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الجنسي التحرش شكوى  إجراء  

 

 طرفا  ( يكونوا) يكون أن يجب( المحققون) المحقق.  الجنسي التحرش بشأن التحقيقات مسؤولية عليهم والمشرف اإلنظباط موظف,المدراء

.المقدمة الشكوى في( لهم) له العالقة محايدا    

 

 هذه كل.  أوالمشرف اإلنظباط موظف,المدير إلى تقدم أن يجب( إلخ,شائعات,شكاوى) الجنسي التحرش عن معلومات أية  ١ خطوة

.الموافقة والتواريخ الجنسي للتحرش  المحددة الطبيعة تشمل وسوف كتابة   تسجل أن يجب المعلومات                  

 اإلجتماعات هذه مثل( سترتب) سيرتب هي/هو.  بالتحقيق فورا   البدء عليه يجب الشكوى أو المعلومات المنطقة مسؤول بإستالم  ٢ خطوة

.  الشكوى أو المعلومات إستالم من عمل أيام خمسة خالل المعنية األطراف كافة مع القضية لمناقشة  الضرورة تقتضي حسبما           

       الذي المنطقة( مسؤولي)مسؤول على يجب  . كتابة   تسجل أن  يجب ,المزعوم المتحرش إجابة شاملة, التحقيقات نتائج كل           

 برهان لتقديم فرصة األطراف لدى يكون سوف.  التحقيق إكتمال عند خطيا   المدِعي إشعار التحقيق( يديرون) يدير  (الذين)           

                           .شهود وقائمة

 المتخذ التأديبي اإلجراء شاملة  , الجنسي التحرش بحادثة متعلقة مستندات أية إلى باإلضافة, المدِعي إشعار وتفاصيل التاريخ           

.المشرف إلى ترسل أن يجب,به أوالموصى                    

     .المعّين الشخص أو المشرف إلى  خطي إستئناف( تقدم) يقدم يمكن هي/هو, ٢ خطوة في بالقرار راضيا   المدِعي يكن لم إذا  ٣ خطوة

 مثل يرتب سوف المعّين الشخص أو المشرف.  ٢ الخطوة قرار إستالم بعد عمل أيام ١٠ خالل يقدم أن يجب إستئناف هكذا مثل           

 الشخص أو المشرف.  اإلستئناف لمناقشة الضرورة تقتضيه ما حسب األخرى المتأثرة واألطراف المدِعي مع اللقاءات هذه           

                                .عمل أيام ١٠ خالل خطي بقرار  المدِعي  يزود أن يجب المعّين

           هكذا مثل.  المجلس إلى خطي إستئناف تقدم/يقدم أن يمكن هي/هو,  ٣ الخطوة في بالقرار راضيا   المدِعي يكن لم إذا  ٤  خطوة

       أن,عمل يوم ٢٠ خالل, المجلس على يجب.  ٣ الخطوة قرار إستالم تاريخ من عمل أيام١٠ خالل يقدم أن يجب إستئناف            

 بقرار المدِعي يزود أن المجلس  على يجب. اإلستئناف لتقديم للمدِعي الفرصة تعطى أن يجب خاللها وفي إستماع جلسة يدير            

                                               .اإلستماع جلسة إكتمال تلي عمل أيام ١٠ خالل خطي
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 للعمل أوريغون أومكتب العادل التوظيف فرصة مفوضية, األمريكية العمل وزارة إلى تقدم أن يمكن بالتوظيف المتعلقة المباشرة الشكاوى

 التعليم وزارة, اإلقليمي المدنية الحقوق مدير إلى تقدم أن يمكن التعليمية والبرامج بالخدمات المتعلقة المباشرة الشكاوى.  والصناعات

 إضافية معلومات.٩٨١٧٤-١٠٩٩ واشنطن,سياتل,٣٣١٠ غرفة,الثانية الجادة ٩١٥,  ٥ منطقة,المدنية الحقوق مكتب, األمريكية

.المشرف أو اإلنظباط موظف, المدير خالل من عليها تحصل أن يمكن شكوى تقديم بخصوص  

 هو حسبما, للموظف التوظيف ملف أو التعليمي الطالب سجل من جزءا   تصبح أن يمكن الجنسي التحرش بشكاوى المتعلق التوثيق كل

.المنطقة مكتب في وحفظه سري كملف جنسي تحرش وشكاوى توثيق كل من بنسخة اإلحتفاظ يتم سوف,  ذلك على عالوة.مناسب  

( سي بي اس تى)المدرس معاييروممارسات مفوضية في مسجل أو تدريس رخصة يحمل شخص أي اسم عن يبلّغ أن المشرف على يجب

 أن لتصديق معقول سبب هنالكيكون ,مناسب تحقيق بعد,عندما,١٧ قسم, ٥٨٤ فصل( ار اواى) تحت العملي التدريب في مشترك أو

 تقاريرعن.الشيء هذا إكتشاف من يوما   ٣٠ خالل( سي بي اس تى) إلى تبلّغ أن يجب التقارير. جنسي تحرش فعل إرتكب قد الشخص

 إساءة كونها إلمكانية,  أوريغون في البشرية الخدمات دائرة أو القانوني التنفيذ من ممثل إلى تعطى أن يجب طالب مع جنسي تالمس

.المجلس رئيس بواسطة تعمل أن يجب,األمر تطلب إذا,تقارير, التحقيق موضوع هو المشرف كون حال في .طفل معاملة  
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الجنسي التحرش شكوى نموذج  

 

  ____________________________________________________________________:المدِعي اسم

__________________________________________________________________: المدِعي  منصب  

___________________________________________________________________:الشكوى تاريخ  

___________________________________________________________:___المزعوم المتحرش اسم  

_________________________________________________________:األحداث أو الحدث ومكان تاريخ  

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________:السلوك سوء وصف  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________(:وجد إن)الشهود اسم  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________(:أمكن إذا البرهان يرفق)إلخ,صور,رسائل, بمعنى, الجنسي التحرش برهان  

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________:أخرى معلومات أية  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

.علمي بحسب وصحيحة دقيقة النموذج هذا في المعلومات جميع  أن أقر  

 

  :____________________________تاريخ _______________________________________: توقيع
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الشاهد إفصاح نموذج  

 

_____________________________________________________________________:الشاهد اسم  

___________________________________________________________________:الشاهد بمنص  

_______________________________________________________________:المقابلة/الشهادة تاريخ  

:_____________________________________________________________المشهودة الحادثة وصف  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

:________________________________________________________________أخرى معلومات أية  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

.علمي بحسب وصحيحة دقيقة النموذج هذا في المعلومات جميع  أن أقر  

  :____________________________تاريخ _______________________________________: توقيع
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