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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 

ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Լոս Անջելեսի միասնական դպրոցական շրջանը ձգտում է ապահովել խտրականությունից, ոտնձգությունից, ահաբեկումից 
և/կամ ծաղրանքից զերծ աշխատանքային և ուսումնական միջավայր: Դպրոցական շրջանը արգելում է խտրականությունը, 
ոտնձգությունը, ահաբեկումը և/կամ ծաղրանքը  իրական կամ ենթադրվող ռասայի, գենդերի/սեռի (այդ թվում՝ գենդերային 
ինքնության, գենդերային արտահայտման, հղիության, ծծնդաբերության, կրծքով կերակրելու և հղիության հետ կապված 
առողջական խնդիրների), սեռական կողմնորոշման, կրոնի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, ծագումնաբանության, մտավոր 
կամ ֆիզիկական հաշմանդամության, առողջական խնդիրների (քաղցկեղի և գենետիկական հատկանիշների հետ կապված), 
զինվորականի և վետերանի կարգավիճակի, ամուսնական կարգավիճակի, գրանցված քաղաքացիական ամուսնության 
կարգավիճակի, տարիքի (40 և բարձր), գենետիկական տեղեկությունների, քաղաքական համոզմունքների կամ 
պատկանելության (ոչ կապված արհմիության հետ) հիման վրա, կամ այն հիմունքով, որ անձը կապված է այս իրական կամ 
ենթադրվող հատկանիշներից որևէ մեկը կամ մի քանիսը ունեցող որևէ անձի կամ խմբի հետ, կամ դաշնային, նահանգային 
կամ տեղական օրենքով, կանոնակարգով կամ այլ իրավական ակտով պաշտպանված որևէ այլ հիմունքով` շրջանի կողմից 
անցկացվող կամ  աջակցվող ցանկացած ծրագրի կամ գործունեության շրջանակներում: 

Խտրականությունը՝ դա անհատի նկատմամբ անպատշաճ վերաբերմունք է` որևէ պաշտպանված կատեգորիային 
պատկանելիության հիման վրա, որևէ կրթական ծրագրի, աշխատանքի կամ գործունեության շրջանակներում առանց 
օրինական, «ոչ խտրական» պատճառի, որը զրկում է անհատին հնարավորությունից կամ սահմանափակում է իր 
հնարավորությունը` մասնակցելու Շրջանի գործունեությանը կամ օգտվելու Շրջանի կողմից տրամադրվող 
ծառայություններից կամ արտոնություններից։  

Ոտնձգություն տեղի է ունենում, երբ թիրախը ենթարկվում է անընդունելի վերաբերմունքի՝ որևէ պաշտպանված 
կատեգորիային պատկանելիության հիման վրա: Դրա պատճառով  ստեղծվում է անբարենպաստ միջավայր, երբ 
ոտնձգությունը թե´ վիրավորական է թիրախի համար, թե´ կարող է վիրավորական լինի նույն տարիքը և հատկանիշներն 
ունեցող ողջամիտ անձի համար` նույն հանգամանքներում: Ոտնձգությունը  բավականաչափ ծանր, այլասերող կամ 
հետևողական երևույթ է, որպեսզի զրկի անհատին հնարավորությունից կամ սահմանափակի իր հնարավորությունը` 
մասնակցելու Շրջանի գործունեությանը կամ օգտվելու Շրջանի կողմից տրամադրվող ծառայություններից կամ 
արտոնություններից։ 

Որևէ իրական կամ ենթադրվող պաշտպանված կատեգորիային պատկանելիության հիման վրա խտրականության, 
ոտնձգության, ահաբեկման և/կամ ծաղրանքի ենթարկելու գործողության ականատես լինելու դեպքում դպրոցի 
անձնակազմից պահանջվում է անմիջապես ձեռնարկել նման գործողությանը միջամտելու քայլեր, երբ այդպես վարվելը 
անվտանգ է: Խտրականության, ոտնձգության, ահաբեկման և ծաղրանքի դեպքի մասին դպրոցի կամ գրասենյակի կողմից 
ծանուցում ստանալուց հետո, անկախ այն բանից` դա կատարել է աշխատողը, աշակերտը, թե երրորդ կողմը, դպրոցը կամ 
գրասենյակը պետք է անհապաղ ձեռնարկի պատշաճ քայլեր` քննելու կամ այլ կերպ պարզելու, թե ինչ է տեղի ունեցել, և 
շուտափույթ կերպով ձեռնարկի ողջամտորեն հաշվարկված արդյունավետ քայլեր` վերջ դնելու նման վարքին, վերացնելու 
անբարենպաստ պայմանները, եթե դրանք ստեղծվել են, և կանխելու նման վարքի կրկնվելը: Նշված քայլերը պետք է 
ձեռնարկվեն անկախ այն բանից` անհատը ներկայացրել է բողոք կամ դիմել է գործողություններ ձեռնարկելու խնդրանքով 
դպրոց կամ գրասենյակ, թե ոչ: 

Խտրականության բացառման այս քաղաքականությունը վերաբերվում է Լոս Անջելեսի միասնական դպրոցական շրջանի 
վերակացուի իրավասության ներքո գտնվող ցանկացած դպրոցի կամ գրասենյակի գործունեությանը կամ հաճախումներին 
առնչվող բոլոր դեպքերին։  

Տեղեկություններ ստանալու կամ բողոք ներկայացնելու համար՝ իրական կամ ենթադրվող պաշտպանված կատեգորիային 
պատկանելիության հիման վրա աշակերտին խտրականության, ոտնձգության, ահաբեկման և/կամ ծաղրանքի ենթարկելու 

դեպքերի վերաբերյալ, դիմեք ձեր դպրոցի ադմինիստրատորին, դպրոցի Title IX/ահաբեկման վերաբերյալ բողոքների 
մենեջերին կամ. 

Julie Hall-Panameño 
District Section 504 and Title IX Coordinator 

Educational Equity Compliance Office 
(213) 241-7682 

Տեղեկություններ ստանալու կամ բողոք ներկայացնելու համար՝ խտրականության, ոտնձգության և/կամ ահաբեկման հետ 
կապված՝ «աշխատակից դեպի աշխատակից», «աշակերտ դեպի աշխատակից» դեպքերում կամ աշխատանքին վերաբերվող 

դեպքերում, դիմեք ձեր դպրոցի ադմինիստրատորին կամ.  

Equal Employment Opportunity Section 
(213) 241-7685 

 
Երկու գրասենյակն էլ գտնվում են. 

 
Los AngelesUnified School District 

333 South Beaudry Avenue–20thFloor 
Los Angeles, CA 90017 


