Chính Sách Học Khu Nghiêm cấm
Phân Biệt Đối Xử/Quấy Rối/Đe Dọa/Bắt Nạt Học Sinh
Không Phân Biệt Đối Xử/Quấy Rối/Đe Dọa/Chính Sách Bắt Nạt
Học khu Thống nhất Elk Grove nghiêm cấm phân biệt đối xử, cũng như không dung thứ cho việc đe dọa, quấy rối hoặc bắt nạt bất kỳ học
sinh nào bởi học sinh, nhân viên hoặc bất kỳ người nào khác từ hoặc trong Học khu, dựa trên thực tế hoặc nhận thức tổ tiên của học sinh,
màu sắc, khuyết tật, giới tính, nhận dạng giới, biểu hiện giới tính, tình trạng nhập cư, quốc tịch, chủng tộc hoặc dân tộc, tôn giáo, tình dục,
khuynh hướng tình dục, tuổi tác, tình trạng hôn nhân phụ huynh hoặc tình trạng phụ huynh, hoặc mối liên hệ với một người hoặc nhóm
có một hoặc nhiều những đặc điểm thực tế hoặc nhận thức này. Những học sinh quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt những học sinh khác trên
cơ sở những các căn cứ bị cấm sẽ phải được tư vấn và kỷ luật thích hợp, lên đến và bao gồm cả đuổi học. Một nhân viên cho phép hoặc
tham gia vào các hành vi quấy rối, đe dọa và bắt nạt như vậy có thể bị kỷ luật, lên đến và bao gồm cả sa thải. [BP 5145.3 (b)]
Học Khu Thống Nhất Elk Grove có chính sách và thực hành không phân biệt đối xử trong tất cả các chương trình và hoạt động của Học
Khu cho tất cả học sinh. Hội Đồng sẽ đảm bảo cơ hội bình đẳng cho học sinh trong việc nhập học và tiếp cận các chương trình giáo dục,
chương trình hướng dẫn và tư vấn, chương trình thể thao, các cuộc thi thử và các hoạt động khác, bất kể thực tế hay nhận thức tổ tiên
của học sinh, màu da, khuyết tật, giới tính, nhận dạng dạng giới, biểu hiện giới tính, tình trạng nhập cư, quốc tịch, chủng tộc hoặc dân tộc,
tôn giáo, tình dục, khuynh hướng tình dục , tuổi tác, tình trạng hôn nhân phụ huynh hoặc tình trạng phụ huynh, hoặc mối quan hệ với
một người hoặc nhóm có một hoặc nhiều đặc điểm thực tế hoặc nhận thức này. Việc thiếu các kỹ năng Anh ngữ sẽ không phải là một rào
cản đối với việc nhập học và tham gia vào chương trình giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp hoặc bất kỳ chương trình nào khác của Học khu.
Nhân viên và tình nguyện viên của trường phải cẩn thận đề phòng sự phân biệt, thiên vị và rập khuôn trong việc giảng dạy, hướng dẫn và
giám sát. Nhân viên sẽ phải được cảnh báo và ngay lập tức đáp ứng với tác phong học sinh có thể cản trở khả năng của học sinh khác để
tham gia hoặc lợi ích từ các dịch vụ, hoạt động hoặc ưu đãi. Khi cung cấp hoặc sắp xếp việc cung cấp các dịch vụ và hoạt động phi học tập
và ngoại khóa, Học khu sẽ yêu cầu học sinh khuyết tật tham gia cùng với những người không bị khuyết tật vào các hoạt động và dịch vụ
đó ở mức tối đa phù hợp với nhu cầu của học sinh khuyết tật với câu hỏi. Học khu sẽ cung cấp các dịch vụ và hoạt động phi học thuật và
ngoại khóa theo cách thức cần thiết để tạo cơ hội bình đẳng cho học sinh khuyết tật tham gia vào các dịch vụ và hoạt động đó. [BP 5145.3
(a & b)]
Học Khu Thống Nhất Elk Grove cũng có một chính sách cụ thể ngăn chặn hành vi bắt nạt dựa trên, trong số những điều khác, thực tế hoặc
nhận thức tổ tiên, màu da, khuyết tật, giới tính, nhận dạng giới, biểu hiện giới tính, tình trạng nhập cư, quốc tịch, chủng tộc hoặc sắc tộc,
tôn giáo, tình dục, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, tình trạng hôn nhân hoặc quan hệ cha mẹ, hoặc mối quan hệ với một người hoặc một
nhóm có một hoặc nhiều đặc điểm thực tế hoặc nhận thức này. [BP 5131.2] Theo mục đích của chính sách này, bắt nạt được định nghĩa
là hành động hoặc hành vi ngược đãi, có thể là thể chất, lời nói, văn bản, tâm lý hoặc tình cảm. Ví dụ về bắt nạt ở các dạng khác nhau này
bao gồm nhưng không giới hạn ở:

•
•
•
•

Thể Lực: đánh, đá, khạc và đẩy;
Bằng Lời Nói hoặc Bằng Văn Bản: trêu chọc, đe dọa và gọi tên;
Tâm Lý: cô lập xã hội, thao túng, lan truyền tin đồn và đe dọa; và/hoặc
Tình Dục: đụng chạm, tấn công, phô trương và nhiều hành động được liệt kê ở trên

Thủ Tục Báo Cáo
Bất kỳ học sinh nào cảm thấy rằng mình hoặc học sinh khác trong Học khu đang bị phân biệt đối xử một cách bất hợp pháp, quấy rối, đe
dọa hoặc bắt nạt bởi bất kỳ học sinh, nhân viên hoặc người nào khác từ hoặc trong Học khu phải thông báo ngay cho nhân viên nhà
trường hoặc ban giám hiệu như hiệu trưởng hoặc hiệu phó để mối quan tâm có thể được điều tra và giải quyết. Học sinh hoặc phụ huynh
cũng có thể nộp đơn khiếu nại theo Quy Trình Khiếu Nại Đồng Nhất của Học Khu. [BP & AR 1312.3, BP 5131.2, and BP 5145.3] Học khu
nghiêm cấm hành vi trả thù đối với bất kỳ người nào nộp đơn khiếu nại hoặc bất kỳ người tham gia hoặc nhân chứng nào trong quá trình
khiếu nại. Mỗi khiếu nại sẽ được điều tra đầy đủ theo cách tôn trọng quyền riêng tư của tất cả các bên liên quan và hành động thích hợp
sẽ được thực hiện để khắc phục phát hiện phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt.
Thông Tin Thêm
Thông tin bổ sung về các chính sách này, quyền và trách nhiệm của bạn hoặc về cách gửi khiếu nại liên quan đến phân biệt đối xử, quấy
rối, đe dọa hoặc bắt nạt có thể được lấy bằng cách liên hệ với Chuyên Gia Tuân Thủ Pháp Lý, legalcompliance@egusd.net, 916-6867795, Học Khu Thống Nhất Elk Grove, 9510 Elk Grove-Florin Road, Elk Grove, CA 95624. Đối với các khiếu nại liên quan đến phân biệt
đối xử dựa trên giới tính, hãy liên hệ với Phối Trí Viên Title IX và Không phân biệt đối xử được liệt kê dưới đây:
Đối với khiếu nại học sinh chống học sinh:
Phụ Tá tổng Giám Đốc, Giáo Dục Mầm Non-6
(916) 686-7704; TitleIX@egusd.net
9510 Elk Grove-Florin Road
Elk Grove, CA 95624; or
Phụ Tá Tổng Giám Đốc, Giáo DụcTrung học
(916) 686-7706; TitleIX@egusd.net
9510 Elk Grove-Florin Road
Elk Grove, CA 95624

Giám đốc Hành chánh, Dịch Vụ Giáo dục
(916) 831-2041; TitleIX@egusd.net
9510 Elk Grove-Florin Road
Elk Grove, CA 95624
Đối với khiếu nại chống lại nhân viên:
Chuyên Gia Tuân Thủ Pháp Lý, Phòng Nhân sự
(916) 686-7795; TitleIX@egusd.net
9510 Elk Grove-Florin Road
Elk Grove, CA 95624

Bản sao các chính sách của Học Khu cấm phân biệt đối xử, quấy rối (bao gồm quấy rối tình dục), và đe dọa và bắt nạt, và các bản sao của
Quy Trình Khiếu Nại Đồng Nhất cũng có trên trang mạng của Học khu – www.egusd.net và có thể được định vị thông qua các liên kết
“Học Sinh & Phụ Huynh” và “Chính Sách Học Khu/ Thủ Tục/Thông Báo.”
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