
Շրջանի առաջնահերթ խնդիրը մեր աշակերտների անվտանգությունն է: Բոլոր ախխատակիցները, ինչպես նաև նրանք, ովքեր 
աշխատում են կամ շփվում են աշակերտների հետ (օրինակ՝ կամավորներ, դաստիարակներ, մարզիչներ և այլն), պետք է տեղյակ լինեն 
աշակերտների նկատմամբ զգայունության և աջակցության դրսևորման և պատասխանատու, էթիկական վարքագծի հնարավոր կամ 
ընկալվող խախտման միջև տարբերության մասին։

Թեև Շրջանը խրախուսում է աշակերտների հետ դրական հարաբերությունների զարգացումը, աշխատակիցները և անհատները, ովքեր 
աշխատում են կամ շփվում են աշակերտների հետ, պետք է լավ դատողություն դրսևորեն, պահպանեն մասնագիտական չափանիշներն 
ու էթիկական սահմանները և հիշեն այս ուղեցույցները և հնարավորինս խուսափեն հետևյալից.

Հունվար 2023

Աշակերտ(ներ)ին դիպչելը, իրենց հետ ֆիզիկական 
շփումը, կամ հագուստ հանելու մասին խնդրանքը, որն 
ընդունելի չէ այդ տարիքում կամ չի մտնում աշխատողի/
անձի մասնագիտական պարտականությունների մեջ:

Մասնակցություն ցանկացած գործունեությանը, որը 
վտանգի տակ է դնում աշակերտներին, ներառյալ 
ֆիզիկական բռնությունը կամ բռնության սպառնալիքը:

Ալկոհոլի կամ ապօրինի կամ չարտոնված նյութերի 
օգտագործումը, թմրանյութերի պահպանումը կամ 
տարածումը աշխատավայրում կամ դպրոցական 
գործունեության ընթացքում:

Աշակերտ(ներ)ի տեղափոխում անձնական մեքենայով` 
առանց համապատասխան, նախապես գրանցված, 
ադմինիստրատորի և ծնողների գրավոր թույլտվության` 
Շրջանի կողմից հաստատված նպատակներով:

Հանդիպում աշակերտ(ներ)ի հետ, տեղափոխում 
կամ ուղեկցում աշակերտ(ներ)ին կամպուսից դուրս՝ 
դպրոցական շրջանի կողմից հաստատված դպրոցական 
ճամփորդություններից, միջոցառումներից կամ 
էքսկուրսիաներից բացի այլ գործողությունների համար:

Աշակերտներին անձնական կոնտակտային տվյալներ 
տրամադրելը, կամ աշակերտներից տվյալներ ուզելը, 
և/կամ աշակերտ(ներ)ի հետ բանավոր, գրավոր, 
հեռախոսով/էլեկտրոնային փոստով/վեբխցիկով/
էլեկտրոնային միջոցներով հաղորդակցվելը ինտերնետով, 
սոցիալական լրատվամիջոցներով կամ անձամբ դպրոցի 
հետ անմիջականորեն չառնչվող նպատակների համար:

Աշակերտների լուսանկարում կամ տեսագրում, կամ 
աշակերտներից նկարներ կամ տեսանյութեր ուզելը, 
բացառությամբ դպրոցական հատուկ նպատակների՝ 
համապատասխան թույլտվությամբ: 

Աշակերտ(տներ)ի նկատմամբ ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ 
էթիկական, անօրինական, անբարոյական վարքագիծ 
կամ իրենց շահագործում:

Անհատական հանդիպում ցանկացած սեռի 
աշակերտի հետ փակ դռների հետևում կամ 
միայն աշակերտների համար նախատեսված 
տարածքներում (օրինակ՝ զուգարաններ, 
հանդերձարաններ), բացառությամբ դպրոցի 
հետ կապված հատուկ նպատակների (օրինակ՝ 
գնահատումներ, խորհրդատվություն, պահանջվող 
ծառայություններ, վերահսկողություն):

Դպրոցից վերջին ադմինիստրատորի 
հեռանալուց հետո աշակերտ(ներ)ի հետ մնալ 
համալսարանում: Կան բացառություններ, ինչպիսիք 
են հետդպրոցական ծրագրերը, ուսուցիչները, 
ովքեր փորձեր են անում աշակերտների հետ 
դրամատիկական/երաժշտական միջոցառումների 
համար կամ մարզում են ակադեմիական 
տասնամարտով զբաղվող աշակերտներին՝ 
նախապես վարչական հաստատմամբ:

Արտոնյալ վերաբերմունքի տրամադրում և/կամ 
աշակերտ(ներ)ին տալը նվերներ, պարգևներ կամ 
խրախուսանքներ, որոնք կապված չեն դպրոցի 
հետ, և որոնց դիմաց աշակերտին ուղղակի կամ 
անուղղակիորեն խնդրում են ինչ-որ բան ասել կամ 
անել: 

Աշակերտ(ներ)ի հասցեին կամ ներկայությամբ 
արված ժեստերը, հայտարարությունները կամ 
մեկնաբանությունները, որոնք անպատշաճ 
են, ոչ պրոֆեսիոնալ կամ կարող են համարվել 
սեռական բնո յթի, վիրավորական, անպարկեշտ, 
վիրավորական, վախեցնող, ահաբեկող, խտրական, 
նվաստացնող:

Թեև աշխատողի/անձի մտադրությունը կարող է զուտ մասնագիտական լինել, վերը նշված գործողություններից որևէ մեկը հնարավոր 
է ընկալվի որպես անպատշաճ: Յուրաքանչյուր ոք, ով ականատես է լինում աշակերտի անձնական տարածքի հնարավոր խախտման, 
խրախուսվում է հայտնել նման վարքագծի մասին: Շրջանը լրջորեն է վերաբերվում նման հարցերին և կարող է հետաքննել 
մեղադրանքները, եթե դա երաշխավորված և/կամ լիազորված է իրավապահ մարմինների կողմից և ձեռնարկել համապատասխան 
ուղղիչ/կարգապահական գործողություններ: Շրջանը արգելում է հաշվեհարդարը ցանկացածի նկատմամբ, ով հաղորդում կամ 
մասնակցում է անօրինական վարքագծի հետաքննությանը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք կապվել դպրոցի ադմինիստրատորի կամ Կրթության ոլորտում իրավական 
համապատասխանության գրասենյակի հետ հետևյալ կոնտակտներով՝  (213) 241-7682; 
EquityCompliance@lausd.net. 

ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԿՈԴԻՐՔ

achieve.lausd.net/eeco
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