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ې یو یا زیات زده کونکي پکې ښکیل وي   راپور ورکولو فورمه: د ناوړه جنسي چلند تور چ 
 
 

ي بورډ پالیسۍ  )د جنډر هویت او جنسي  IXپه هر یو تعلیمي پروګرام یا غونډه کې )عنوان  PWCSد    ،IXد تعلیمي تعدیالتو عنوان   1972د 
( او د ښوونځ 

ې مخنیوۍ کوي. دا فورمه د ناوړه جنسي چلند د تورونو   هر ډول تمایل په شمول( د جنسیت پر اساس د 
ي   په اړه د  ځورون 

راپور ورکولو لپاره کارول کیدی ش 
ې یو یا ډیر زده کوونیک پیک ښکیل وي کوم چی د  د تورونو حل" تر الندي جنسي   ضد کوونکو پر   مقرری، "د ناوړه جنسي چلند زده   738- 1د  PWCSچی

ي. په ادعا شوي ناوړه چلند کې د ښکیل زده کوونکو والدینو ته به   راپور په اړه  ځورونه په ډاګه کوي. ټولو راپورونو ته به په چټیکۍ رسه ځواب ویل کی  ږ
 

د دغ
ي. د ښوونځ  مدیر ته به د هر هغه راپور په اړه خیر ورکول ي زده کوونیکي یا کارکوونیکي پیکې ښکیل وي.   خیر ورکول کی  ږ

ې د ښوونځ  ي چی  کی  ږ
 

يلجمپه    جنسي ځورون    IXکړن  د عنوان ی  ناوړ  مقرری تر الندي د جنسي بڼ ی ټویل 738-1د   PWCSد  ې د  ه یک نه حسابی  ږ . هغه ناوړه کړن  یا چلند چی

،   IXعنوان  ې تر الندی نه راچ 
ي  ،که د پیل کیدو وړ وي  جنسي ځورون 

ل ش  ړ ي کوم چی د  د انضباطي کړنالرو تر الندې به وڅی 
چلند کوډ   په  PWCS او حل ش 

ته د ناوړه جنسي چلند په تور تورن کس د  .کې ټاکل شوي دي ول الندې د دریم ډیل کس وي، نو دغه    PWCSکارکوونیکۍ وي یا د   PWCSکه چی  تر کنی ړ
ې د   ي کوم چی

ي.  کارکوونیک   PWCSتورونه باید د هغه کړنالرو رسه په مطابقت حل ش  ې او حل لپاره پیلي کی  ږ
ن  ړ  د ناوړه چلند د څی 

 

ته تاسو د عنوان  ي وکړئ د مساواتو او زده کوونکو اړیکو دفی  رسه په   IXکه چی 
ولو د څرنګوایل په اړه کومه پوښتنه لرئ، مهربان  ړ  یا د فوریم د بشیی

 اړیکه ټینګه کړۍ. بریښنالیک  uity@pwcs.eduTitleIXEqیا شمی    6839-374-571
 

I  کوم کس چی دا فورمه ډکوي.( برخه: راپور ورکوونک( 
 

     نوم: 

    بریښنالیک پته: 

ه:       تلیفون شمی 

     کارکوونیک یا بل څه:   PWCSرسه اړیکه: زده کونیکي والدین/رسپرست د   PWCSد 

 :       ښوونځ 

 

II   :ي ځای ته اړتیا لر برخه
 ئ، تاسو کویل ش   دې فورمه رسه جال پاڼه ضمیمه کړئ.( تورونه )که تاسو اضاف 

 
، د   .1  رسه اړیکه، او د اړییک ټینګولو معلومات ور کړئ.  PWCSد شکایت کوونیکي لومړن  او کورن  نوم، ښوونځ 

ته ډیر    ې په ډاګه کړۍ. )شکایت کوونیک د ادعا شوي ناوړه چلند   که چی  زده    PWCSد  او  ده  یا قربان    موخهشکایت کوونیکي شتون ولري، هر یو ني

. ا رکوونکۍ کیدکا   PWCSنیک یا د و کو   ( ی شی

  
 

  
 

  
 

 

، د  .2 ګون ښوونیک لومړن  او کورن  نوم، ښوونځ  ګون ښوونیکي شتون    PWCSد غیر ته زیات غیر رسه اړیکه، او د اړییک ټینګولو معلومات ور کړئ. که چی 

ګون ښوونیک یو تورن برید کوونیک دٔی او د  ې په ډاګه کړۍ. )غیر و   PWCSکارکوونیک، یا د   PWCSزده کوونیک، د    PWCSولري، هر یو ني ل الندې  تر کنی ړ

 ). ي
 د دریم اړخ یا ډیل کس کیدای ش 

  
 

  
 

  

mailto:TitleIXEquity@pwcs.edu%20بریښنالیک%20اړیکه%20ټینګه%20کړۍ.


 د دغه ناوړه چلند په اړه تاسو څرنګ معلومات تر السه کړ؟ که کوم بل کس درته وییل اوش، مهربان  وکړۍ د هغه   .3

، د   )که معلوم وي(.  ټینګولو معلومات ور کړۍ رسه اړیکه، او د اړییک  PWCSکس لومړن  او کورن  نوم، ښوونځ 

  

  

  

  

 

ته، کله، او ویلې  .4 ی    ح کړئ. د امکان تر حده پوری پیک، څوک، څه، چی   شامل کړئ. ومات معل  ، ادعا شوې پیښه / ناوړه چلند تش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ي دي. 
ې په دې سند کې ورکړل شوي معلومات زما د غوره پوهې رسه سم او ریښتیڼ   1زه تصدیق کوم چی

 
   نوم: 

 

   نیټه:    السلیک: 
 

هTitleIXEquity@pwcs.edu) کوردیناتور ته د   IXدا راپور باید د عنوان  . تلیفون شمی  ي
 ( یا 571-503-2230)  (، بریښنالیک له الری وسپارل ش 

 د امریکا متحده آیالت میل له الری:    
 

     کوردیناتور   IXعنوان    PWCSد 
ي           

 رنس ویلیم کأونڼ ی عامه ښوونځ 
P.O. Box 389 

Manassas, Virginia 20108 
 

  

ې د ناوړه جنسي چلند ادعا کوي، په کلکه منع دي.  د   ضد د غچ اخیستلو ناسم راپور ورکول، او د یو فرد پر  1 ې په پوه رسه د ناوړه جنسي   PWCSاقدام کول چی هر زده کوونیک یا کارکوونیک چی
ې د ناوړه جنس چلند راپور   ورکوي، د ډسپلی   تابع دي.  چلند غلط راپور ورکوي یا د هغه کس پر وړاندې د غچ اخیستلو اقدام کوي څوک چی
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