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 738-1رقم 

 

 الشكوى الرسمية من التحرش الجنسي وفق البند التاسع 
 

  يستطيع مقدم الشكوى أن يستخدم هذا النموذج ليرفع الشكوى الرسمية من التحرش الجنسي وفق البند التاسع )"شكوى رسمية"( التي تورط فيها

اء  طالب أو أكثر من طالب مدارس برينس ويليام العامة إلى منسق البند التاسع ويطالب مدارس برينس ويليام العامة بإجراء التحقيق في االدع

. ويستطيع ولي 738-1لتحرش الجنسي وفق البند التاسع )"البند التاسع للتحرش الجنسي"( وذلك وفق ما يعّرف هذا التعبير في الالئحة رقم با

ق نسي وفاألمر أيضاً أن يرفع شكوى رسمية بالنيابة عن ولده أو يقوم منسق البند التاسع فور إخطاره بتوقيع الشكوى الرسمية لالدعاء التحرش الج

 البند التاسع ضد المدََّعى عليه ثم يباشر بالتحقيق. ويقوم منسق البند التاسع بمراجعة الشكوى الرسمية فور استالمها والرد عليها.

 

ليست جميع إساءات السلوك ذات طبيعة جنسية مندرجة تحت البند التاسع. وأي ادّعاء بإساءة السلوك الجنسي بحق طالب مدعى عليه ال تندرج  

لبند التاسع للتحرش الجنسي يتم الرد عليها والتحقيق فيها وتسويتها وفق اإلجراءات المفصلة في  وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس تحت ا

توّرط  برينس وليام العامة. عند االدعاء بأن أحد موظفي مدارس برينس ويليام العامة أو طرفاً ثالثاً يخضع لسلطة مدارس برينس ويليام العامة 

 إساءة السلوك الجنسي، يجري حل االدعاءات وفقاً لإلجراءات المطبقة في التحقيق وحلول إساءة سلوك الموظفين.  في

 

أو عبر   703.791.8595منسق البند التاسع في مدارس برينس ويليام العامة على الرقم  Dana Scanlanيرجى االتصال بالسيدة 

TitleIXEquity@pwcs.edu  رفع الشكوى  إذا كانت لديكم أية استفسارات متعلقة بإجراءات شكوى البند التاسع، بما في ذلك إجراءات

 الرسمية.

 

مشاركة أو مشاركاً أو محاوالً ال: يجب أن يكون مقدم الشكوى موظفاً في مدارس برينس ويليام العامة عند وقت رفعه للشكوى الرسمية التأهل

 في أحد أنشطة مدارس برينس ويليام أو أحد برامجها التعليمية. 

 

: من أجل الحصول على حماية البند التاسع، ال بد أن يقع التحرش الجنسي وفق البند التاسع في الواليات المتحدة وضمن أحد األنشطة او النطاق

ادعاء بتورط الطالب في إساءة سلوك ذات طبيعة جنسية وقعت في مكان آخر  البرامج التعليمية التي تديرها مدارس برينس ويليام العامة. وأي

المفصلة في وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة إذا كانت   سيتم الرد عليه والتحقيق فيه وتسويته بموجب اإلجراءات التأديبية

لعامة أو طرفاً ثالثاً يخضع لسلطة مدارس برينس ويليام العامة توّرط في إساءة منطبقة. عند االدعاء بأن أحد موظفي مدارس برينس ويليام ا

 السلوك الجنسي، يجري حل االدعاءات وفقاً لإلجراءات المطبقة في التحقيق وحلول إساءة سلوك الموظفين. 

 

اً إلتمام تحقيق كامل وعادل أو لغرض : يتم حفظ معلومات وتحقيقات الشكوى الرسمية سرية إلى أقصى حد ممكن إال ما كان ضروريالسرية

، مما يسمح للمدََّعى عليه عندئٍذ أن يدافع عن نفسه أو يسمح بتطبيق حلول و/أو على العقوبات التأديبيةاالستئناف على قرار المسؤولية الصادر 

اع عن مدارس برينس ويليام العامة أو عن موظفيها  المالئمة أو االستجابة لمذكرة إحضار أو ألمر المحكمة أو للتحقيق الحكومي أو للدفالتسوية 

 في أية إجراءات إدارية أو أي شكوى تتبع اإلجراءات الرسمية التي تؤول فيها إلى شكوى رسمية. 

 

أي طالب يقدم شكوى أو بالغاً كاذباً عن سابق معرفة أو يقدم تصريحاً زائفاً عن عمٍد يكون عرضةً للتأديب : التصريحات الكاذبة محظورة

بموجب وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام. وبالمثل، فإن أي موظف يقدم شكوى أو بالغاً كاذباً عن سابق معرفة أو يقدم 

 572-1"معايير السلوك المهني لجميع الموظفين" والالئحة رقم  503-1لتأديب بموجب الالئحة رقم تصريحاً زائفاً عن عمٍد يكون عرضةً ل

 "اإلجراءات التأديبية" بحيث يصل إلى أو يشتمل على الطرد من الوظيفة.

 

عن إساءة السلوك الجنسي أو رفع  : إن مدارس برينس ويليام تحظر بشكل صارم أي انتقام من الفرد الذي قام باإلبالغأو التدخل محظورو/االنتقام 

أو   الشكوى الرسمية أو ساعد أو شارك أو رفض المشاركة في التحقيق بالتحرش الجنسي وفق البند التاسع. وال يحق للطالب والموظفين التدخل في

اإلساءة في السلوك يتم التعامل معه وفق  منع التحقيق وال التأثير أو محاولة التأثير على إفادة أي شاهد من الشهود. إن ارتكاب الطالب لمثل هذه

لعامة. وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس ويليام العامة مما يؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي قد يصل إلى الطرد من مدارس برينس ويليام ا

 1-572والالئحة رقم  1-503فق الالئحة رقم وارتكاب أحد الموظفين لمثل هذه اإلساءة في السلوك يعتبر سلوكاً غير مهني ويخضع للتأديب و

 "اإلجراءات التأديبية"، وقد تصل إلى الطرد من العمل. 

 

"برامج التعليم البديل"   681-1على كل من الالئحة رقم تشتمل المراجع التي تشير إلى قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة  738-1لهدف الالئحة رقم  -1

"طرد الطالب أو اإليقاف طويل األجل" والالئحة  745-1"اإليقاف قصير األجل بحق الطالب" والالئحة رقم  744-1"تأديب الطالب" والالئحة رقم  743-1م والالئحة رق

 ام العامة.وثيقة قواعد السلوك لمدارس برينس ولي"تأديب طالب المدرسة الصيفية" و 745-3"تأديب الطالب المعاقين" والالئحة رقم  745-2رقم 
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 )المستهدف في إساءة السلوك قيد االدعاء(  مقدم الشكوى Iالقسم  

  االسم: 

                                                                                                                                     رقم تعريف الطالب )إذا كان متاحاً(: 

                                                                                                                                               اسم ولي األمر إذا كان متاحاً(:

      البريد االلكتروني لولي األمر:

     رقم الهاتف لولي األمر:
 العمل المنزل/الجوال   

     المدرسة: 

 موظف في مدارس برينس ويليام العامة         ولي أمر  طالب   الصلة بمدارس برينس ويليام العامة: 

ي إلى  عنوان استالم اإلشعارات: سيتم إرسال كافة اإلشعارات والمراسالت المتعلقة بالشكوى الرسمية الكترونيا وبواسطة البريد األمريكي العاد

 أدناه. جالعنوان المدر

 

   االسم: 

                                                                                                                                                       ن البريدي:العنوا

     البريد االلكتروني:

 )الشخص المتهم بارتكاب إساءة السلوك(   : المدََّعى عليهIIالقسم  

  االسم: 

                                                                                                                                                   رسة أو القسم:المد

    آخر موظف في مدارس برينس ويليام العامة       طالب   الصلة بمدارس برينس ويليام العامة:   

ويليام ان هناك أطراف إضافية مدََّعى عليهم، فاستخدم ورقة منفصلة إلدراج كل واحد منهم، بما في ذلك اسم مدرسة كل واحد وصلته بمدارس برينس )إذا ك

 العامة. )ال تكتب على الجانب الخلفي أو الهوامش في هذا النموذج(. 

 

 
 : االّدعاء بالتحرش الجنسي وفق البند التاسع IIIالقسم  

 تجت إلى مساحة إضافية، فيرجى إلحاق ورقة إضافية وإرفاقها بهذا النموذج. ال تكتب على الجانب الخلفي أو في الهوامش في هذا النموذج(. )إذا اح

 

 ضع إشارة في المربع/المربعات أدناه التي تصف إساءة السلوك قيد االدعاء. .1

  ،كان مقدم الشكوى عرضةً لسلوك ذي طبيعة جنسية غير مرغوب به خالل أحد أنشطة مدارس برينس ويليام العامة أو برامجها التعليمية

 وكانت جسيمة ومؤثرة وعدائية.

  و/أو عنف محلي و/أو اعتداء جنسي و/أو مطاردة خالل نشاط أو برنامج تعليمي في مدارس  كان مقدم الشكوى عرضةً لمواعدة بالعنف

 برينس ويليام العامة.

  أو إعانة أو خدمة من مدارس برينس ويليام العامة  الموظف في مدارس برينس ويليام العامة يشترط على شخص آخر لتلقي مساعدة

 المشاركة في سلوك جنسي.  لقاء

 

 أين وقع التحرش الجنسي بموجب البند التاسع قيد االدّعاء على وجه التحديد؟ .2

 

 

 

 

 

     متى وقع التحرش الجنسي بموجب البند التاسع قيد االدّعاء؟ )إذا كان ممكناً حدد التاريخ والوقت، وإال فحدد اإلطار الزمني التقريبي(. .3

 

 

 



    )الوقائع( قيد االدعاء مقدماً أكبر قدر ممكن من التفصيل. صف الواقعة .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفقاً لمعلوماتي وأطلب من مدارس برينس ويليام العامة أن تحقق في  بمجرد توقيعي على هذه الوثيقة أقـّر أن المعلومات في هذه الشكوى الرسمية صحيحة  
 ادّعاءات التحرش الجنسي بموجب البند التاسع. 

 

     االسم: 

 دارس برينس ويليام العامة موظف في م     ولي أمر  طالب   الصلة بمدارس برينس ويليام العامة: 

    التاريخ: التوقيع:

 

 العنوان يمكن رفع الشكوى الرسمية إلى منسق البند التاسع عن طريق البريد األمريكي أو البريد االلكتروني أو الفاكس، ويمكن تسليمها باليد في 

 14800 Joplin Road, Building 3, Manassas, Virginia . 

 
 منسق البند التاسع في مدارس برينس ويليام العامة      العنوان البريدي: 

 مدارس برينس ويليام العامة 

P.O. Box 389 

Manassas, VA  20108 

 
 TitleIXEquity@pwcs.edu البريد االلكتروني:

 703-791-8124 الفاكس: 
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