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 نموذج االستئناف على إجراءات شكوى البند التاسع 
 

رسمية  يستطيع أي طرف من أطراف الشكوى الرسمية على التحرش الجنسي وفق البند التاسع أن يستخدم هذا النموذج ليستأنف على الفصل في الشكوى ال

لفصل في القضية  أو ليستأنف على قرار المسؤولية الخطي. ال بد أن يرفع أي استئناف إلى منسق البند التاسع خالل خمسة أيام تقويمية من اإلشعار بقرار ا

 أو قرار المسؤولية. 

 

قرار   لدى استالم نموذج االستئناف يتم إشعار الطرف اآلخر في الشكوى الرسمية ويدعى إلى كتابة تصريح خطي يدعم فيه قرار الفصل في القضية أو  

ناف وخطاب الرد إلى مسؤول قرار البند التاسع. في  المسؤولية. في حالة االستئناف على قرار الفصل في القضية يتم توجيه قرار الفصل وتصريح االستئ 

قرار الخطي  حالة االستئناف على قرار المسؤولية، يتم توجيه تصريح االستئناف وخطاب الرد والسجل اإلداري إلى مسؤول قرار االستئناف. يتم إرسال ال

 لالستئناف إلى كلال الطرفين بشكل متزامن.

 

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

TitleIXEquity@pwcs.edu  فصل  قرار ال  إذا كانت لديكم أية استفسارات متعلقة بإجراءات شكوى البند التاسع، بما في ذلك إجراءات االستئناف على

 في القضية أو على قرار المسؤولية. 

 

 )الشخص الذي يرفع االستئناف(.   الطرف المستأنف Iالقسم  

   االسم: 

 ولي األمر   المدّعى عليه    مقدم الشكوى         الصلة بمدارس برينس ويليام العامة: 

    اسم مقدم الشكوى )إذا كان مختلفاً(:

    اسم المدعى عليه )إذا كان مختلفاً(

      المدرسة:

 وبالبريد األمريكي إلى العنوان المدرج أدناه. المراسالت المتعلقة باالستئناف الكترونيا ترسل جميع اإلشعارات وعنوان استالم اإلشعارات: 

    االسم: 

    العنوان البريدي:

 _ البريد االلكتروني:

 االستئناف  IIالقسم  

 ضع عالمة في المربع الذي يشير إلى البند الذي تستأنف عليه. .1

  قرار الفصل في القضية 

  قرار المسؤولية 

 ضع عالمة في المربع أو المربعات التي تشير إلى مبررات هذا االستئناف.  .2

  مخالفة في اتباع اإلجراءات أثرت على القرار 

 

  وجود أدلة جديدة لم تكن متوفرة أثناء اتخاذ القرار ويمكن أن تؤثر على المخرجات 

 

   تعرض منسق البند التاسع أو محقق البند التاسع أو محرر قرار البند التاسع إلى تضارب المصالح أو االنحياز ضد أحد األطراف مما أثر

 على المخرجات 



فصلة ترفق مع هذا النموذج( اشرح وجهة نظرك لالستئناف. بما أن طلبك لالستئناف ستجري مراجعته فقط في  في المساحة أدناه )أو في ورقة من  .3

 تغيير القرار وأن ترفق أية مستندات تشرح أو تدعم أسبابك.السجل الخطي، فمن المجدي لك أن تضّمن األسباب التي تبرر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صف الحل الذي تسعى للوصول إليه. )كيف تعتقد أن هذه المشكلة يجب أن تحل؟(  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 أصرح فيما يلي بأن جميع المعلومات المدونة في هذا المستند صحيحة ودقيقة وفقاً لمعلوماتي. 

 

     االسم:

 

    التاريخ: التوقيع:

 

 

طريق  ن رفعه عن ال بد أن يرفع أي استئناف إلى منسق البند التاسع خالل خمسة أيام تقويمية من اإلشعار بقرار الفصل في القضية أو قرار المسؤولية. يمك

 . Joplin Road, Building 3, Manassas, Virginia 14800ان التالي  البريد األمريكي أو البريد االلكتروني. ويمكن أيضاً تسليمه باليد إلى العنو

 
 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:


	 عساتلا دنبلا ىوكش تاءارجإ ىلع فانئتسلاا جذومن
	  مسقلا
	 



