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PATAKARAN SA PAG-IWAS NG SEXUAL HARASSMENT NG LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
 
Ang Distrito ay tapat sa pagbibigay ng kapaligiran na pang-trabaho at pag-aaral na walang sexual harassment. 
Pinagbabawal ng Distrito ang sexual harassment ng mga empleyado, estudyante o mga taong nakikipag-negosyo sa o para 
sa Distrito batay sa aktuwal o paniniwalang kasarian, sexual orientation, gender, gender identity, gender expression, 
pagbubuntis, panganganak, katayuan ng pagpapasuso at anumang kaugnay na kondisyong medikal.  Ang hindi sa 
pagsunod sa patakarang ito ay labag sa batas ng estado at pederal.   
 
Ang sexual harassment ay ugaling hindi katanggap-tanggap batay sa kasarian, pati na ang sexual advances, paghingi ng  
sexual favors, at iba pang pagsalita, biswal, o pisikal na ugali na likas na sekswal o batay sa seks na ginawa ng isang tao 
mula sa o sa loob ng trabaho o pang-edukasyong kapaligiran, sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon: 
 
• Ang pagsuko sa asal ay tuwiran o hindi tuwiran ginawa bilang kondisyon ng trabaho ng indibidwal, academic status, o 

progreso. 
• Pagbigay sa, o pagtanggi sa, pag-uugali ng indibidwal ay ginamit base sa trabaho o desisyong pang-akademiko, o para 

sa anumang desisyon na nakaka-apekto sa indibidwal kaugnay ng mga benepisyo at serbisyo, karangalan, mga 
programa, o mga aktibidad na maaaring magamit sa o sa pamamagitan ng institusyong pang-edukasyon. 

• Ang asal ay may layunin na o may epektong negatibo sa trabaho ng indibidwal o academic performance, o ang 
paglikha ng kapaligiran na nakakatakot, pagalit o nakakasakit na pang-trabaho at pang-edukasyong kapaligiran.   

 
Kapag nakita ang diskriminasyon, harassment, pananakot, abusadong ugali o bullying ayon sa itaas, ang personnel ay 
kinakailangamg gumawa ng kaagad na hakbang na mamamagitan kung ligtas na gawin. Ang pag-report ng asal sa 
administrador o sa Title IX/Bullying Complaint Manager ay naangkop na intervention. Pag ang eskuwela/opisina ay binigyan 
ng paunawa tungkol sa asal, kung ginawa man ng mga empleyado, estudyante o third parties, nararapat na gumawa ng 
kaagad at angkop na hakbang para imbestigahan o malaman kung ano ang nangyari at gumawa ng maaga at epektibong 
makatwirang hakbang para itigil ang asal, tanggalin ang kapaligiran na galit kung nagkaroon ng galit na kapaligiran, at 
iwasang maulit ito.  Ang mga hakbang na ito ay dapat gawin kahit na ang indibidwal ay nagsampa ng karaingan o sinabi sa 
eskuwela/opisina na gumawa ng aksyon.  Ang patakaran na ito ay lumalapat sa lahat ng mga aksyon na may kinalaman sa 
aktibidad ng eskuwela o pagpasok sa eskuwela sa ilalim ng hurisdiksyon ng Los Angeles Unified School District 
Superintendent. 
 
Sinumang estudyante o empleyado ng Distrito na naniniwalang sila ay naging biktima ng sexual harassment o nakakita ng 
naturang asal ay nararapat mag-report sa administrador o sa Title IX/Bullying Complaint Manager upang ang angkop na 
aksyon ay gawin para lutasin ito, Pinagbabawal ng Distrito ang paghihiganti sa sinumang taong nag-sumite ng karaingan 
tungkol sa sexual harassment o su,ali sa proseso ng imbestigasyon.  Ang mga karaingan ay dapat imbestigahan kaagad at 
patas sa paraan na nirerespeto ang privacy ng mga partidong naturan sa ganap na lawak na posible.   
 
Ang inyong school/office administrator o Title IX/Bullying Complaint Manager(s):_______________________________; 
Telepono:________________________________ Email:____________________________________________________. 
 
Para sa patakaran/pamamaraan kaugnay sa sexual harassment ng estudyante o kung papaano mag-file ng karaingan, 
kontakin:  Educational Equity Compliance Office, Julie Hall-Panameño-LAUSD Section 504/Title IX Coordinator, (213) 241-
7682. 
 
Para sa empleyado-sa-empleyado, estudyante-sa-empleyado o work/employment-related discrimination, panliligalig, 
pananakot o abusadong ugali, kontakin:  Equal Opportunity Section, (213) 241-7685. 
 
Lugar ng mga opisina ng Distrito: Los Angeles Unified School District - 333 South Beaudry Avenue, Los Angeles, CA 90017 
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PATAKARAN SA PAG-IWAS NG SEXUAL HARASSMENT NG LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
 
Ang inyong eskulahan ay nagtatrabaho para bigyan kayo ng edukasyon na ligtas at walang sexual harassment.  Ang sexual 
harassment ay asal na hindi mo gusto na nakadirekta sa iyo dahil ikaw ay babae o lalaki.  Maaaring maramdaman mo na 
ikaw ay hindi ligtas o takot at hindi ka matuto.  Maaring ito ay salita ng isang tao, isang bagay na nakikita mo, asal na pisikal 
o paghawak ng pribadong parte ng katawan (tulad ng parte na tinatakpan ng swimsuit).  Mga halimbawa ay: 
 

 Hindi ginustong yakap, halik, pagdaklot at hawak 
 Tatayo ng napakalapit o pipigilan ang isang taong gumalaw 
 Panunukso o pagkalat ng tsismis at nakakasakit na biro tungkol sa ibang tao o pagpuna sa katawan ng ibang tao 
 Pagsulat ng nakakasakit na notes at mensahe 
 Pagpapakita o pagpapadala ng hindi tama o hindi karapat-dapat o masamang mga litrato na anumang klase na 

nakasasakit sa damdamin ng ibang tao o nagiging hindi komportable sila    
 Mga nakasasakit o bastos na galaw ng katawan na nanghihiya o nakakasakit sa karmadaman ng ibang tao 
 Pagtratong naiiba dahil sila ay babae o lalaki 

 
Laban sa panuntunan ng eskuwelahan at ng batas ang asal na ito.  Kung ligtas para sa iyo, sabihin mo sa tao na itigil ang 
mga masamang ginagawa sa o sa iba pang mga bata. Maaring tulungan mo ang mga kaibigan mo,  i-share ang 
problemang ito sa adultong kanilang pinagkakatiwalaan.  Maari mong i-report sa principal, sa teacher o sinuman ang 
nagha-handle ng mga karaingang tulad nito.  Ang paaralan ay gagawa kaagad ng aksyon para malaman kung ano ang 
nangyari, itigil ito para hindi na maulit.  Walang papayagang magparusa sa iyo dahil sa pag-report o dahil sa pakikipag-usap 
sa isang audlto tungkol sa nangyari. Ibabahagi ng paaralan ang impormasyon sa mga taong maaring lutasin.  Ito ay 
gagawin sa lahat ng mga aktibidad ng paaralan sa inyong school district.   
 
Ang mga taong maaaring tumulong sa iyo: 
 

Iyong principal:   
Complaint Manager (Title IX/Bullying):   
Tawagan:   
Email:   

 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol ditto at kung papaano mag-sumite ng report, maaaring tawagan o sumulat sa 
Educational Equity Compliance Office o Julie Hall-Panameño-LAUSD Section 504/Title IX Coordinator sa (213) 241-7682; 
EquityCompliance@lausd.net. 
 
Ang eskuwelahan ay maaaring humingi ng tulong para sa mga staff sa pamamagitan ng pagtawag o pagsulat sa Equal 
Opportunity Section sa (213) 241-7685.  
 
Ang kapwa opisina ay ang Los Angeles Unified School District main building at ang address ay 333 South Beaudry Avenue, 
Los Angeles, CA 90017 
 


