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LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

PAHAYAG TUNGKOL SA KAWALAN NG DISKRIMINASYON 
 
Ang Los Angeles Unified School District ay nakatuon sa pagbibigay ng isang kondisyon sa pagtatrabaho at pag-aaral na 
malaya sa diskriminasyon, panggugulo, pananakot, at/o pang-aapi. Ipinagbabawal ng Distrito ang diskriminasyon, panggugulo, 
pananakot at/o pang-aapi batay sa aktwal o pinaniniwalaang lahi, kasarian (kasama ang pagkakakilanlan sa kasarian, 
pagpapahayag ng kasarian, pagbubuntis, panganganak, pagpapasuso, at pagbubuntis na may kaugnayan sa mga medikal na 
kondisyon), sekswal na oryentasyon, relihiyon, kulay, bansang pinagmulan, lipi, kapansanan sa katawan o sa isip, medikal na 
kondisyon (may kaugnayan sa kanser at mga katangian ng henetiko), estado sa militar at pagiging beterano, estado sa kasal, 
estado ng nakarehistrong kinakasama, edad (40 at pataas), impormasyon ng henetiko, pinaniniwalaan o pinapanigan sa pulitika 
(walang kaugnayan sa unyon), ang kaugnayan ng isang tao sa isang tao o grupo na may isa o higit pa sa mga aktwal o 
pinaniniwalaang mga katangian na ito, o anumang iba pang batayan na pinoprotektahan ng batas ng pederal, estado o lokal, 
ordinansa, o regulasyon sa anumang programa o aktibidad na isinasagawa nito o kung saan ito nagbibigay ng malaking tulong. 

 
Ang diskriminasyon ay ibang pagtrato na batay sa isang protektadong katangian sa konteksto ng isang programang pang-
edukasyon, trabaho o aktibidad nang walang lehitimong dahilan na hindi nandidiskrimina at humahadlang o naglilimita sa 
kakayahan ng indibiduwal para lumahok sa o makinabang mula sa mga serbisyo, aktibidad, o pribilehiyo na ibinibigay ng 
Distrito. 
 
Nagaganap ang pananakot kapag ang pinupuntirya ay sumasailalim sa hindi katanggap-tanggap na pagkilos na batay sa isang 
protektadong katangian, na nagreresulta rin sa paggawa ng isang magulong kapaligiran kapag ang panggugulo ay parehong 
nakakasakit sa pinupuntirya at makakasakit sa isang makatwirang tao na kapareho ang edad at mga katangian sa ilalim ng mga 
katulad na pangyayari, at sapat na matindi, laganap, o palagian para humadlang sa o limitahan ang kakayahan ng isang 
indibiduwal na lumahok sa o makinabang mula sa mga serbisyo, aktibidad, o oportunidad na hinahandog ng Distrito. 
 
Kapag may nasaksihang pandidiskrimina, panggugulo, pananakot at/o pang-aapi batay sa aktwal o pinaniniwalaang 
protektadong mga katangian, ang kawani ng paaralan ay kailangang gumawa ng mga agarang hakbang para mamagitan kapag 
ligtas na gawin ito. Kapag ang paaralan o opisina ay may mapansing asal na nandidiskrimina, nanggugulo, nananakot at/o 
nang-aapi, ginawa man ng mga empleyado, estudyante, o mga ikatlong partido, kailangang gumawa ito ng agaran at naaangkop 
na mga hakbang para imbestigahan o dili kaya’y tukuyin ang kung ano ang nangyari at gumawa ng maagap at epektibong mga 
hakbang na makatwirang tinatantiya para itigil ang asal, alisin ang magulong kapaligiran, kung mayroong nagawang ganito at 
iwasang mangyari muli ang ganoong asal. Ang mga hakbang na ito ay kailangang gawin magrereklamo man o hindi ang isang 
indibiduwal o hilingin sa paaralan o opisina na gumawa ng aksyon. 
 
Ang patakaran na ito para sa kawalan ng diskriminasyon ay naaangkop sa lahat ng pagkilos na may kaugnayan sa aktibidad ng 
paaralan o pagpasok sa paaralan sa loob ng alinmang paaralan o opisina sa ilalim ng hurisdiksyon ng Superintendent ng Los 
Angeles Unified School District. 
 

Para sa mga tanong o reklamo na may kaugnayan sa diskriminasyon, panggugulo, pananakot at/o pang-aapi ng mga 
estudyante batay sa aktwal o pinaniniwalaang protektadong mga katangian, makipag-ugnayan sa nangangasiwa ng 

iyong paaralan, ang Titulo IX/Namamahala sa Reklamo tungkol sa Pang-aapi o kay: 
 

Julie Hall-Panameño 
Tagapangasiwa ng Seksyon 504 ng Distrito at Titulo IX 

Opisina ng Pagsunod sa Pagkakapantay-pantay sa Pag-aaral  
(Educational Equity Compliance Office) 

 (213) 241-7682 

For inquiries or complaints related to employee-to-employee, student-to-employee, or work/employment related 
discrimination, harassment, and/or intimidation, contact your school administrator or: 

Para sa mga tanong o reklamo na may kaugnayan sa diskriminasyon, panggugulo, at/o pananakot na may kaugnayan 
sa empleyado sa empleyado, estudyante sa empleyado, makipag-ugnayan sa nangangasiwa ng iyong paaralan o sa:  

Seksyon ng Patas na Pagkakataon sa Trabaho  
(Equal Employment Opportunity Section) 

(213) 241-7685 

Ang parehong Opisina ay matatagpuan sa: 

Los Angeles Unified School District 
333 South Beaudry Avenue – 20th Floor 

Los Angeles, CA 90017 
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