
 
Dudley-CHARLTON REGIONALNE okręgu szkolnego 
POLITYKA 
Studenci 1349 
Znęcanie 
I. Polityka 
A. Jest to polityka Dudley-Charlton Regionalnego School District do podjęcia 
aktywnej, 
uzasadnione kroki mające na celu zapewnienie atmosfery nauki i pracy dla 
studentów, pracowników i innych członków społeczności szkolnej wolne od 
seksualnego 
Molestowanie, zastraszanie, dawania i zastraszania. Terminy te są podane w 
niniejszym dokumencie 
jako "molestowanie", który jest w szczególności określone poniżej. Rejonowy w 
najsilniejszy względem potępia prześladowania, czy ze względu na rasę, kolor 
skóry, 
religię, pochodzenie narodowe, wiek, płeć, orientację seksualną, 
niepełnosprawność lub inne 
powodu. 
B. Jest to naruszenie polityki dla każdego administratora, nauczyciel lub inny 
pracownik, lub 
student lub innego członka społeczności szkolnej, do zaangażowania się w ani 
nie akceptuje 
Molestowanie w szkole, na terenie szkoły lub w lub w funkcji związanych ze 
szkołą, 
działalności, komunikacji i kontaktu, lub nie stawi się lub w innym celu 
rozsądnych działań naprawczych, gdy dowiedzą się o zdarzeniu z 
molestowania. 
C. Ta polityka nie jest zaprojektowane lub przeznaczone, ani nie, limit szkoły 
organ 
do podjęcia postępowania dyscyplinarnego do podjęcia działań naprawczych, 
gdy takie miejsce molestowanie 
szkołę, ale ma wystarczający związek do szkoły na mocy obowiązującego prawa, 
lub 
destrukcyjny wpływ na pracownika lub pracy studenta lub udział w szkolnych 
działalności. 
Raporty molestowania, w tym między innymi do cyberprzemocy drogą 
elektroniczną 
lub innych środków, mających miejsce w szkole lub poza zostaną poddane 
przeglądowi i, jeśli 
wystarczający związek do szkoły lub pracy szkolnych istnieje, spowoduje 
dyscypliny. 
D. To jest obowiązkiem każdego pracownika, uczniów i rodziców do uznania 
aktów 
molestowania i podjąć odpowiednie działania, aby zobaczyć, że obowiązujące 
zasady i 



procedury tego okręgu szkolnego wykonania. Wszyscy członkowie szkoły 
społeczności i musi działać jako partnerzy w takich działań, jeżeli chcemy mieć 
rozsądną szansę powodzenia w zapobieganie lub zmniejszanie działalności tego 
rodzaju, 
, która jest szkodliwa zarówno dla ofiary jak i sprawcy. Dzieci uczęszczających 
do 
Nasze szkoły są w stanie krytycznym, etapy kształtowania swojego życia. Do 
tego stopnia, że my, 
Pracując razem, są w stanie pokazać im lepszy sposób, będą czerpać 
niezmierną, przez całe życie korzyści. 
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E. Każdy pracownik lub student, który uważa, że on lub ona została poddana 
Molestowanie ma prawo do złożenia skargi i otrzymać szybką i rozsądnie 
odpowiedniej obsługi reklamacji. Podczas właściwego stosowania tej polityki 
przewidzenia może wymagać ujawnienia lub wszystkich otrzymanych informacji, 
wszystkie 
starań, będzie do zachowania tajemnicy w zakresie zgodnym 
z egzekwowaniem prawa. 
F. głównym budynku / wyznaczone są odpowiedzialne za udzielanie pomocy 
pracownikom i 
studentów poszukujących wskazówek lub pomocy w rozwiązywaniu spraw 
odnoszących się do wszelkich form 
molestowania. 
II. Zakaz i definicje 
Molestowanie, zastraszanie, w tym, może przybierać różne formy. To jest 
zupełnie nie do przyjęcia w 
środowiska szkoły lub pracy. W rezultacie, nie każdy student, ani pracownik, ani 
inne 
członek społeczności szkolnej poddaje się prześladowania, zastraszanie, 
zastraszanie, lub cyberprzemocy w każdym instytut edukacji. 
A. "molestowanie", w tym "Bullying", to w tym między innymi do 
"cyberprzemocy", 
użyte w tym polityki oznacza niepożądane formie pisemnej, elektronicznej, 
werbalne lub 
fizycznej komunikacji, działań lub gest, który: (1) uzasadnione przyczyny 
studenta lub 
pracownik czuć przymus, zastraszenie, prześladowani lub zagrożone (2) w 
ramach 
przewidzenia okoliczności może spowodować: (a) rozsądnej osoby fizyczne lub 
cierpieć 
emocjonalnej krzywdy, lub (b) uszkodzenia ucznia lub pracownika własności, lub 
(c) uciążliwy 
lub wrogie środowisku szkolnym. Zachowanie może zakłócać zdolności 
pracownika do 
wykonywania swoich obowiązków lub studenta w nauce lub zdolność do uczenia 
się, lub 



zakłócać umiejętność uczestniczenia i korzystania z usług, działalności lub 
przywileje: 
1. , które są oferowane przez lub za pośrednictwem okręgu szkolnego, lub 
2. w każdej dzielnicy związane z programem edukacyjnym lub działalności, lub 
3. podczas gdy w szkole, na lub za pomocą własności okręgu szkolnego lub 
urządzenia w 
pojazd szkole, w autobusie szkolnym, w szkole, wyznaczone przystanki, na 
schoolsponsored 
działania, w imprezach sankcjonowanych szkoły lub 
4. poprzez wykorzystanie danych, telefon lub oprogramowania komputerowego, 
które są udostępniane 
za pośrednictwem komputera, systemu komputerowego lub sieci komputerowej 
lub innego publicznego 
instytut edukacji związane lub dostarczone lub ułatwione przez powiat lub 
5. w sytuacji, poza tym ma wystarczający związek ze szkołą 
dzielnicy. 
B. "Komunikacja elektroniczna", użyte w tym polityki oznacza każdy komunikat 
przez urządzenie elektroniczne, w tym między innymi do telefonu, telefonu 
komórkowego, 
komputera lub pager. 
 


