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 (Farsi)  دفتر مرکزی مشاوره

 آنجلس لوس متحد مدارس ناحیه

 بیانیه عدم تبعیض

 

یه تبعیض، ناح.  دیا ترس متعهد می دان/ناحیه مداری متحد لوس آنجلس خود را به ارائه محیط کاری و آموزشی عاری از تبعیض، آزار، تهدید و

ار بودن، نسیت، باردجشامل هویت جنسی، بیان )زن و مرد بودن /واقعی یا در نظر گرفته شده، جنسیتیا قومیت یا ترساندن بر اساس نژاد /تهدید و

ی یا یت فیزیکمعلولوضعیت مهاجرت، ، تمایل جنسی، مذهب، رنگ پوست، ملیت، دودمان، (زایمان، شیر دادن و مسائل پزشکی مربوط به بارداری

ک زندگی ، وضعیت نظامی یا سرباز بازنشسته بودن، وضعیت ازدواج، وضعیت شری(مسائل مربوط به سرطان یا ژنتیک)ت پزشکی ذهنی، وضعی

وهی که ا فرد یا گر، رابطه فرد ب(مربوط به اتحادیه نمی شود)، اطالعات ژنتیکی، عقیده سیاسی یا وابستگی سیاسی (به باال 40)ثبت شده، سن 

یا موردی  ده باشدشقعی یا در نظر گرفته شده باشد، یا هر گونه موردی که توسط قوانین فدرال، ایالتی یا محلی حفاظت دارای خصوصیات خاص وا

ا منع جام می دهد رالیت انکه بر اساس بخشنامه یا مقررات در هر برنامه یا فعالیتی که ناحیه انجام می دهد یا کمکهای چشمگیر در آن برنامه یا فع

  .می کند

 

 روع استبرخورد متفاوت بر اساس خصوصیات حفاظت شده در محیط برنامه آموزشی، کاری یا فعالیت بدون دلیل غیر تبعیضی آمیز مشیضتبع

 .  که در توانایی فرد در مشارکت یا استفاده بردن از خدمات، فعالیتها یا امتیازات ارائه شده توسط ناحیه تاثیر می گذارد

 

جاد باعث ای که فرد هدف در معرض رفتار ناخوشایند بر اساس یکی از خصوصیات حفاظت شده قرار گیرد و همچنینآزار در زمانی رخ می دهد 

رایط شیک محیط خصومت آمیز هنگامی که آزار هم برای فرد هدف و هم برای یک فرد منطقی دیگر در همان سن و سال و خصوصیات، تحت 

دن ا استفاده بریر شرکت دزار به اندازه کافی شدید، پرخاشگرانه یا مستمر باشد که بر توانایی فرد مشابه ناخوشایند است، می شود و همچنین این آ

 .از خدمات، فعالیتها یا فرصتهای ارائه شده توسط ناحیه تاثیر بگذارد

 

سه رسنل مدرگرفته شده، پیا ترساندن بر اساس خصوصیات حفاظت شده واقعی یا در نظر /بر اساس مشاهده موردی از تبعیض، آزار، ارعاب و

ا ی/، ارعاب و مه تبعیضهنگامی که یک مدرسه یا دفتر نا. ملزم هستند تا فورا اقدامات الزم را هنگامی که انجام این کار ایمن است، انجام دهند

قیق انجام رای انجام تحسب را بالزم و مناترساندن را  که کارکنان، دانش آموزان یا گروههای ثالث انجام داده باشند را دریافت کند باید فورا اقدامات 

ه که فردی ط خصماندهد یا مشخص کند که چه واقعه ای رخ داده است و اقدامات سریع و مؤثر را برای پایان دادن آن رفتار، از میان بردن محی

ا ا از مدرسه ییده باشد رتی که فردی شکایت کراین اقدامات باید در صو. ایجاد کرده است انجام دهد و از بروز مجدد آن رفتار جلوگیری بعمل آورد

قدام احیه هر گونه شوند. ناشاکیان در برابر اقدامات تالفی جویانه محافظت می .دفتر خواسته باشد که اقدام نماید یا شکایت نکرده باشد انجام شود

ساندن و یا ذیت، تردم تبعیت از قانون، تبعیض، آزار و اکند، موارد عتالفی جویانه علیه هر شخصی را که اقدام به شکایت یا فرجام خواهی می

 کند.نع میدهد، و نیز اقدام تالفی جویانه علیه هر کسی را که در فرایند ارسال شکایت یا تحقیقات دخیل است مزورگویی را گزارش می

 

ر کل ناحیه ارت مدیر تمامی مدارس یا دفاتر تحت نظاین سیاست عدم تبعیض در مورد کلیه اقدامات مربوط به فعالیت مدرسه یا حضور در مدرسه د

 .مدارس متحد لوس آنجلس می باشد، اعمال می شود

 

فته شده نظر گر یا ترساندن دانش آموزان بر اساس خصوصیات حفاظت شده واقعی یا در/برای پرسش یا شکایات مربوط به تبعیض، آزار، ارعاب و

 :مربوط به ترساندن یا با مورد زیر تماس بگیریدشکایات  /با مدیر مدرسه، مسئول  بند نهم

 

 جولی هال پنامنو

 ناحیه و هماهنگ کننده ماده نهم 504بخش  

 دفتر رعایت برابری تحصیلی

 7682- 214 (213) 

 

د با مدیر وط می شومربیا ارعاب /شغل که به تبعیض، آزار و /برای پرسش یا شکایت مربوط به  کارمند به کارمند، دانش آموز به کارمند یا کار

 :مدرسه یا با نشانی زیر تماس بگیرید

 

 بخش فرصتهای برابر استخدام

7685 - 241 (213) 

 

 :هر دو دفتر در نشانی زیر قرار دارند

 

Los Angeles Unified School District 

333 Floor th20 –South Beaudry Avenue  

Los Angeles, CA 90017 


