
 آنجلس ای لس ھای منطقھ کالج

 XVقوانین ھیئت امنا، فصل 

 )IXتبعیض نامشروع، اذیت و آزار غیرقانونی، و سوء رفتار جنسی (باب 

 سیاست .15001
A.  بھ آنجلس این است کھ محیط آموزشی، استخدامی و تجاری امنی را  ای لس کالج منطقھحوزه سیاست

 شده ارائھطبق تعاریف جنسی،  سوء رفتارآزار غیرقانونی، و اذیت و ، نامشروعدور از تبعیض نحوی 

آن دستھ از کارمندان، دانشجویان یا سایر افرادی فراھم آورد. مربوط بھ این سیاست  مقررات اجراییدر 

سوء آزار غیرقانونی، و اذیت و ، نامشروعتبعیض فداری از بخشی انجام دھند کھ در اقدامی بھ طرکھ 

مربوط بھ این سیاست یا از سوی قوانین دولتی  مقررات اجراییدر  شده ارائھ، طبق تعاریف جنسی رفتار

 شود.قراردادشان لغو یا  شده تبعید یا حتی اخراج، ،تنبیھ بایستییا فدرال مشارکت کنند 

B. مراکز یا در ھریک از  شده انجامجنسی  سوء رفتارھرگونھ آنجلس  ای لس کالج منطقھحوزه ت امنای ھیئ

آگاھی  محض بھمتعھد است  آنجلس ای لس کالج منطقھحوزه کند.  ھایش را محکوم می در ھریک از فعالیت

 انجام دھد.جنسی اقدام سریع و مقتضی را  سوء رفتاراز موارد احتمالی 

C.  انجام  و مشارکت برابریدفتر تنوع، بایست تحت حمایت  بیانگر نقض این بند میبررسی تمام شکایات

در آن محل با  IXباب  مسئول ھماھنگینظارت تحت  بایستیای  دورهو  یموقت مجازاتاعمال پذیرد. 

تحت نظارت رئیس کالج یا  بایستیدائمی  ربوط صورت گیرد. اعمال مجازاتتوصیھ و رضایت مدیران م

مکمل  مقررات اجراییدر  کھ چنانصورت گیرد،  معاون ارشد) توسط ESCدر مرکز خدمات آموزشی (

 این سیاست آمده است.
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 آکادمیکآزادی  .15002

تبعیض  آکادمیککھ آزادی  دارند اذعاناما  ،ندنک مجدداً تأیید می آکادمیکبھ آزادی تعھد خود را ت امنا ھیئ

ھا، رفتار یا زبان کھ بخش اصلی محتوای درسی باشد  عقاید، تابومربوط بھ حث ابمداند.  را مجاز نمی نامشروع
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جنسی باشد. مشخص شده  سوء رفتارآزار غیرقانونی، یا اذیت و ، نامشروعحاوی تبعیض نباید بھ ھیچ وجھ 

و کاوش آن دستھ از دریافت شده بررسی عقاید ھای ضروری آموزش عبارت است از  است کھ یکی از کاربرد

متضمن  آکادمیکھمچنین مشخص شده است کھ آزادی شود.  ان میجویھایی کھ باعث ناراحتی برخی دانش ایده

 حق دانشکده برای آموزش و حق دانشجو برای آموختن است.
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 ناظرینوظایف  .15003

کھ از شرایطی  ناظریھستند تا محیط کاری را مطابق با این سیاست حفظ نمایند. ھر  مسئول ناظرینکلیھ 

دفتر تنوع، آگاھی یابد کھ منطقاً بتوان آن را نقض این سیاست پنداشت موظف است اطالعات را بھ مدیر 

 ارائھ کند. و مشارکت برابری
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 اجراییھا، مقررات  یھرو .15004
A. رفتار اذیت و آزار غیرقانونی، و سوء  ،نامشروعتبعیض ھا و قوانین ویژه برای گزارش اتھامات  رویھ

تحت نظارت ای مطرح خواھد شد  کھ  اجرایی جداگانھ مقرراتھای موجود در  حل جنسی و دنبال کردن راه

و  برابریدفتر تنوع، و  حوزهتوان از طریق وبسایت  ھای رونوشت آن را می نسخھشود.  صادر میریاست 

، اساسیحاوی اطالعات  و IXباب و  5 بابمستلزم پذیرش اجرایی  مقرراتدریافت نمود. چنین  مشارکت

 و تعاریف است. تشریفات قانونی

B. ت بھ شماره ئقانون پیشین ھیXVI   مربوط بھ آن ادغام شده است. مقرراتدر این قانون و 
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