا؛ •

 منع التحرش والتنمر والتمییز؛تحسین إستراتیجیة المدرسة ل •

 مطالبة مدیري المدرسة بتقدیم تقریر دوري لمراقب التعلیم بشأن البیانات واالتجاھات المتعلقة بالتحرش والتنمر والتمییز؛ •

نمر أو التمییز أو أي مطالبة اإلداریین أو الُمكلف (الُمكلفین) بالمدرسة بإخطار مسؤولي إنفاذ القانون المحلي على الفور بحادث التحرش أو الت •
 منھا عند إلزامھم بذلك؛

إرسال نسخة من سیاسات المنطقة التعلیمیة، بما في ذلك إجراء اإلبالغ عن التحرش والتنمر والتمییز، إلى جمیع موظفي المدرسة والطالب  •
 على األقل. سنويواآلباء، بشكل 

تھا، بما في ذلك نموذج اإلبالغ عن الحادث، متوفرة على موقع المنطقة التعلیمیة ضمان أن النسخة الحالیة من سیاسات المنطقة التعلیمیة وإجراءا •
 على الویب.

 
اخل محیط یرجى االتصال بمكتب المدرسة/المنطقة التعلیمیة، واتباع إجراءات المنطقة التعلیمیة والمدرسة المالئمة لإلبالغ عن الحادث الذي وقع د

 المدرسة/المنطقة التعلیمیة.
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