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 آنجلس لوس متحد مدارس ناحیھ
 بیانیھ عدم تبعیض

 
ناحیھ تبعیض، .  یا ترس متعھد می داند/ناحیھ مداری متحد لوس آنجلس خود را بھ ارائھ محیط کاری و آموزشی عاری از تبعیض، آزار، تھدید و

ھویت جنسی، بیان جنسیت، باردار بودن، زایمان،  شامل(زن و مرد بودن /یا ترساندن بر اساس نژاد واقعی یا در نظر گرفتھ شده، جنسیت/تھدید و
، تمایل جنسی، مذھب، رنگ پوست، ملیت، دودمان، معلولیت فیزیکی یا ذھنی، وضعیت پزشکی )شیر دادن و مسائل پزشکی مربوط بھ بارداری

بھ  40(یک زندگی ثبت شده، سن ، وضعیت نظامی یا سرباز بازنشستھ بودن، وضعیت ازدواج، وضعیت شر)مسائل مربوط بھ سرطان یا ژنتیک(
، رابطھ فرد با فرد یا گروھی کھ دارای خصوصیات خاص )مربوط بھ اتحادیھ نمی شود(، اطالعات ژنتیکی، عقیده سیاسی یا وابستگی سیاسی )باال

یا موردی کھ بر اساس بخشنامھ یا واقعی یا در نظر گرفتھ شده باشد، یا ھر گونھ موردی کھ توسط قوانین فدرال، ایالتی یا محلی حفاظت شده باشد 
  .مقررات در ھر برنامھ یا فعالیتی کھ ناحیھ انجام می دھد یا کمکھای چشمگیر در آن برنامھ یا فعالیت انجام می دھد را منع می کند

 
ی آمیز مشروع است کھ برخورد متفاوت بر اساس خصوصیات حفاظت شده در محیط برنامھ آموزشی، کاری یا فعالیت بدون دلیل غیر تبعیضتبعیض

 .  در توانایی فرد در مشارکت یا استفاده بردن از خدمات، فعالیتھا یا امتیازات ارائھ شده توسط ناحیھ تاثیر می گذارد
 

آزار در زمانی رخ می دھد کھ فرد ھدف در معرض رفتار ناخوشایند بر اساس یکی از خصوصیات حفاظت شده قرار گیرد و ھمچنین باعث ایجاد 
محیط خصومت آمیز ھنگامی کھ آزار ھم برای فرد ھدف و ھم برای یک فرد منطقی دیگر در ھمان سن و سال و خصوصیات، تحت شرایط  یک

اده بردن مشابھ ناخوشایند است، می شود و ھمچنین این آزار بھ اندازه کافی شدید، پرخاشگرانھ یا مستمر باشد کھ بر توانایی فرد در شرکت یا استف
 .، فعالیتھا یا فرصتھای ارائھ شده توسط ناحیھ تاثیر بگذارداز خدمات

 
یا ترساندن بر اساس خصوصیات حفاظت شده واقعی یا در نظر گرفتھ شده، پرسنل مدرسھ /بر اساس مشاھده موردی از تبعیض، آزار، ارعاب و

یا /ھنگامی کھ یک مدرسھ یا دفتر نامھ تبعیض، ارعاب و . ندملزم ھستند تا فورا اقدامات الزم را ھنگامی کھ انجام این کار ایمن است، انجام دھ
ام تحقیق انجام ترساندن را  کھ کارکنان، دانش آموزان یا گروھھای ثالث انجام داده باشند را دریافت کند باید فورا اقدامات الزم و مناسب را برای انج

ؤثر را برای پایان دادن آن رفتار، از میان بردن محیط خصمانھ کھ فردی دھد یا مشخص کند کھ چھ واقعھ ای رخ داده است و اقدامات سریع و م
این اقدامات باید در صورتی کھ فردی شکایت کرده باشد یا از مدرسھ یا . ایجاد کرده است انجام دھد و از بروز مجدد آن رفتار جلوگیری بعمل آورد

 .شود دفتر خواستھ باشد کھ اقدام نماید یا شکایت نکرده باشد انجام
 

یھ این سیاست عدم تبعیض در مورد کلیھ اقدامات مربوط بھ فعالیت مدرسھ یا حضور در مدرسھ در تمامی مدارس یا دفاتر تحت نظارت مدیر کل ناح
 .مدارس متحد لوس آنجلس می باشد، اعمال می شود

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

 :شکایات مربوط بھ ترساندن یا با مورد زیر تماس بگیرید/ با مدیر مدرسھ، مسئول  بند نھم
 

 جولی ھال پنامنو
 ناحیھ و ھماھنگ کننده ماده نھم 504بخش  

 دفتر رعایت برابری تحصیلی
 7682- 214 )213( 

 
یا ارعاب مربوط می شود با مدیر /شغل کھ بھ تبعیض، آزار و /بھ  کارمند بھ کارمند، دانش آموز بھ کارمند یا کاربرای پرسش یا شکایت مربوط 

 :مدرسھ یا با نشانی زیر تماس بگیرید
 

 بخش فرصتھای برابر استخدام
7685 - 241 )213( 

 
 :ھر دو دفتر در نشانی زیر قرار دارند

 
Los Angeles Unified School District 

333 South Beaudry Avenue – 20th Floor 
Los Angeles, CA 90017 
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