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 2021-2020 للعام الدراسيب القواعد سلوك الط لقانون (Title IX -) البند التاسع ملحق
 

زعلى أساس الجنس ضد الطالب  التعليم هو قانون فيدرالي يحظر التمي   ديل قانونتعل (Title IX -) البند التاسع أن ملحق 

من أشكال سوء السلوك الجنسي  هما والتحرش الجنسي وغيربما في ذلك التمييز و (HISDالمنطقة التعليمية) والموظفين في

  المنطقة التعليميةأخذ تتعليمي. يجب أن ت رنامج أو نشاط بوالمواعدة أو العنف المنزلي( في الحقة )مثل االعتداء الجنسي والم

وى اوالرد على كل شك(على محمل الجد وتبذل قصارى جهدها للتعامل Title IX -) البند التاسع   نتهاكاتإدعاءات إجميع ا

 .مقدمة من الطالب أو الموظفين بطريقة سريعة وعادلة وشاملة ومنصفةالالبند التاسع 

 

بناًء على تقرير التحرش الجنسي بما في ذلك وما يقتضيه القانون أدناه  وفق تباع اإلجراءاتإ المنطقة التعليميةيجب على 

تعريف التحرش حسب دعاءات إلهذه ا عند ثبوتعنف في المواعدة وال الجنسالتحرش الجنسي والتحرش القائم على نوع 

 .  تحت البند التاسعوالجنسي 

 

حول المادة التاسعةز. للحصول على مزيد من المعلومات المادة التاسعة -(HISDالمنطقة التعليمية) يرجى الرجوع إلى موقع

 :إلى بالمادة التاسعةاألسئلة المتعلقة  ايضاً توجيةيمكن و

 

Kaneetra Bass, District Title IX Coordinator 

Office Mailing Address: Hattie Mae White Educational Support Center 

4400 West 18th Street 

Houston, Texas 77092 

Phone: 713.556.6023 

Email Address: TitleIXComplaints@houstonisd.org 

 

 

 
 تعاريف 

 :التحرش الجنسي" هو سلوك محظورعلى أساس الجنس والذي يحقق واحداً أو أكثر مما يليالبند التاسع  "

 

موظف في المنطقة يشترط تقديم مساعدة أو منفعة أو خدمة للمتلقي على مشاركة الفرد في سلوك جنسي غير مرغوب   .1

 التحرش(. فيه )مقابل 

 

لدرجة أنه يحرم   شديد الخطورة ومتفشي وهجومي فعالأنه و غيرالمرغوب فيه الذي يقررة شخص عادي لاالسلوك  .2

   .الشخص من الوصول المتساوي إلى برامج أو أنشطة تعليم المتلقي

 

 ُمعرف فيعنف المواعدة" كما هو و" .20 U.S.C ,(v)(A)(6)(f)1092 §"االعتداء الجنسي" كما هو ُمعرف في  .3

34 U.S.C. § 12291(a)(10و"العنف المنزلي" كما معرف في ) 34 U.S.C. § 12291(a)(8)  المالحقة"  أو "

 U.S.C. § 12291(a)(30 .) 34هي ُمعرفة في  كما

 

a. 20االعتداء الجنسي كما معرف في U.S.C. § 1092(f)(6)(A)(v)  يعني جريمة مصنفة جنسية قسرية أو

حد لمكتب التحقيقات الفيدرالي.غير  قسرية بموجب نظام   اإلبالغ عن الجريمة المو 

 

b.  34يُعريف العنف في المواعدة في U.S.C. 12291 ( )كان   (  يكون أو1( أنة عنف يرتكبه شخص: )10)أ

( حيث يتم تحديد وجود مثل هذه 2في عالقة إجتماعية ذات طبيعة رومانسية أو حميمة مع الضحية  و)

ة العالقة ونوعها وتكرارالتفاعل بين األشخاص المعنيين في العالقة. يحدث العالقة على أساس طول مد

العنف في المواعدة عندما يستخدم شخص لدية عالقة مواعدة حالية أو سابقة اإلساءة الجسدية أو الجنسية أو 

من شركاء  اللفظية أو العاطفية إليذاء أو تهديد أو ترهيب أو السيطرة على الشخص اآلخر في العالقة أو أي 

 الشخص السابقين أو الالحقين.  
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c.  34العنف المنزلي كما ُمعرف في U.S.C. § 12291(a)(8 ويشمل جناية أو جنحة العنف التي يرتكبها )

السابق أوالشريك الحميم للضحية من قبل شخص يشترك معه الضحية في طفل أو من قبل  الزوج الحالي أو

الضحية كزوج أو شريك حميم أو من قبل شخص في وضع مشابه لزوج شخص يتعايش معة أو تعايش مع 

األسري القضائية التي تتلقى أموال المنح أو من قبل أي شخص الضحية بموجب قوانين العنف المنزلي أو

آخر ضد ضحية بالغ أو شاب التي يكون محمياً من أفعال ذلك الشخص بموجب قوانين العنف المنزلي أو  

 األسري القضائية. 

 

d.  34المطاردة كما هي ُمعرفة في U.S.C ( تعني المشاركة في سلوك موجه إلى  30)أ( ) 12291. المادة

( يعاني من توتر  2( الخوف على سالمته أو سالمة اآلخرين أو )1شخص معين من شأنه أن يتسبب في )

 . عاطفي كبير
 

 
 اإلبالغ عن البند التاسع 

بغض النظرعما إذا كان الشخص هو الضحية المزعومة  البند التاسع اإلبالغ عن التحرش الجنسي بموجب  ألي شخصيمكن 
ً أو مكتوبشفهياً قد يكون التقريروللسلوك.   .ا

( في  FFG)لسياسة اً عتقاد بأنه قد شهد إساءة معاملة لألطفال وفقإللاً نتهاك البند التاسع سببإبلغ عن إذا كان لدى الشخص الذي يُ 
  (Child Protective Services)خدمات حماية الطفل الُمبلغ إشعارعلى  فيجب (HISD)  المنطقة التعليمية مجلس إدارة

أو تطبيق القانون المحلي  (Department of Family and Protective Services)األسرة وخدمات الحمايةلقسم التابعة 
 .ساعة 48 خالل

وظف  م  بإشعار أن يقومشكال التحرش الجنسي بموجب البند التاسع أالذي تعرض أو يتعرض ألي شكل من  يمكن للطالب

  في أوالمدرسة  أوالمديرأومسؤول آخر فيرشد أو الم المدرسةعلى سبيل المثال ال الحصرالمعلم أو ممرضة و المدرسة باألمر

 المناسب. إنظر:  البند التاسع موظف أو في المنطقة التعليمية التاسع  البند منسقاو المنطقة

 [See HISD Title IX website or HISD Board policies FB (exhibit) or FFH (Exhibit)]  للطالب يمكن

ً اإلبالغ عن التمييزالجنسي شفهي   المدرسةيجب على موظفي والبند التاسع حادثة لتقريرالمنطقة التعليمية  بواسطة إستمارةأو   ا

ستالم  إساعة من  24 خالل عينالبند التاسع المموظف أو منطقة التعليميةفي الدعاء إلى منسق البند التاسع إلاإلبالغ عن ا

  التقرير.

المشرف على  أوالمدرسة البند التاسع إبالغ مديرضمن  قد تعرض لتحرش جنسي باً على الموظف الذي يشك أو يعرف أن طال

للموظف اإلبالغ عن  ويمكن البند التاسع.  من عينأو المسؤول المفي المنطقة التعليمية أو منسق البند التاسع  موقع العمل

ً التمييزالجنسي شفه  أو المدرسة بإبالغ مديرإستمارة تقريرالمنطقة التعليمية لحادثة البند التاسع. إذا قام الموظف بواسطة أو  يا

إلى منسق البند التاسع في  قلقة موقع العمل اإلبالغ عن على   مشرفالأو   المدرسةالمشرف على موقع العمل  فيجب على مدير 

 .التقرير إستالم  ساعة من 24 خالل عينأو مسؤول البند التاسع المالتعليمية المنطقة 

 

 عملية تقديم شكوى البند التاسع الرسمية 

 تقديم شكوى رسمية

تقديم   شتكيللمنطقة التعليمية. ويمكن للمُ حقيق والت ميةالرس الشكوىإلى بدء عملية  ديتقديم شكوى رسمية مكتوبة يجب أن يؤأن 

دعاء التحرش الجنسي إالتحقيق في  نطقة التعليميةدعي فيها التحرش الجنسي بموجب البند التاسع ويطلب من الميشكوى رسمية 

البند التاسع )إنظرموقع  لتقديم الشكوى التعليمية للمنطقة ةالشكوى الرسمي إستمارة ستخدامإ مشتكيلل . ويمكنالبند التاسع بموجب

أو  التعليمية من منسق البند التاسع في المنطقة ةرسميالشكوى ال إستمارةطلب إأو (HISDاإللكتروني في المنطقة التعليمية) 

ً يجب أن يكون مقدم الشكوى مشارك. والبند التاسعموظف  تعليمية في نشاط للمنطقة الأو يحاول المشاركة في برنامج تعليمي أو ا

 .  رسميةالشكوى الوقت تقديم 
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ً  تقديم شكوى رسميةيمكن  أو بالبريد أو بالبريد اإللكتروني   المناسب ًالبند التاسع موظف أو البند التاسع  إلى منسق شخصيا

أي  وب  ( FFH(Exhibit) and HISD’s Title IX websiteفي موقع )البند التاسع تصال بمنسق إلستخدام معلومات اوبإ

أو تشير   تكيشملل اإللكترونيأو الفعلي الشكوى الرسمية على التوقيع  تتضمنيجب أن و. التعليمية طريقة إضافية تحددها المنطقة

 .بطريقة أخرى إلى أن مقدم الشكوى هوالشخص الذي يقدم الشكوى الرسمية

ً البند التاسع لمنسق يمكن  إذا قررالمنسق أن   يم شكوى رسميةيرفض تقد  المشتكيعندما يكون تقديم شكوى رسمية  أيضا

 .دعاءات ومعالجتهاإلعلى ااً الرد رسمي التعليمية الظروف الخاصة تتطلب من المنطقة

 الحق في الحصول على مستشار 

بناًء على طلب مقدم  وعملية الشكوى.  طوالو عند تقديم شكوى رسمية  ختيارهإيكون للمشتكي والمدعى عليه مستشار من د ق

 يمكنأو المدعى عليه. شتكي المنطقة دون أي تكلفة للمختيارإمن اً مستشار التعليمية ستوفرالمنطقةأو المدعى عليه  لمشتكيا

 :للمستشار

  ومن ضمنهاعملية الشكوى أو محادثة تتعلق بالتحقيق خالل  جتماع رسميإي أى فيمرافقة المشتكي أو المدعى عليه   .1

 . المقابالت مع المحقق

 .عملية الشكوى الرسمية  وتفحص مساعدة المشتكي أو المدعى عليه في فهم  .2

 .توضيح أو طرح أسئلة إجرائية أو عملية حول عملية الشكوى الرسمية طلب  .3

 . قاميةنتإ أعمالالتاسع أو المسؤول إلى أي  البند تنبيه منسق  .4

 . التاسع لفهم عملية التحقيق بشكل أفضل البندالتحدث مع منسق أو مسؤول  .5

 . ستراحة المقابلة إذا طلب ذلك مقدم الشكوى أو المدعى عليهإالتحدث مع المشتكي أو المدعى عليه خالل  .6

 . التاسع البندالتي تحكم تحقيقات التعليمية المعمول بها ومراجعة سياسات وإجراءات المنطقة  .7

 بتوجيه من المشتكي أو المدعى عليه.و تصاالت تتعلق بعملية التحقيق إأي مراسالت أو إستنساخ يتم  .8

 

    إبالغ اإلدعاء للمدعي علية

لى الفور إلى المدعى عليه عند تلقي شكوى رسمية وع إبالغ مكتوبالتاسع إصدار  البند التاسع أو مسؤول  البند يجب على منسق

هويات األطراف   اإلبالغن يتضمن أالتاسع المزعومة. يجب  البند نتهاكات سياسةإعليه ب إلبالغ المدعىوقبل بدء التحقيق  

نتهاك المحتمل وتاريخ ومكان إلالذي يشكل االمحدد نتهاكه والسلوك إالتاسع المزعوم  ندالمعنية والقسم المحدد من سياسة الب

 لومات( الحادث المزعوم )إلى الحد الذي تُعرف فيه هذه المع

 قرار غير رسمي 

التاسع   البند لمقدم الشكوى والمدعى عليه التخلي عن عملية الشكوى الرسمية بموجبيمكن بعد تقديم شكوى رسمية مكتوبة  
  طوعاً وبشكل مكتوبوالموافقة طواعية على حل الشكوى بشكل غير رسمي من خالل الوساطة. يجب أن يوافق كال الطرفين 

 .ر الرسمية على عملية التسوية غي

ً يمكن تقديم طلب لحل غير رسمي عن طريق البريد اإللكتروني أو الهاتف أو شخصي طلب القرار إستمارة كمال إ أو من خالل ا

إذا و المعين. التاسع  البندأو مسؤول  في المنطقة التعليميةالتاسع  البند من منسق ايمكن الحصول عليهوالتي غير الرسمي ال

  البند التاسع المعينالتاسع أو مسؤول  البندعليه تقديم طلب شفهي لحل غير رسمي يجب على منسق  أو المدعى المشتكيختار إ

ألي   ويمكن .االتوقيع عليهالكاملة و اإلستمارةعتراف بدقة إلغير الرسمي ويطلب من األطراف االطلب القرار  إستمارة إكمال

 القرار.  في أي وقت قبل لرسميةستئناف عملية الشكوى اإمن الطرفين سحب موافقته و
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إبالغ الطرفين بأن أي قرار بالتخلي  غير الرسمية العملية القبل وأثناء  المعين التاسع البندالتاسع أومسؤول ند يجب على منسق الب

 .إجراءات تأديبية عقوبات أوعن حل غير رسمي لن يؤدي إلى أي 

تفاقية التسوية غير الرسمية والتوقيع عليها. إنتهاء من اإل سيتملرسمية إذا نجحت عملية التسوية غير الرسمية في حل الشكوى ا

ً سيكون القرار غير الرسمي ملزم  .ستئنافإبدون و ا

 :عملية التسوية غير الرسمية غير متاحة لـ

المنزليإلا  دعاءات بالتحرش الجنسي أوإأي   .1 التعليمية)  موظفل  عتداء الجنسي أوالمواعدة أوالعنف    ( HISDالمنطقة 

 بمشاركة طالب.   

 . والتحرشالتمييز ضد  (HISDالبند التاسع وسياسات المنطقة التعليمية ) سوء السلوك المتكررالذي يثبت أنه ينتهك .2

 سلوك الطالب من المستوى الثالث أو أعلى. اً أو خرقاً لقانون نتهاكإسوء سلوك الطالب المزعوم الذي يشكل  .3

 :التحقيقعملية 

يجب التحقيق في   التعايميةالتاسع للمنطقة البند من قبل المشتكي أو منسق  سواءالتاسع   ندالببموجب  تقديم شكوى رسمية  عند

 .التاسع البند الطالب أو الموظفين ومعالجتها من خالل عملية الشكوى الرسمية بموجب تحرشجميع مزاعم 

 التاسع.  ندبدء وإجراء جميع تحقيقات البال نطقة التعليميةالتاسع للم البندعلى محققي  يجب.  .1

ين مستشار  التاسع لتأم ندبموجب الب ةالشكوى الرسميإستمارة ساعة بعد تقديم  48 المشتكينمقدمي ا لدىسيكون  .2

المزاعم تبليغ ستالم إساعة بعد  48اً المدعى عليهم أيض لدى سيكونوالتاسع.  ندلتمثيله أو تمثيلها من خالل عملية الب

 التاسع.  ندلتأمين مستشار لتمثيله أو تمثيلها من خالل عملية الب

ساعة لمقابلة التحقيق. يجب   48 اللخ مكتوب تبليغ كال الطرفين والشهود تسليم المنطقة التعليميةمحققي يجب على   .3

 . ريخ والوقت والموقع والمشاركين والغرض من المقابلةأالت مكتوبالتبليغ الأن يتضمن 

جميع  فحصبفرصة لمراجعة و الوقت ذاتةفي  والمدعى عليه المشتكيلكال الطرفين  التعليمية المنطقة ايسمح محققو .4

( أيام عمل لمراجعة جميع األدلة وتقديم رد 10ء كال الطرفين عشرة )التحقيق وإعطااألدلة التي تم جمعها أثناء سير

 تقريرالتحقيق.  كتابة نتهاء منإلمكتوب إلى المحقق قبل ا

التاسع من بند الحادث بموجب التقرير إلستمارةستالم المحقق إريخ أيوم عمل من ت 45 خالليكتمل التحقيق يجب أن  .5

 التاسع. ندالتاسع أو مسؤول الب البندمنسق 

 المعيينالقرار  والى صاحبالتحقيق النهائي لكال الطرفين تقديم نسخ من تقريرالتعليمية  يجب على محققي المنطقة .6

التاسع من منسق   ندالحادث بموجب البتقرير إستمارة ستالم المحققإريخ أيوم عمل من ت 60 خاللالتاسع  البندومنسق 

 التاسع. ندالبموظف أو التاسع  بندال

 كتابة  تقديم ال  - التظلم)الشكوى( عملية

  المنطقة التعليميةستالم تقريرالتحقيق النهائي من محقق اإ( أيام عمل من تاريخ 10والمدعى عليه عشرة ) المشتكيسيكون أمام 

خالل نفس اإلطار الزمني الذي يبلغ ومن  القرار. صاحب  لتقديمة الىلتقديم رد مكتوب على تقريرالتحقيق المكتوب النهائي 

مع   والتي سيقدمها صانع القرار للطرفين لتقديم األسئلة المكتوبة ذات الصلة إلى صانع القرارالفرصة  ستتاح ( أيام 10عشرة )

 .الشهودأو إلى الطرف المعارضستالم إلساعة من ا 24 الرد كتابةً خالل
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صانع سيقوم ستالم األسئلة لتقديم ردود مكتوبة إلى صانع القرار. إريخ إ(عمل من ت2وشهودهم يومين )سيكون لكال الطرفين 

  أو الشهود. سيكون لكل طرف بعد ذلك يوميردود مكتوبة للطرف المعارض  بتقديم  اإلستالمساعة من  24 خالل القرار

بتقديم   ستالمإلساعة من ا 24 خاللصانع القرار  يقومالتي س(عمل لتقديم أسئلة المتابعة ذات الصلة إلى صانع القرار و2)

  د.أو الشهوإلى الطرف المعارض  الردعليها

مكتوبة على أسئلة  الردود ال(عمل من تاريخ تلقي األسئلة المكتوبة للمتابعة لتقديم 2سيكون لدى كال الطرفين وشهودهم يومان )

منية التي يتم فيها تقديم األسئلة المكتوبة وأسئلة المتابعة إلى األطراف والشهود للرد  المتابعة إلى صانع القرار. خالل الفترة الز

ً أيضلصانع القرارويمكن  عليها  . سيكون  مكتوبالشهود للحصول على رد أوتقديم أسئلة مكتوبة ومتابعة األسئلة إلى األطراف   ا

 .نع القرار لتقديم رد مكتوب إلى صانع القرارستالم أسئلة صاإريخ أ( عمل من ت2لألطراف وشهودهم يومان)

ستالم الردود لمتابعة إستالم الردود المكتوبة على األسئلة المقدمة أو إريخ أ( أيام عمل من ت5سيكون أمام صانع القرارخمسة )

  توزيع القرار النهائي يجب والمطلوب . بالبريد المعتمدللطرفين عبر البريد اإللكتروني وكتابة  األسئلة إلصدار القرارالنهائي

 .على المشتكي والمدعى عليه في وقت واحدالمكتوب 

 .على حل عادل ومنصف للشكوى الرسميةالمكتوب يجب أن ينص القرار النهائي 

 

 للبند التاسع الدليل معيار

التاسع هو   ندالبالمستخدم لتحديد المسؤولية في شكوى رسمية بشأن التحرش الجنسي بموجب  الدليليجب أن يكون معيار

 .لدليلا يَّةحأَرج

 

 التاسع البند ستئنافإ

 .على قرار صاحب القرار اإلستئناف ألي من الطرفين تقديم طلب يمكن

التاسع أو مسؤول  ندباالستئناف إلى منسق الب  طلب مكتوب عن طريقستئناف على القرارإتقديم  يمكن المواعيد النهائية:

ستئناف ة باإلالطرف اآلخر كتاب إبالغ ستئناف سيتمإلستالم اإ وعند ( أيام عمل من القرار. 10عشرة ) التعليمية خالل  المنطقة 

طلب ( أيام. يجب أن يحدد 10في غضون عشرة ) ةبأن الطرف اآلخر قد يرد على االستئناف كتاب اً والذي سيتضمن إشعار

قد يؤدي عدم تقديم أدلة داعمة  وستئناف. إلا فياإلعتماد ستئناف واألدلة الداعمة لألساس الذي تم إلاب استئناف بوضوح أسباإل

 . ستئنافإلا بالغتسليم إ بعدستئناف في اليوم الثالثين إليجب إصدار قرار او ستئناف. إلإلى رفض ا

ً تمديد المواعيد النهائية وفقيمكن  يجب تقديم طلب تمديد الموعد النهائي  وسبب وجيه.  تقديم  علىبناءً والتاسع  بندمنسق ال لتقدير ا

 .حل المسألة في الوقت المناسبل ضرورةؤخر دون وال يجوز أن يُ  ابةكت

 :ستئنافإلأسباب ا(حيثيات)

 .أثر بشكل كبيرعلى نتيجة القضية قد خطأ إجرائي أو موضوعيوقوع  .1

تؤثر بشكل  من الممكن أنهناك معلومات جديدة ذات صلة لم تكن متاحة في وقت التحقيق والتي إذا كانت متاحة  .2

 . كبيرعلى نتيجة القضية

 أثر على نتيجة القضية. قد  الشكوى تضارب أو تحيز معالجةالتاسع المشاركين في  ندذا كان لدى موظفي البإ .3

متناسب مع  غيرالصادر  القرار التأديبي لمدعى عليه الطعن على أساس أنأو ا للمشتكي يمكن -ستئناف التأديبي إلا .4

سلوك الطالب تستدعي تطبيق نظام تأديبي مختلف    قانون قواعد العوامل المخففة المنصوص عليها فيأن  السلوك أو 

يطلب إعادة النظر  ستئناف قبول تحديد المسؤولية وإليتطلب هذا اوبناًء على تحديد المسؤولية بواسطة صانع القرار. 

 . فقط إسلوب التأديب المعينفي 
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 :التاسع ندستئناف بموجب البإللجنة ا

 .التعليمية على النحو المعين من قبل المنطقةو ستئنافإلقرارات اُمتخذي  ( من3ستئناف من ثالثة )إلتتكون لجنة ايجب أن  

ً ستئناف قرارإلبعد المراجعة تصدر لجنة ا أو إعادة الشكوى   هستئناف أو رفضإلستئناف الموافقة على ااإلللجنة  ويمكن. اً مكتوبا

ستئناف بإجراء تحقيق جديد  إلقد تأمر لجنة او. مما يبرر ذلك للحقائق رمن التطو اً من خالل العملية إذا كان هناك مزيدثانية مرة 

ستئناف إلقرار لجنة اأن  أو تحديد المسؤولية. بواسطة محقق جديد في الحاالت التي يؤثر فيها التحيز بشكل كبيرعلى التحقيق 

 .نهائي وال يخضع لمزيد من المراجعة

لن تتم مراجعة وستئناف. إلستئناف والرد على اإلا طلبستئناف ستقتصرعلى تحديد المسؤولية والتحقيق وإلمراجعة لجنة اأن  

ستئناف إلى أن هذا الدليل الجديد  إللجنة اتوصلت ن إذا ولك  األدلة الجديدة التي لم تكن متاحة وقت التحقيق ماعداأي دليل آخر 

 .للنظر من هذا الدليل الجديدالى صاحب القرارأثر بشكل كبير على نتيجة القضية  فيجب إعادة األمر يكون قد 


