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POŁĄCZONY OKRĘG SZKOLNY LOS ANGELES 

OŚWIADCZENIE WS. NIEDYSKRYMINACJI 
Połączony okręg szkolny Los Angeles zobowiązuje się do zapewnienia środowiska pracy i nauki wolnego od dyskryminacji, nękania , 

zastraszania i/lub prześladowania. Zabrania się wszelkich form dyskryminacji, molestowania, zastraszania i/lub nękania w oparciu o 

faktyczną lub postrzeganą rasę̨, płeć́ psychiczną/fizyczną (w tym tożsamość́ płciową, ekspresję płciową, ciążę̨, poród, karmienie 

piersią̨ oraz schorzenia i dolegliwości związane z ciążą), orientację seksualną, wyznanie, kolor skory, pochodzenie, pochodzenie 

etniczne, status imigracyjny, niepełnosprawność́ fizyczną lub umysłową, stan zdrowia (cechy genetyczne i nowotworowe), przebytą 

służbę̨ wojskową, status weterana, stan cywilny, status partnera życiowego, wiek (40 lat lub więcej), informację genetyczną, 

przekonania polityczne lub przynależność́ (nie dotyczy działalności związkowej), związek danej osoby z osobą lub grupą posiadającą̨ 

jedną lub więcej z wymienionych cech (rzeczywistych lub postrzeganych), lub w oparciu o jakąkolwiek inną podstawę̨ chronioną 

przepisami prawa federalnego, stanowego lub lokalnego, rozporządzenia lub regulacji w trakcie realizacji lub pomocy w realizacji 

dowolnego programu lub zadania przed podmioty właściwe dla okręgu.  

Dyskryminacja to odmienne traktowanie na podstawie chronionej cechy w warunkach realizacji programu edukacyjnego, pracy lub 

działalności bez uzasadnionego powodu o charakterze niedyskryminacyjnym, które negatywnie wpływa lub ogranicza zdolność 

jednostki do uczestnictwa lub korzystania z usług, działalności lub przywilejów zapewnianych przez okręg.   

Molestowanie występuje wówczas, gdy osoba staje się ofiarą niepożądanego zachowania ze względu na posiadaną cechę chronioną, 

co w konsekwencji tworzy wrogą atmosferę, w ramach której molestowanie jest postrzegane przez ofiarę za obraźliwe i byłoby 

podobnie postrzegane w przez racjonalnie myślącą osobę w tym samym wieku, posiadającą podobne cechy oraz znajdującą się w 

podobnych okolicznościach i jest na tyle dotkliwe, wszechobecne lub trwałe, że utrudnia lub ogranicza zdolność danej osoby do 

udziału lub czerpania korzyści z usług, działań i możliwości oferowanych przez okręg. 

Po stwierdzeniu wystąpienia aktu dyskryminacji, molestowania, zastraszania i/lub nękania opartego na rzeczywistych lub 

postrzeganych cechach chronionych, personel szkoły jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowych kroków w celu wszczęcia 

interwencji, o ile takowa nie będzie stanowić dla nikogo zagrożenia. Po otrzymaniu przez szkołę lub biuro informacji o zachowaniu 

noszącym znamiona dyskryminacji, molestowania, zastraszenia i/lub nękania, bez względu na to, czy jego sprawcami byliby 

pracownicy, uczniowie czy osoby trzecie, powinny zostać podjęte  natychmiastowe i właściwe środki w celu zbadania i określenia 

przebiegu zdarzenia oraz szybkie, racjonalne i skuteczne kroki mające na celu wyeliminowanie niewłaściwego zachowania i poprawę 

psychospołecznych warunków pracy lub kształcenia, jeśli będzie tego wymagała sytuacja oraz zapobieżenie ponownemu wystąpieniu 

podobnych zachowań. Takie działania powinny zostać podjęte bez względu na to, czy dana osoba złoży skargę lub poprosi o podjęcie 

działań przez szkołę lub biuro. Osoby składające skargę są chronione przed działaniami odwetowymi. Dystrykt zabrania działań 

odwetowych wymierzanych przeciwko jakiejkolwiek osobie składającej skargę lub odwołanie, zgłaszającej przypadki naruszenia 

przepisów, dyskryminacji, nękania, zastraszania i/lub prześladowania lub uczestniczącej w procesie składania skargi bądź jej 

rozpatrywania. 

Niniejsze zasady dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji mają zastosowanie do wszystkich czynności związanych z działalnością 

szkoły oraz obowiązkiem uczęszczania na zajęcia szkolne w dowolnej szkole lub biurze objętym nadzorem kuratora połączonego 

okręgu szkolnego Los Angeles. 

W przypadku pytań lub skarg dotyczących dyskryminacji, molestowania, zastraszania i/lub nękania uczniów w oparciu 

o faktyczną lub domniemaną cechę chronioną, należy skontaktować się z administratorem szkoły, kierownikiem szkoły 

ds. przeciwdziałania znęcaniu lub poniższą osobą: 

Julie Hall-Panameño 

 Koordynator podokręgu 504 i koordynator ds. przeciwdziałania dyskryminacji 

Biuro ds. zapewnienia równego dostępu do kształcenia 

 (213) 241-7682 

W przypadku pytań lub skarg dotyczących relacji pracownik-pracownik, uczeń-pracownik lub dyskryminacji, 

molestowania, zastraszania i/lub nękania związanych z miejscem pracy, należy skontaktować się z administratorem 

szkoły lub poniższą instytucją: 

 

Sekcja równouprawnienia w zatrudnieniu 

(213) 241-7685 

 

Oba biura znajdują się pod poniższym adresem: 

 

Los Angeles Unified School District 

333 South Beaudry Avenue – 20. piętro 

Los Angeles, CA 90017 


