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 التيو الجنسي، بالتحرش المتعلقة دام نوتر جامعة بسیاسات للطالب تعریفًا الكتیب ھذا یُقدم
 بالمواعدة، المرتبط العنف أو الجنسي السلوك سوء أو الجنسي االعتداء:  تشمل

 .جمیعھا أو معادیة بیئة یخلق الذي السلوك أو المطاردة أو األسري العنف أو
 

 الجامعة تتبعھا التي والمواجھة اإلبالغ إجراءات أیًضا الكتیب ھذا ویُوجز
 .القبیل ھذا من حوادث عن المعّدة للتقاریر

 
 
 
 
 
 

 السیاسات تغییر في بالحق دام نوتر جامعة تحتفظ. العاملین أو التدریس ھیئة أعضاء أحد أو الطالب أسرة أو دارس أو طالب وأي دام نوتر جامعة بین ضمنیًا، أو صریًحا عقًدا، المستند ھذا أحكام تُشكل ال
 .وقت أي في والمعلومات واللوائح والقواعد واإلجراءات
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 المقدمة
 یمكن كما. 1972 نةلس التعلیم تعدیالت قانون من التاسع الباب بموجب محظور وھو الجنسي التمییز أشكال من شكل ھو الجنسي، السلوك وسوء الجنسي االعتداء یشمل الذي الجنسي، التحرش

 .الجنسي التمییز من أشكاالً  والمطاردة األسري والعنف بالمواعدة المرتبط العنف اعتبار
 .المزعومة لالنتھاكات للتصدي الكتیب ھذا في مبینة محّددة وإجراءات سیاسات الجامعة اعتمدت فقد الجرائم، ھذه لخطورة ونظًرا

 
 والقوانین الوالیات وانینلق انتھاًكا أیًضا الجنسي التحرش أشكال بعض تُمثل قد. الجامعة من الفصل إلى یصل تأدیبي، إلجراء المستند ھذا یحظره سلوك في ینخرطون الذین الطالب یخضع وقد

 .الجامعة تتخذهُ  تأدیبي إجراء أي عن مستقلٍ  بشكلٍ  جنائیة قضائیة مالحقة تحدث وقد االتحادیة،
 

 السلوك أو المطاردة أو األسري لعنفا أو بالمواعدة المرتبط العنف أو الجنسي السلوك سوء أو جنسي اعتداء بوقوع تفید تقاریر على والرد التحقیق في اتباعھا الُمقرر اإلجراءات المستند ھذا ویُحدد
 السلوك أو المطاردة أو األسري العنف وأ بالمواعدة المرتبط العنف أو الجنسي السلوك سوء أو الجنسي االعتداء بوقوع یدتف التي التقاریر على بالرد الجامعة وتُعنى. جمیعھا أو معادیة بیئة یخلق الذي
 أنشطة أو برامج بوضع أو امعيالج الحرم مجتمع وأعضاء األفراد على للسلوك سلبیة آثار أي ومعالجة تكراره ومنع السلوك على القضاء إلى ترمي تدابیر بوضع جمیعھا؛ أو ُمعادیة بیئة یخلق الذي
 .بالجامعة صلة ذات

 
 اإلبالغ خیارات

 الذي السلوك أو المطاردة أو األسري العنف أو بالمواعدة المرتبط العنف أو الجنسي السلوك سوء أو الجنسي االعتداء عن لإلبالغ وخارجھ الجامعي الحرم داخل مختلفة خیارات للطالب یُقدم
 .جمیعھا أو معادیة بیئة یخلق

 
 اإلداریة االتصال جھات

 بالمواعدة المرتبط العنف أو نسيالج السلوك سوء أو الجنسي لالعتداء المزعومة االنتھاكات مع للتعامل) عنھا/عنھ ینوب ومن( التاسع الباب لشؤون منّسقًا نائبًا الطالب شؤون مكتب عین لقد
 :دام نوتر جامعة طالب قبل من جمیعھا أو معادیة ةبیئ یخلق الذي السلوك أو المطاردة أو األسري العنف أو

 

 التاسع الباب شؤون منّسق نائب
 الطالب شؤون مكتب
316 Main Building 

University of Notre Dame 
Notre Dame, IN 46556 

574-631-7728 
DeputyTitleIXCoordinator@nd.edu 

 
 التاسع الباب شؤون منّسق مع تواصلال ویمكن. التاسع الباب بموجب وتنفیذھا لمسؤولیاتھا لالمتثال بجھودھا المتعلقة االستفسارات جمیع مع للتعامل المؤسسیة العدالة مكتب مدیر الجامعة عینت وقد
 :یلي كما

 المؤسسیة العدالة مكتب مدیر،
 التاسع الباب شؤون منّسق
100 Grace Hall 

University of Notre Dame 
Notre Dame, IN 46556 

574-631-0444 
equity@nd.edu 

 
 التعلیمیة البرامج

 وسوء) التعارف طارإ في واالغتصاب حصره دون االغتصاب ذلك في بما( الجنسي باالعتداء الوعي مستوى لرفع الُمصممة التعلیمیة البرامج من متنوعة مجموعة الجامعة تّوفر أن المقرر من
 حمالت أیًضا الجامعة نسقت ذلك، إلى إضافة. الُجدد والموظفین القادمین الطالب لجمیع معادیة بیئة یخلق الذي والسلوك والمطاردة األسري والعنف بالمواعدة المرتبط والعنف الجنسي السلوك
 .المستند ھذا نم" التعلیمیة البرامج" قسم مطالعة یُرجى الجامعة، تُوفرھا التي التعلیمیة البرامج حول المعلومات من لمزیدٍ . والموظفین للطالب والتوعیة الوقایة بغرض مستمرة

 
 والنزیھة والعادلة الفوریة والتسویة التحقیق

 بیئة یخلق الذي السلوك أو المطاردة أو األسري العنف أو بالمواعدة المرتبط العنف أو الجنسي السلوك سوء أو الجنسي باالعتداء المتعلقة لالدعاءات التصدي شأنھا من والتي الجامعة عملیات توفر
 الجنسي السلوك وسوء الجنسي باالعتداء المتعلقة المسائل حول سنویًا تدریبًا المسؤولون یتلقى. الجامعة مسؤولو اینفذھ االدعاءات لھذه ونزیھةً  وعادلةً  فوریةً  وتسویةً  تحقیقًا جمیعھا أو ُمعادیة

 بالمواعدة، المرتبط والعنف

mailto:DeputyTitleIXCoordinator@nd.edu
mailto:equity@nd.edu
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 .المساءلة وتُعزز المشاركین سالمة تضمن التي والتسویة التحقیق عملیة تنفیذ وكیفیة معادیة بیئة یخلق الذي والسلوك والمطاردة األسري والعنف
 

 "منھ المشتكى"و" المشتكي" إلى إشارات
 باسم الجامعة سیاسة انتھك أنھ ومالمزع الطالب إلى ویُشار". المشتكي" باسم مزعوم بانتھاك رةً مباش تضّرر قد الذي الفرد إلى یُشار المستند، ھذا في الُمبینة واإلجراءات السیاسات ألغراض

 ".منھ المشتكى"
 

 الطالبیة المجموعات مساءلة
 والمنظمات الطالبیة، ألندیةا( للمساءلة عھوإخضا الطالبیة للمجموعات الجماعي السلوك في التحقیق في بالحق الجامعة تحتفظ ومواجھتھ، الفردیین الطالب سلوك في التحقیق إلى إضافة

 ).وغیرھا السكنیة، والتجمعات الطالبیة، والفرق الطالبیة،
 

 الُمطبقة الجامعة سیاسات
 والعنف الجنسي السلوك وسوء يالجنس عتداءاال حاالت عن اإلبالغ كیفیة" قسم في المتبعة واإلجراءات التالیة للسیاسات المزعومة االنتھاكات عن اإلبالغ كیفیة حول معلومات على االطالع یمكن

 .12 الصفحة في" ُمعادیة بیئة یخلق الذي والسلوك والمطاردة األسري والعنف بالمواعدة المرتبط
 

 منھ المشتكى)عنھ نوبی من أو( التاسع الباب شؤون منّسق نائب یخطر. ومواجھتھا الجامعیة السلوك معاییر في المحددة األخرى للسیاسات المزعومة االنتھاكات في التحقیق للجامعة یجوز
 ).14 رقم صفحة انظر" (اإلداریة التسویة إخطار" خالل من فیھا التحقیق یجري التي بالسیاسات

 
 الجنسي التحرش

 .أدناه مّوضح ھو كما معادیة، بیئة وخلق الجنسي السلوك سوء من ذلك وغیر الجنسي االعتداء الجامعة قبل من ومحظور ُمعّرف ھو كما الجنسي التحرش یشمل

A. الجنسي االعتداء 
 جسم أو الجسم من جزء بأي درجة، ألي والفرج والشرج الفم طریق عن اإلیالج ویشمل. رضاه دون آخر شخص مع شخص أي قبل من جماع أي ھو الجنسي االعتداء

 ".باإلكراه الجماع" باسم أیًضا إلیھ ویُشار. آخر
 

 الجنسي التحرش أشكال من كشكلین الجنسي واالعتداء الجنسي السلوك سوء إلى االتحادي القانون وینظر. الصارخة الجنسي التحرش أشكال أبشع أحد ھو الجنسي االعتداء
 .الجامعة سیاسة وكذلك الوالیة قانون الجنسي االعتداء ینتھك كما. التاسع الباب بموجب المحظورین

 
 .الجامعة من الدائم الفصل إلى تصل" إداریة عواقب" الجنسي االعتداء عن مسؤولیتھم تثبُت لذینا الطالب یُواجھ ما عادةً 

 
 بیئة خلق مسؤولیة تحمل في معالمجت ھذا أعضاء جمیع یشترك. دام نوتر مجتمع یتوقعھا التي والسلیمة اآلمنة البیئة مع كذلك یتفق وال الجامعة قیم مع الجنسي االعتداء یتفق وال

 .علیھا والحفاظ فرد كل وكرامة سالمة تُعزز
 

 سالمة ضمان ھو للجامعة الشاغل الشغل فإن السلوك، ھذا حدوث عند. الجنسي االعتداء أو الجنسي السلوك سوء آثار وحده شخص أي یتحمل أن ینبغي ال أنھ الجامعة وترى
 والرعایة اإلرشادب المتعلقة الموارد مطالعة یُرجى. والموارد الخدمات من واسعة مجموعة الجامعة تُقدم ومساعدتھم، الطالب ولدعم. ورفاھھم وصحتھم ضررینالمت ھؤالء
 .الموارد ھذه على أكثر للتعّرف والرعویة الطبیة

B. األخرى الجنسي السلوك سوء حاالت 
 :التالیة الجرائم من أي شكل جنسيال السلوك لسوء األخرى الحاالت تتخذ قد

 
 باإلكراه الجنسي االحتكاك
 مھما جنسي، طابع ذو احتكاك ھي الجنسیة المالمسة. رضاه دون آلخر، شخص أي قبل من آخر بجسم أو الجسم من جزء ألي جنسیة مالمسة أي ھو باإلكراه الجنسي االحتكاك

 .طفیفًا كان
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 بالمواعدة المرتبط العنف
 بأحد یميحم أو رومانسي طابع ذات اجتماعیة عالقة تربطھ كانت أو تربطھ شخص یرتكبھ الجسدي بالعنف تھدید أو جسدي عنف بأنھ بالمواعدة المرتبط العنف یُعرف

 .المعنیین األشخاص بین التفاعل وتكرار ونوعھا العالقة مدة مثل عوامل أساس على العالقة ھذه وجود یُحدد. األشخاص
 

 األسري العنف
 أو یعاشر خصش قبل من أو معھا،/معھ مشترك طفل لدیھ شخص قبل من أو آلخر، سابق أو حالي زوج یرتكبھ الجسدي بالعنف تھدید أو جسدي عنف بأنھ األسري العنف یُعرف
 العائلي أو ألسريا العنف قوانین لحمایة یخضع شاب أو بالغ خصش تجاه آخر شخص أي قبل من أو ،)بھ المعمول القانون بموجب محدد ھو كما( زوًجا كان لو كما الفرد عاشر

 .الشخص ذلك أفعال من بھا المعمول
 
 

 المطاردة
عب رالشعو إلى عاقالً  شخًصا یدفع قد آخر بشخص المتكرر أو المستمر التحرش على ینطوي سلوكي نھج في االنخراط بأنھا قصد عن أو علم عن المطاردة تُعرف  الخوف أو بالرُّ

 .التھدید أو الترھیب أو الخوف أو بالرعب الشعور إلى الفرد یدفع الواقع في وھو التھدید، أو الترھیب أو
 

 األخرى الجنسي السلوك سوء جرائم
 :یلي ما حصر دون األخرى الجنسي السلوك سوء جرائم تشمل

 لآلداب المنافي التعري •
 الجنسیة االستثارة •
 اإلنترنت شبكة باستخدام الجنسي التحرش •
 المومسات إغواء أو البغاء •
 التلصصاألخرى حاالت أو النظر اختالس •
 جمیع موافقة وند نشرھا أو ُعري أو جنسي لنشاط تسجیالت بمشاركة التھدید أو نشرھا أو مشاركتھا أو تسجیالت تسجیل المثال سبیل على( الموافقة حدود تجاوز •

 )المعنیة األطراف
 

C. الُمعادیة البیئة 
 ذات الجسدیة أو ظیةاللف وغیر اللفظیة التصرفات من وغیرھا جنسیة خدمات تقدیم بغرض وطلبات بھا المرحب غیر الجنسیة اإلیماءات ُمعادیة بیئة یخلق الذي السلوك یشمل
 :التالیة الحاالت في الجنسي الطابع
 نشاط؛ أو برنامج أو دورة في الطالب وضع أو الفرد لعمل شرطًا أو بنًدا ضمناً  أو صراحةً  السلوك ھذا لمثل الخضوع یُمثل •
 أو األكادیمیة؛ القرارات أو للتوظیف كأساس رفضھ أو السلوك لھذا الخضوع یُستخدم أو •
 مرعبة جامعیة بیئة یخلق أو الجامعة أنشطة في المشاركة من یُحد أو األداء مع السلوك یتعارض نفسھا، الحالة في العاقل والشخص الفرد من كل منظور من •

 .عدوانیة أو عدائیة أو
 

 :معادیة بیئة یخلق قد الذي السلوك أمثلة ومن
 .بھا المرحب غیر الجنسیة المقترحات أو اإلیحاءات أو النعوت أو اللغة أو النكات •
 جنسیة؛ إیحاءات ذات متحركة رسوم أو ملصقات أو مجالت أو صور أو أجسام عرض •
 الجنسي؛ عجزه أو الجنسیة قدرتھ أو الجنسي، میلھ أو الفرد، جسم حول تعلیقات •
 بذیئة؛ال أو المھینة أو جنسیًا الموحیة) الصفیر أو الغمز مثل( السلوكیات أو اإلیماءات أو التعلیقات •
 مقابل في العمل، ستمرارا أو مقبولة ترقیة أو مقبولة مھام أو مقبولة، درجة أو مقبول، نقد مثل التوظیف، أو بالتعلیم متعلقة مكافأة بعرض التلمیح أو عرض، •

 أو جنسیة؛ خدمات على الحصول
 الجنسي السلوك رفض بسبب مقبولة غیر مھام أو مقبولة غیر درجة أو مقبول غیر نقد مثل باتخاذه، التھدید أو التوظیف أو بالتعلیم یتعلق فیما معاكس إجراء اتخاذ •

 .الجنسیة اإلیحاءات أو
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 والعجز والثمل القبول عن معلومات
 السلبیة أو الصمت من القبول اجاستنت یُمكن ال.  الجنسي النشاط أشكال من شكل كل في للمشاركة بوضوح، مفھومة أفعال أو كلمات خالل من إیصالھا یتم بحریة تُعطى مستنیرة موافقة بالقبول یُقصد

 بحسب.  الجنسي النشاط من األخرى شكالاأل قبول یعني ال الجنسي النشاط من واحد لشكل والقبول القبول، لتمثل كافیة غیر السابقة أو الحالیة المواعدة أو الجنسیة العالقة. فعلیة مقاومة وجود عدم أو
 مقاومة علیھ لزاما لیس جنسيال االعتداء موضع الشخص. النفسي أو الجسدي التخویف أو اإلكراه أشكال من آخر شكل أي أو العنف أو القوة باستخدام تھدید وجود عند قبول ھناك یكون ال التعریف،
 السن. للقبول لقانونیةا السن دون المعني الشخص یكون عندما قبول ھناك لیس. جنسي سلوك سوء الجنسي لالتصال بحریة وممنوح مستنیر قبول وجود عدم ویشكل أخرى؛ بصورة أو جسدیًا المعتدي
 .عاًما 16 ھو إندیانا في للقبول القانونیة

 
 .موافقة على الحصول لعدم عذًرا لیس الثمل

 
 في للمشاركة وقصد معل عن خیار اتخاذ عن تعجز /یعجز أنھا أو أنھ مثل نفسیة أو جسدیة حالة یعاني الشخص ھذا كان إذا عاجًزا الشخص ویكون. موافقة إعطاء على ادرق غیر العاجز الشخص
 أو /و لكحولا تعاطي تشمل قد أخرى، عوامل بسبب أیًضا جًزاعا الشخص یصبح قد. استثناء دون عاجز، شخص ھو الوعي فاقد أو النائم الشخص السیاسة، ھذه ألغراض.  الجنسي التفاعل

 بشكل تعرف أن نبغيی أو أنھ، تعرف شخص مع الجنسي النشاط في االنخراط إن. الجنسي التفاعل في للمشاركة قصد أو علم عن خیار اتخاذ على القدرة لدیھ تعد لم الشخص أن لدرجة المخدرات
 یعلم، أن منھ المشتكى موضع متزنو عاقل لشخص ینبغي أو یعلم منھ المشتكى كان إذا ما ھو المناسب فالمعیار عاجًزا، المشتكي كان إذا ما حول تساؤل ھناك كان ذاإ. انتھاًكا یُشكل عاجز أنھ، معقول

 .الجنسي النشاط على یوافق أن یمكنھ ال وبالتالي عاجًزا، كان المشتكي بأن
 
 

 الخصوصیة عن سریة وموارد معلومات
 السریة اردالمو

 :مع التحدث یمكنھ الحادث، تفاصیل سریة على الحفاظ في یرغب طالب كان إذا
 الجامعة؛ في اإلرشاد مركز في مستشارین •
 المحلیة؛ والمستشفیات بالجامعة الصحیة الخدمات مثل الصحیة، الخدمات مقدمي •
 عن لناشئةا األزمات معالجة مركز وھو ،S-O-S -Surviving Our Struggle(( االستغاثة برنامج مثل الجامعي، الحرم خارج االغتصاب عن الناشئة األزمات معالجة موارد •

 جوزیف؛ سانت بمقاطعة االغتصاب
 .الدور بھذا القیام بھم والمنوط الجامعي الحرم كھنوت اخلبد العاملون) الرھبان واألخوة الراھبات واألخوات والشماسون القساوسة( الدین رجال •

 من سبب ألي القس بلق من) االعتراف( المصالحة سرّ  خالل الطالب إفصاح عن الكشف یتم لن ذلك، إلى إضافة. الغیر أو الطالب على وشیك خطر ھناك یكن لم ما السریة األفراد ھؤالء یحترم
 .نونالقا یحمیھ مقدس واجب وھو األسباب،

 
 باإلبالغ المسئول الموظف التزام للتحقیقات؛ والسریة الخصوصیة معلمات

 العنف أو المواعدةب المرتبط العنف أو الجنسي السلوك سوء أو الجنسي االعتداء حاالت عن لإلبالغ األطراف جمیع خصوصیة بحمایة الجامعة تُعنى ممكن، حد أقصى وإلى الحاالت، جمیع في
 والعاملون، التدریس ھیئة ءأعضا ذلك في بما الجامعة، موظفي جمیع یعتبر أعاله، المذكورة السریة الموارد تلك وباستثناء. جمیعھا أو معادیة بیئة یخلق الذي السلوك أو ةالمطارد أو األسري
 .مسؤولین موظفین

 أو األسري العنف أو اعدةبالمو المرتبط العنف أو الجنسي السلوك سوء أو الجنسي لالعتداء محتملة أو بھا مشتبھ انتھاكات أي بشأن معلومات على یحصلون الذین المسؤولین الموظفین على یجب
 .الجامعة إلى المعلومات عن اإلبالغ رجي،خا طرف أو المعني الطالب من سواء جمیعھا، أو ُمعادیة بیئة یخلق الذي السلوك أو المطاردة

 
 العنف أو الجنسي السلوك سوء أو الجنسي االعتداء عن المعلومات حجب أو بالسریة التعھد یمكنھم ال لكن منھ؛ المشتكى أو الشاھد، أو للمشتكي، والمساعدة الدعم تقدیم المسؤولین للموظفین یجوز

 .جمیعھا وأ معادیة بیئة یخلق الذي السلوك أو المطاردة أو األسري العنف أو بالمواعدة المرتبط
 

 الجامعة عن الصادرة الجرائم بتنبیھات المتعلقة والسریة الخصوصیة معلمات
 الجریمة عن شامل تنبیھ یُرسل دام، نوتر مجتمع أعضاء على مستمًرا خطیًرا تھدیًدا تشكل الجامعي الحرم في خطیرة جریمة وقوع حالة وفي حینھ، في دام نوتر لمجتمع إخطار لتقدیم محاولة في

 السكنیة المباني في نشره أیًضا ویمكن األمنیة، دام نوتر لسیاسة اإللكتروني الموقع على نشره ویتم الجامعي الحرم في والعاملین التدریس ھیئة وأعضاء الطالب لجمیع اإللكتروني البرید عبر
 ال. المشتكین سریة تحمي بطریقة ونشرھا شأنھاب تحدیثات وأي الجرائم تنبیھات صیاغة تتم. الجامعي الحرم في المختلفة المباني من وغیرھا
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 .ذلك القانون یُجیز ما بقدر للجمھور متاحة سجالت أي في المشتكي عن تعریفیة معلومات والتحدیثات التنبیھات ھذه تشمل
 

 والرعویة الطبیة والرعایة اإلرشاد توافر
 :الحادث من تضرّروا الذین للطالب خاصة أھمیة ذات تكون وقد دام، نوتر جامعة طالب لجمیع متاحة التالیة الموارد

 
 اإلرشاد موارد

 مرور بعد حتى قت،و أي في اإلرشاد طلب الحالیین للطالب یجوز. ومستشارون مدربون موظفون بھ یعمل الذي ،(UCC( الجامعة في اإلرشاد مركز من متخصًصا دعًما الطالب یتلقى قد
 7336-631-574رقم على الجامعة في اإلرشاد بمركز االتصال یُمكن. مساعدة أو دعم إلى بحاجة طالب ألي متوفرة الجامعة في اإلرشاد لمركز السریة الخدمات. الحادث على سنوات

 ولمزید ساًء،م 5:00 حتى صباًحا 9:00 ساعةال الجمعة، إلى االثنین من ،Saint Liam Hall في مسبق حجز دون متوفرة األزمات معالجة خدمة ذلك، إلى إضافة). ساعة 24 متاح(
 .ucc.nd.edu إلى انتقل المعلومات، من

 
 العالقات إطار في یقع الذي العنف من المتضرّرین األفراد تدعم التي واالجتماعیة والطبیة والقانونیة المدنیة الخدمات بین التعاون ثمرة ھو جوزیف سانت بمقاطعة األسریة العدالة مركز

 العدالة مركز موقع). South Bend( بیند ساوث في North Niles Avenue 533 في ومقره 6900-234-574  رقم بطلب األسریة العدالة بمركز االتصال یمكن. الجنسي ءواالعتدا
 .www.fjcsjc.org ھو اإللكتروني األسریة

 
 مدربین موظفین ةاالستغاث برنامج یضم. جوزیف سانت لمقاطعة االغتصاب عن الناشئة األزمات معالجة مركز وھو ،(S-O-S( االستغاثة برنامج ھي یةاألسر العدالة مركز خدمات إحدى
 یوفر. واألصدقاء واألسرة بالشرطة االتصال حول والمعلومات الدعم عن فضالً  السریة، والتعافي اإلرشاد خدمات تقدیم للعاملین یمكن. الیوم في ساعة 24 مدار على متاحین متطوعین ودعاة
 خاًصا تدریبًا المدربون نالعاملو یوفر. الساعة مدار على المنطقة مستشفى في الطوارئ أقسام في وشخصیًا الھاتف عبر ومعلومات عاطفیًا دعًما االستغاثة برنامج في المتطوعون الّدعاة
 ھاتف رقم. ذلك في رغب إن محكمة،ال إلى مرافقتھ ویمكنھم القانونیة، والعملیة الطالب بین اتصال كحلقة االستغاثة برنامج دعاة یعمل. إحاالتو ومعلومات، جماعیًا، وعالًجا سریًا، إرشاًدا
 .4357-289-574 ھو ساعة 24 مدار على االغتصاب عن الناشئة األزمات معالجة مركز

 
 عن الناشئة ألزماتا لمعالجة محلي مركز 1100 من أكثر مع تشترك التي الجنسي العنف بمكافحة المعنیة المنظمة ھي) RAINN( رمالمحا وسفاح واإلساءة االغتصاب لرصد القومیة الشبكة

 عبر الجنسي لالعتداء لوطنيا نالساخ الخط) 1: (عالمیًا متاحین موردین المحارم وسفاح واإلساءة االغتصاب لرصد القومیة الشبكة تضم برامجھا، بین ومن. البالد أنحاء جمیع في االغتصاب
 یوفر الذي ،)األمل-656-800( الجنسي لالعتداء الوطني الساخن والخط) 2( الفوریة؛ للمراسلة مشابھة واجھة خالل من وسریة مباشرة مساعدة یوفر اإلنترنت عبر ساخن خط اإلنترنت،

 .عاألسبو في أیام سبعة الیوم، في ساعة 24 مدار على مجانیة سریة خدمات
 

 الطبیة الموارد
 فوري طبي عالج التماس جمیعھا أو ُمعادیة بیئة یخلق سلوك أو مطاردة، أو أسري، عنف أو بالمواعدة، مرتبط عنف أو جنسي، سلوك سوء أو جنسي اعتداء خالل أصیبوا الذین للطالب ینبغي

 المطاردة، أو األسري، العنف أو ة،بالمواعد المرتبط العنف أو الجنسي، السلوك سوء أو الجنسي، االعتداء إثبات في تُساعد قد التي األدلة على للحفاظ كذلك مھم العالج ھذا. إلصاباتھم ومناسب
 .حمایة أمر على للحصول سعى أو جنائیة، تھًما الحقًا الطالب واجھ أن حال في جمیعھا أو معادیة بیئة یخلق الذي السلوك أو

 
 بطلب إلیھ ولالوص ویمكن Saint Liam Hall في الصحیة الجامعة خدمات مركز یوجد. والمھنیة السریة الطبیة الرعایة اللتماس الصحیة، ةالجامع خدمات مركز زیارة للطالب یمكن
 ألغراض ةاألدل بجمع قةالمتعل اإلجراءات تنفیذ على قادرین غیر الصحیة الجامعة خدمات مركز موظفي أن حین في. العمل ساعات لمعرفة uhs.nd.edu راجع. 7497-631-574رقم

 فحص ممرضة إلى والنقل واإلحالة جنسیًا المنقولة العدوى حاالت من والعالج والفحوصات بالجروح العنایة ذلك في بما طبیة رعایة توفیر یمكنھم الجنائیة، القضائیة المالحقة متابعة
 .تماًما سریة وھي تكلفة أي دون الصحیة الجامعة خدمات مركز قبل من جنسيال االعتداء من للناجین الطبیة الخدمات توفیر یمكن. الجنسیة االعتداءات

 
 بالمواعدة، المرتبط العنف أو الجنسي، السلوك سوء أو الجنسي، االعتداء إثبات في تساعد قد التي األدلة على والحفاظ طبیة رعایة توفیر) SANE( الجنسیة االعتداءات فحص لممرضة یُمكن

 منطقة في المتوفران المستشفیان. حمایة أمر على للحصول سعى أو جنائیة، تھًما الحقًا الفرد ّوجھ أن حال في جمیعھا أو معادیة بیئة یخلق الذي السلوك أو المطاردة، أو األسري، العنف أو
 في رعایة اإلقلیمي الطبي جوزیف سانت بمركز الجنسیة االعتداءات فحص ممرضة برنامج ویقدم. بیند ساوث في میمولایر ومستشفى اإلقلیمي الطبي جوزیف سانت مركز ھما بیند ساوث

 األسبوع، في أیام 7 ساعة 24 مدار على برنامًجا یّوفر ال لكن الخدمات ھذه أیًضا میمولایر مستشفى یوفر. األسبوع في أیام بعةس الیوم، في ساعة 24 مدر على األدلة وجمع الطوارئ حالة
 120 غضون في العالج طُلب إن ةمجانی المستشفیین في واإلجراءات االختبارات فإن إندیانا، والیة قانون وبموجب. محدوًدا یكون قد الجنسیة االعتداءات فحص ممرضة توافر فإن وبالتالي

 إلى التحدث حول قرار أي. االعتداء عن الشرطة الفرد أبلغ إذا إال الشرطة إلى األدلة ھذه تُقدم وال الفحص ھذا في ُجمعت التي باألدلة المستشفى یحتفظ. االعتداء من ساعة

http://www.fjcsjc.org/
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 .للفرد متروك عدمھ من الشرطة
 

 لتوفیر المستشفى يف والطالب االستغاثة دعاة أحد بین مقابلة وطلب 4357-289-574 رقم على جوزیف سانت بمقاطعة األسریة العدالة بمركز االستغاثة امجببرن االتصال للطالب یُمكن
 مركز في لجنسیةا االعتداءات فحص لممرضة یمكن المستشفى، إلى طالب وصول بعد. الرعایة ومتابعة جنسیًا، المنقولة األمراض واختبار األدلة، وجمع العالج، بخصوص طبیة خیارات

 یطلب وقد. المستشفى في لبالطا لمقابلة جوزیف سانت بمقاطعة األسریة العدالة بمركز االستغاثة برنامج دعاة بأحد االتصال الطالب، من مقدم طلب على بناءً  اإلقلیمي الطبي جوزیف سانت
 .سري مورد ھو االستغاثة برنامج. موجوًدا االستغاثة دعاة أحد یكون حتى طبي اختبار إلجراء راالنتظا الجنسیة االعتداءات فحص ممرضة من طالب

 
 الرعویة الموارد

 .لسریةا الموارد ھم الدور بھذا القیام بھم والمنوط الجامعي الحرم كھنوت بداخل العاملون) الرھبان واألخوة الراھبات واألخوات والشماسون القساوسة( الدین رجال
 

 ألي القس قبل من) ترافاالع( المصالحة سرّ  خالل الطالب إفصاح عن الكشف یتم لن ذلك، إلى إضافة. الغیر أو الطالب على وشیك خطر ھناك یكن لم ما السریة األفراد ھؤالء یحترم
 اإللكتروني الموقع عبر أو 7800-631-574 رقم بطلب الجامعي الحرم كھنوت خدمة إلى الوصول یمكن. القانون یحمیھ مقدس واجب وھو األسباب، من سبب

campusministry.nd.edu. 
 

 ).titleix.nd.edu( اإللكتروني الجنسي االعتداء موقع /للجامعة التاسع الباب في متوفرة المتاحة الموارد من كاملة قائمة
 

 حادث عن اإلبالغ على للتشجیع اعتبارات
 

 الذي السلوك أو المطاردة أو ياألسر العنف أو بالمواعدة المرتبط العنف أو الجنسي السلوك سوء أو الجنسي االعتداء حوادث عن الجامعة إبالغ على الطالب لتشجیع التالیة المعلومات تُقدم
 .جمیعھا أو معادیة بیئة یخلق

 )وغیرھا الجامعي، السكن في الزیارة قوانین نتھاكوا الكحول، انتھاك( أخرى انتھاكات حول الطالب مخاوف مواجھة
 معادیة بیئة یخلق الذي لسلوكا أو المطاردة، أو األسري، العنف أو بالمواعدة، المرتبط العنف أو الجنسي، السلوك سوء أو الجنسي، االعتداء عن اإلبالغ في الطالب یتردد األحیان، بعض في
 أو الجامعي السكن في الزیارة قواعد انتھاكات مثل( للسیاسة األخرى االنتھاكات عن السلوك، سوء شھود أو ھم مسؤولیتھم تثبت قد أنھ من القلق وھمیسار ألنھم الجامعة؛ لمسؤولي جمیعھا أو

 السلوك أو المطاردة، أو ،األسري العنف أو واعدة،بالم المرتبط العنف أو الجنسي، السلوك سوء أو الجنسي، االعتداء مواجھة أھمیة لكن التصرفات، ھذه عن الجامعة تتغاضى ال). الكحول
 لمواجھة الجامعة في السلوك قواعد ةعملی إلى والشھود المشتكین الحاالت ھذه في الجامعة تُحیل لن وعلیھ،. األقل االنتھاكات مواجھة عند الجامعة اھتمام تفوق المزعوم معادیة بیئة یخلق الذي

 ).الكحول أو الجامعي السكن في الزیارة قواعد انتھاكات مثل( بالسیاسة تتعلق أقل انتھاكات
 

 السكن في الزیارة عدقوا انتھاك من قلق دون الوقت، عن النظر بغض المبنى، مغادرة الجامعي السكن زیارات بعد السكنیة المباني أحد في األمان بعدم یشعرون الذین للطالب ینبغي
 عنف أو جنسي، سلوك سوء وأ جنسي، اعتداء بحادث االنتھاك تعلق إذا) الجامعي السكن في الزیارة قواعد( سكني لمبنى الطالب زیارة لسیاسة الطالب انتھاك مسؤولیة تثبُت لن. الجامعي

 .جمیعھا أو معادیة بیئة یخلق سلوك أو مطاردة، أو أسري، عنف أو بالمواعدة، مرتبط
 

 مستشار توفر
 األطراف یُرافق قد. التحقیق يف معینًا شاھًدا أو طرفًا یكون ال والذي المحامي، ذلك في بما شخص، أي المستشار یكون قد. یختارونھ مستشار مع التشاور فرصة منھم والمشتكى للمشتكین یُتاح

 المستشار یلتزم. السیاسة ھذه بموجب اإلبالغ وقرار بالتحقیق یتعلق اجتماع أي في خاًصا مستشاًرا
 قبل لألطراف والمشورة الدعم وفری قد المستشار أنّ  حین في. المغادرة القانونیة واإلجراءات التحقیقیة، والمقابالت االجتماعات، خالل للشغب المثیرین المستشارین من یُطلب وقد التحدث بعدم
 أو/و االجتماعات في المشاركة أو األطراف عن بالنیابة التحدث للمستشار یجوز ال القانونیة، جراءاتاإل /االجتماعات تتخلل التي االستراحات وخالل قانوني إجراء أو/و اجتماع أي

 .شارالمست توافر عدم لىإ استناداً  اإلداریة المراجعة إجراءات أو التحقیقات، أو االجتماعات، مواعید الجامعة تُؤجل لن. عرقلتھا أو تعطیلھا، أو تأخیرھا، أو القانونیة اإلجراءات
 .منھ والمشتكى الُمشتكي عن نیابة ممثّل یحضر أن یجوز ال. خارجي طرف أي خالل من ولیس منھ، والمشتكى المشتكي مع مباشرةً  الجامعة تتواصل

 
 .اإلداریة المراجعة إجراءات قسم في اإلداریة المراجعة إجراءات في المستشار بمشاركة المتعلقة اإلضافیة األحكام ترد

 موارد منّسق تعیین
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 أیًضا یتم. للمشتكي كذلك واردم منسق یُعین إداري، قرار وصدر منھ المشتكى اسم التقاریر أحد حدد إذا). RC( موارد منسق المشتكي یُعین تقریًرا، التاسع الباب شؤون منّسق نائب تلقي بعد
 منھ والمشتكى للمشتكي راءكخب یعملون دام نوتر جامعة في مدربّون ومسؤولون تدریس ھیئة أعضاء ھم الموارد منسقو. البدیلة التسویة عملیة في للمشاركة منھ للمشتكى موارد منسق تعیین

 عملیات عن علوماتوم طبي،ال والعالج الرعویة، والعنایة التعلیمي، والدعم اإلرشاد، إلى إحاالت ذلك یتضمن وقد. وتوجیھھا وشرحھا بھا المتاحة الدعم وخدمات الجامعة عملیات لتحدید
 . القانونیة والعملیات الجامعة،

 
 الموارد لدعم اإلحاالت توافر

 .الحادث لنوع تبًعا وخارجھ الجامعي الحرم داخل المتنوعة الموارد حول المشتكي مع المعلومات مشاركة ستتم بالًغا، التاسع الباب شؤون منّسق نائب یتلقّى أن بعد
 

 المؤقتة التدابیر
 تشمل قد. ذلك فیھا ینطبق لتيا الحاالت في اإلداریة التسویة عملیة عبر قرار اتخاذ خالل من وكذلك التحقیق، خالل من المشتكین حمایة نحو فوریة خطوات اتخاذ في بحقھا الجامعة تحتفظ

. المؤقتة التدابیر من ذلك یروغ الغذاء، وترتیبات واإلسكان، والنقل، العمل، جداول أو الدراسي المنھج عن الخارجة األنشطة على وتعدیالت بدیلة، أكادیمیة ترتیبات المؤقتة التدابیر
 ذلك كان أینما ممكن، دجھ كل سیُبذل للتعدیل، وقابلة معقولة الطالب طلبات تكون ما وبقدر. للمشتكي التعلیمي البرنامج على العبء تقلیص یُجرى تعدیل أي وراء من الھدف وسیكون
 .ال أم اإلداریة التسویة لعملیة لجأ قد كان إذا عّما النظر بغض للمشتكي المؤقتة التدابیر تتوفر). جانبھ من المكلّف أو( التاسع الباب شؤون منسق نائب التعدیالت یُجري. ذلك حقیقلت مالئًما،

 
 االنتقام، بحاالت تفید ریرلتقا واالستجابة اإلبالغ إجراءات" على اطّلع المعلومات، نم لمزید. ممكن وقت أسرع في المؤقتة للتدابیر انتھاكات أي عن اإلبالغ على الطالب تشجیع یجب

 .11 صفحة في" المؤقتة التدابیر شروط انتھاكات أو/و التعّرض، عدم أوامر وانتھاكات
 

 التعّرض عدم أوامر
 .والمشتكي منھ المشتكى من للك مالئًما، ذلك كان أینما التعرض، بعدم أمًرا التاسع الباب شؤون نسقم نائب یصدر التحقیق، عملیة أو/و اإلبالغ بواسطة منھ المشتكى اسم تحدید یتم عندما

 
 زمنیة لفترة محددین بأفراد أخرى أطراف عبر أو مباشر غیر أو مباشًرا اتصاالً  یتصل أن التعّرض بعدم أمًرا ضده الجامعة تصدر الذي الطالب على یحظر ذلك، غیر على كتابیًا ینص لم ما

 سبیل على -" تعّرضال" ویشمل. التعّرض عدم أمر ضده أُصدر الذي الطالب عن بالنیابة یتصرفون آخرین أفراد وأي والمحامین واألسرة، األصدقاء،" األخرى األطراف" تشمل. محددة
 الزیارات أو الصوتي، البرید أو الھاتفیة، المكالمات أو النصیة، الرسائل أو الفوریة، الرسائل أو االجتماعي، التواصل وسائل أو اإللكتروني، البرید عبر المراسلة - الحصر ال المثال

 .التعّرض عدم ألمر انتھاك أنھ على العرضي التعّرض إلى یُنظر وال. المباشرة
 

 بحاالت تفید قاریرلت واالستجابة اإلبالغ إجراءات" على اطّلع المعلومات، من لمزید. ممكن وقت أسرع في التعّرض عدم ألوامر انتھاكات أي عن اإلبالغ على الطالب تشجیع یجب
 .11 صفحة في" المؤقتة التدابیر شروط انتھاكات أو/و التعّرض، عدم أوامر وانتھاكات االنتقام،

 
 السلطات إلى القضائیة تاإلجراءا حول بالتساؤالت التوجھ یجب. ییدالتق وأوامر الحمایة أوامر مثل القضائیة، اإلجراءات عن ومستقلة منفصلة التعّرض عدم أوامر تعد

 .المحلیة التنفیذیة
 
 

 والترھیب االنتقام حظر
 بیئة یخلق أن شأنھ من سلوك أي أو/و مطاردة، أو أسري، عنف أو بالمواعدة، مرتبط عنف أو جنسي، سلوك سوء أو جنسي، اعتداء حادث أي عن اإلبالغ على بقوة الطالب الجامعة تشّجع
 عرقلة أو لمنع تصدر رھیبیةت تصرفات أي مع أو بھا، التھدید تم أو وقعت انتقامیة أعمال أي مع بالتعامل الجامعة وتضطلع. التامة الجدیة محمل على البالغات ھذه الجامعة تأخذ. عدائیة
 .اإلبالغ

 
 االنتقام، بحاالت تفید لتقاریر واالستجابة اإلبالغ إجراءات" على اطّلع المعلومات، من لمزید. ممكن وقت أسرع في انتقامیة أعمال أي من مخاوف أي عن اإلبالغ على الطالب تشجیع یجب

 .11 صفحة في" المؤقتة التدابیر شروط انتھاكات أو/و التعّرض، عدم أوامر وانتھاكات
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 المؤقتة التدابیر شروط انتھاكات أو/و التعّرض، عدم أوامر وانتھاكات االنتقام، بحاالت تفید لتقاریر واالستجابة اإلبالغ إجراءات
 

 .المؤقتة التدابیر شروط وانتھاكات التعّرض، عدم ألوامر وانتھاكات انتقامیة، أعمال أي عن اإلبالغ على الطالب الجامعة تشجع
 

 :أخرى مؤقتة تدابیر أي أو التعّرض عدم ألوامر انتھاًكا أو انتقامي عمل أي عن لإلبالغ التالیة لخیاراتا للطالب وتتوفر
 .911 رقم على اتصل أو ،5555-631-574 رقم على Notre Dame دام نوتر أمن بشرطة اتصل الطوارئ، حالة في •
 الموقع على تاإلنترن عبر المقدمة البالغات كافة إحالة ستتم. speakup.nd.edu اإللكتروني الموقع على اإلنترنت عبر الحوادث عن لإلبالغ استمارة الجامعة توفر •

 .جامعي عمل) 2( یومي خالل لمراجعتھا المختص الجامعي المسؤول إلى speakup.nd.edu اإللكتروني
 5:00 حتى صباًحا 8:00 من الجمعة، إلى االثنین من( الجامعة مكاتب في المعتادة العمل ساعات أثناء التاسع الباب شؤون منسق نائب یتواجد •

 .DeputyTitleIXCoordinator@nd.edu اإللكتروني البرید عبر المراسلة أو 7728-631-574 برقم االتصال عبر) مساًءا
 

 المعلومات بمراجعة) جانبھ من فالمكلّ  أو( التاسع الباب شؤون منسق نائب یقوم المؤقتة، التدابیر شروط انتھاكات أو/و التعّرض عدم ألوامر انتھاكات أو انتقامیة، أعمال أي عن بالغ تسلّم عند
 .المزعوم السلوك لمعالجة المالئمة الوسائل لتحدید

 
 .الجامعة من لفصلا تتضمن قد إداریة عواقب إلى انتقامیة أعمال في االنخراط أو مؤقتًا، تدبیر انتھاك أو التعّرض، عدم ألمر انتھاًكا كابھبارت یُبتّ  الذي الطالب یُعّرض

 
 القانون إنفاذ سلطات أو/و دام نوتر جامعة عبر الشكوى متابعة بمسألة یتعلق فیما مراعاتھا یجب معلومات

 جامعة خالل من دائیةع بیئة یخلق أن شأنھ من سلوك أي أو/و مطاردة، أو أسري، عنف أو بالمواعدة، مرتبط عنف أو جنسي، سلوك سوء أو جنسي، اعتداء عن كوىبش التقّدم خیار المشتكي یملك
 جنائیة بشكوى التوجھ المشتكي تطیعیس ذلك، إلى وباإلضافة. تاًما صالً ف فصلھ أو) جامعي برنامج استكمال أو( التخّرج حتى بالجامعة التحاقھ وقت من التحقیق إلى منھ المشتكى یتعّرض قد. دام نوتر
 .الحادث عن التاسع الباب شؤون منسق نائب إبالغ عند الخیارات بھذه كتابیًا إخطاًرا المشتكي وسیتلقى. القانون بإنفاذ المختصة الجھة إلى

 
 دام نوتر جامعة خالل من بشكوى التقّدم حول معلومات

 سیقوم عدائیة، ئةبی یخلق أن شأنھ من سلوك أي أو/و مطاردة، أو أسري، عنف أو بالمواعدة، مرتبط عنف أو جنسي، سلوك سوء أو جنسي، اعتداء حادث عن الجامعة غإبال حالة في
 :على االطالع یُرجى المعلومات، من لمزید.  للبالغ باالستجابة) جانبھ من المكلّف أو( التاسع الباب شؤون منسق نائب

 )13 صفحة( األولي لتقییما •
 )14 صفحة( البدیلة التسویة •
 )14 صفحة( اإلداریة التسویة •

 
 القانون إنفاذ سلطات خالل من جنائیة بشكوى التقّدم حول معلومات

 .للشرطة الحوادث كافة عن اإلبالغ على الطالب الجامعة تشّجع
 

 طّالب تكبھاار مطاردة أو أسري، عنف أو بالمواعدة، مرتبط عنف أو جنسي، سلوك سوء أو جنسي، اعتداء حوادث عن دام نوتر أمن شرطة تتلقّاھا التي البالغات كافة إحالة أیًضا وستتم
 نوتر أمن وشرطة) جانبھ من كلّفالم أو( التاسع الباب شؤون منسق نائب یقوم أخرى، یةشرط جھة من بالًغا الجامعة تتلقّى فعندما وبالمثل،. لمتابعتھا التاسع الباب شؤون منسق نائب إلى
 .األمر یقتضي كما والتحقیق بالمتابعة دام

 
 .الجنائي التحقیق عن اإلداریة والتسویة البدیلة التسویة وعملیات األولي، الجامعة تقییم یختلف

 
 نائب إلى كتابي طلب تقدیم طریق عن مؤقتًا الجامعیة التسویة عملیات بإرجاء طلبًا یقّدم أن للمشتكي یمكن الحادث، عن الجامعة بالغإ عقب جنائیة بشكوى التقّدم في المشتكي رغب إذا

 الذي األمر التاسع؛ الباب شؤون منسق

mailto:DeputyTitleIXCoordinator@nd.edu
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 یشّكل قد منھ المشتكى أن في قاداالعت أسباب لدیھا تتوفر حیثما اإلداریة التسویة عملیات ترجئ أال الجامعة تختار قد ذلك، ومع. مؤقت بشكل االستجابة على الجامعة قدرة تأخیر في یتسبب قد
 الباب شؤون منسق نائب لىإ رسمي كتابي طلب تقدیم طریق عن اإلرجاء إبطال یختار أن وقت أي في المشتكي یستطیع. الجامعة مجتمع من أخرین أفراد أو/و المشتكي أمن على وشیًكا تھدیًدا

 .اإلرجاء تاریخ توثیق الجامعة وستتولى. اإلداریة التسویة عملیة استئناف فیھ یطلب التاسع،
 

 .الحاجة عند للمشتكي الالزمة ةؤقتالم التدابیر لتقدیم فوریة خطوات الحاجة عند تتخذ وقد الخاص، تحقیقھا تبدأ لكي الجنائیة القانونیة اإلجراءات انتھاء حتى الجامعة تنتظر ال قد
 

 .الجامعیة اإلداریة التسویة عملیة إبّان االعتبار في الجنائي التحقیق عبر المجموعة المعلومات تؤخذ وقد
 

 النصح إلیھا یقدم وأن األمور، مستجّدات على لجامعةا العام المّدعي مكتب یطلع أن الجامعي الحرم أمن مكتب أعضاء أحد فسیطلب جنائیة، بشكوى تقّدم قد طالبًا أن الجامعة علم إلى نمى إذا
 یتعاون الشكوى، في للتحقیق للتصدي العام المّدعي مكتب رفض حاالت وفي. العام المّدعي مكتب إلى المقّدم الطلب تاریخ توثیق الجامعة وستتولى. عدمھ من الشكوى في التحقیق إزاء الفوري

 .العام المّدعي بقرار المشتكي إلعالم العام المّدعي مكتب مع الجامعي الحرم أمن مكتب أعضاء أحد
 

 تصدرھا مماثلة أخرى أوامر أي أو تقییدي، أمر أو حمایة، أمر الستصدار مستحقین كانوا إذا ما استكشاف خیار أیًضا یملكون فإنھم جنائیة، بشكوى التقّدم خیار الطالب المتالك باإلضافة
 العدالة مركز أو دام نوتر أمن شرطة مع التواصل الطالب على ینبغي األوامر، تلك مثل تجاه الجامعة مسؤولیة ذلك في بما األوامر، تلك مثل حول المعلومات نم لمزید. مدنیة أو جنائیة محكمة

 .جوزیف سانت بمقاطعة األسریة
 
 

 العنف أو بالمواعدة، المرتبط العنف أو الجنسي، السلوك سوء أو الجنسي، االعتداء حوادث عن اإلبالغ كیفیة
 عدائیة بیئة یخلق سلوك أو المطاردة أو األسري،

. عدائیة بیئة خلقی أن شأنھ من سلوك أي أو/و مطاردة، أو أسري، عنف أو بالمواعدة، مرتبط عنف أو جنسي، سلوك سوء أو جنسي، اعتداء حادث أي عن اإلبالغ على الطالب الجامعة تشّجع
 :كلیھما أو لإلبالغ، التالیین الخیارین أحد اختیار الطالب یستطیع

 
 الجامعة إبالغ

 .DeputyTitleIXCoordinator@nd.edu اإللكتروني البرید عبر المراسلة أو ،7728-631-574 برقم االتصال طریق عن التاسع الباب شؤون منسق لنائب الوصول یمكن
 .بالجامعة العمل أیام أثناء مساًءا 5:00 حتى صباًحا 8:00 الساعة من الجمعة، یوم إلى االثنین یوم من التاسع الباب شؤون منسق نائب یتواجد

 
 موقع على اإلبالغ تمارةباس اإلنترنت عبر المقدمة البالغات كافة إحالة تتم. speakup.nd.edu اإللكتروني الموقع على ترنتاإلن عبر الحوادث عن لإلبالغ استمارة الجامعة توفر

speakup.nd.edu بیئة یخلق أن نھشأ من سلوك أي أو/و المطاردة، أو األسري، العنف أو بالمواعدة، المرتبط العنف أو الجنسي، السلوك سوء أو الجنسي، االعتداء حوادث عن 
 .لمراجعتھا بالجامعة التاسع الباب شؤون منسق نائب إلى دام نوتر جامعة بطالب یتعلق فیما عدائیة

 
 القانون إنفاذ سلطات إبالغ
 دثالحا وقع إذا .الطوارئ عند 911 رقمب االتصال أیًضا للطالب یمكن. 5555-631-574 برقم االتصال طریق عن األسبوع، في أیام 7 ساعة، 24 طوال یومیًا متاح دام نوتر أمن مكتب
 الجامعي الحرم داخل الواقعة دثالحوا عن اإلبالغ كذلك یمكن. إلیھا بالبالغ للتقّدم مالئمة شرطیة وكالة األصول حسب المخّولة إندیانا والیة شرطة فستكون دام، نوتر أمن لشرطة تابع بموقع

 القانون إنفاذ سلطة لدى عنھا اإلبالغ فیمكن البالد، خارج منھا یقع ما ذلك في بما الجامعي، الحرم خارج الواقعة الحوادث أما. )9611-235-574( جوزیف سانت مقاطعة شرطة قسم إلى
 المساعدة دام نوتر أمن شرطة تطیعتس. ومیشاواكا جوزیف سانت ومقاطعة بیند، ساوث شرطة أقسام المحلیة القانون إنفاذ سلطات تشمل بیند، ساوث منطقة في. بھا الحادث وقع التي المحلیة

 على لطالبا تشجیع من الرغم على). محمول ھاتف من 5555-631-574 برقم أو الجامعي، الحرم داخل أرضي ھاتف من 911 برقم االتصال طریق عن( المالئمة بالوكالة االتصال على
 .بذلك ملزمین غیر نھمإ إال األخرى، المعنیة القانون إنفاذ سلطات أو دام نوتر أمن شرطة إخطار

 
 بالمواعدة، مرتبط عنف أو جنسي، سلوك سوء أو جنسي، اعتداء لحادث طالب ارتكاب بخصوص بالًغا تتلقى أن ما باالستجابة الجامعة تضطلع لإلبالغ، المعتمد الخیار عن النظر بغض

 .عدائیة بیئة یخلق أن شأنھ من سلوك أي أو/و مطاردة، أو أسري، عنف أو

mailto:DeputyTitleIXCoordinator@nd.edu
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 للبالغات الجامعة استجابة
 

 األولي التقییم
 شؤون منسق نائب معیج عدائیة، بیئة یخلق أن شأنھ من سلوك أي أو/و مطاردة، أو أسري، عنف أو بالمواعدة، مرتبط عنف أو جنسي، سلوك سوء أو جنسي، اعتداء حادث حول بالغ تلقي عند

 .السالمة أو بالصحة قتتعل مخاوف أي إلى ویستجیب عنھ المبلغ السلوك حول المعلومات) جانبھ من المكلّف أو( التاسع الباب
 

 واقًعا عنھ المبلغ السلوك كان إذا ام تحدید بغیة بھ، المحیطة والظروف البالغ طبیعة األمر، اقتضى حیثما الطالبیة الشؤون مسؤولي أحد ومعھ ،)جانبھ من المكلّف أو( التاسع الباب منسق نائب یقیّم
 المعرب التفضیل مناقشة أمكن، یثماح ذلك، یشمل. السیاسة ھذه تنص حسبما للتسویة المالئم واألسلوب السیاسة، لھذه محتمالً  انتھاًكا یشّكل عنھ المبلغ السلوك كان إذا وما السیاسة، ھذه نطاق ضمن

 في الجامعة مسؤولیة االعتبار في خذیأ كما). أدناه جامعیةال التسویة عملیة منع أو/و الھویة إخفاء طلبات انظر( اإلجراءات في المتابعة أمام عوائق وأي التسویة، أسلوب إزاء المشتكي قبل من عنھ
 .والتمییز التحرش من خالیة بیئة على الحفاظ

 
 :إما الجامعة تقوم األولي، التقییم نھایة في

 البدیلة؛ التسویة عملیة إلى البالغ بإحالة .1
 اإلداریة؛ التسویة عملیة إلى البالغ إحالة أو .2

 أو/و ھا؛ل محتمالً  انتھاًكا یُشّكل ال كان إذا أو السیاسة، نطاق ضمن عنھ المبلغ السلوك یقع لم إذا المخاوف لمعالجة المالئم الكیان إلى البالغ إحالة أو
 .المسألة إنھاء .3

 
 .التسویة وقرارات البالغات بكافة) جانبھ من المكلّف أو( التاسع الباب شؤون منسق نائب یحتفظ

 
 بالجامعة القرارات تسویة عملیة إلى اإلحالة عدم أو/و الھویة إلخفاء طلبات

) جانبھ من المكلّف أو( التاسع لبابا شؤون منسق نائب یقّرر. الطلب ھذا في الجامعة فستنظر البدیلة، أو اإلداریة التسویة عملیات إلى المسألة إحالة عدم أو ھویتھ، إحفاء المشتكي طلب حالة في
 منھ، بالمشتكى الصلة ذات السلوك نماذج الحصر، ال المثال سبیل على تشمل، عدة، عوامل مراجعة على بناءً  الصدد بھذا القرار اتخاذ سیتم. ال أم الطلب ھذ على الموافقة الممكن من كان ما إذا

 مخاطر أو/و قاصًرا، لمشتكيا كان ما وإذا السالح، واستخدام منھ، المشتكى بھا یقوم اغیرھ أو جنسیة طبیعة ذي عنف بارتكاب تھدیدات إلى باإلضافة بعینھ، موقع أو/و األفراد من ومجموعة
 .الجامعة مجتمع یواجھھا أخرى

 شؤون منسق نائب قرار اریخت من[ أشھر) 6( ستة لدیھا/لدیھ أن كتابیًا المشتكي إعالم فسیتم اإلداریة، التسویة عملیة إلى األمر إحالة بعدم المشتكي طلب على الموافقة الجامعة ارتأت إذا
 .البدیلة التسویة أو اإلداریة التسویة عملیات إلى األمر إحالة عدم بطلب للتقدم)] جانبھ من المكلّف أو( التاسع الباب

 
 بالعواقب حقھم/حقھ في شكوىال المزعوم مالحقة أو مجدٍ  نحو على التحقیق إجراء على الجامعة قدرة من ذلك یحدّ  فقد ھویتھ، بإخفاء المشتكي طلب على الموافقة الجامعة ارتأت إذا

 .اإلداریة
 

 إذا. الطالب لسائر التمییز من خالیة آمنة بیئة توفیر في بمسؤولیتھا االلتزام على منھا حرًصا تكيالمش طلب على الموافقة من الجامعة تتمكن ال قد المراجعة، لھذه وطبقًا الحاالت، بعض في
 التسویة اتعملی في البدء قبل اكتابیً  المشتكي إخطار فسیتم البدیلة، التسویة أو اإلداریة التسویة عملیات إلى األمر إحالة بعدم المشتكي طلب على الموافقة على قدرتھا عدم الجامعة قررت

 .البدیلة التسویة أو اإلداریة
 

 التسویة عملیات في البدء قبل تابیًاك المشتكي إخطار فسیتم البدیلة، التسویة أو اإلداریة التسویة عملیات إلى األمر إحالة بعدم المشتكي طلب على الموافقة على قدرتھا عدم الجامعة قررت إذا
 .البدیلة التسویة أو اإلداریة

 
 ومرتبتھ بالدفتر وتقییمھ منھ المشتكى توظیف حول معلومات

 تحتفظ. الجامعي السلوك معاییر من ألي انتھاكھ یزعم بالًغا الجامعة تتلقى أن بعد الجامعة من إجازة على الحصول أو الدراسة من باالنسحاب حقھ في للمشكو یُسمح ال عامة، بصفة
 تفرض أن وقت أي في للجامعة یحق. الجامعة من إجازة على الحصول طلب أو الدراسة من باالنسحاب الطالب طلب عن النظر بصرف المناسبة التسویة عملیة متابعة في بالحق الجامعة

 حقھ في للمشكو الجامعة فیھا محتس التي الحاالت في. العلمیة شھادتھ منھ المشتكى منح تمنع أن أو السجل، إلى إنذاًرا تضم أن أو حقھ، في للمشكو الجامعي األكادیمي للسجل إداریًا حجبًا
 الدراسة من باالنسحاب
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 من منھ المشتكى انسحب إذا حتىو." التحقیق ذمة على انسحاب" یوسم أو حقھ، في للمشكو األكادیمي السجل یُحجب وقد نھائیًا، انسحابًا االنسحاب ھذه یعدّ  فقد التسویة، عملیة تعلیق أثناء
 حقھ في للمشكو األكادیمي السجل لیعدّ  اإلداریة، التسویة عملیة انتھاء عند. اإلداریة التسویة عملیة في المتابعة) جانبھ من المكلّف أو( التاسع الباب شؤون منسق ائبن یقرر فقد الجامعة،
 .الجامعي السلوك سجالت تقاریر سیاسة علیھ تنص لما طبقًا إزالتھ أو المالئم التأشیر بإضافة

 
 البدیلة التسویة عملیة

 تمعالجا الجامعة تعرض مناسبة، تكون قد لةالبدی التسویة أن إلى األولي التقییم انتھى متى. تأدیبیة طبیعة ذات تكون أن منھا یقصد وال الطوعیان، والمعالجة التعلیم قوامھا عملیة ھي البدیلة التسویة إن
 .محتملة عدائیة بیئة أي ولنبذ للمشتكي، والتوظیفیة الدراسیة، وغیر التعلیمیة، نشطةاأل إتاحة على للحفاظ مصممة مجتمعیة أو/و فردیة

 
 لن الجنسي، االعتداء مثل الحاالت، بعض في. الوساطة أو/و منھ المشتكى مع الحوار تیسیر الدراسي، التدریب أو البرمجة الحصر، ال المثال سبیل على تشمل، مناھج عدة العملیة ھذه تتضمن قد
 بعینھ نسق أي في االشتراك على طالب أي الجامعة تجبر لن. مخفیة المشتكي ھویة إبقاء الممكن من یكون قد البدیلة، للتسویة المختار للنسق وطبقًا. طوعي نحو على حتى وال مالئمة، الوساطة ونتك

 .وقت أي في إنھائھ طلب للطرفین ویحق طوعي؛ البدیلة التسویة في االشتراك. البدیلة للتسویة
 

 یكون وقد البالغ،؛ تاریخ نفس حیان،األ بعض في التاریخ، ھذا یكون قد. البدیلة التسویة في البدء قرار صدور عقب تقویمیًا یوًما) 60( ستین خالل البدیلة التسویة عملیة استكمال إلى الجامعة ستسعى
 بالعطالت یتأثر وقد األكادیمیة، جازاتاإل فترات یوًما) 60( الستین ذو الزمني اإلطار یتضمن ال المعتاد، وفي. لھ الحقًا ریًخاتا األولي، التقییم بواسطة المجموعة للمعلومات وتبًعا أخرى، أحیان في

 ظروف ألي نظًرا أو ظروفھا،و مسألة كل في الحقائق تعقیدات لنطاق وفقًا حالة، كل حسب على معقوالً  تعدیالً  البدیلة التسویة عملیة تعدیل في بالحق الجامعة تحتفظ. األخرى المخففة والظروف
 من ألكثر المدّ  ذلك في بما وجیھ، لسبب السیاسة ھذه في زمني إطار أي الجامعة تمد قد. أخرى مخففة

 .تعدیالت بأي الطرفین كال إخطار وسیتم. تقویمیًا یوًما 60
 

 اإلداریة التسویة عملیة
 المكلّف أو( التاسع الباب شؤون منسق ئبنا یعیّن اإلداریة، التسویة عملیة إلى بالًغا إحالة تتم عندما. منھ المشتكى ضد تأدیبي إجراء عنھ ینتج قدو التحقیق، استئناف على اإلداریة التسویة تنطوي

 .وموضوعي وعادل، وشامل، سریع، تحقیق إجراء یتولى محققًا) جانبھ من
 

 اإلداریة بالتسویة اإلخطار
 ):لدیھ معلومة كانت إذا( لتالیةا بالمعلومات كتابیًا منھ والمشتكى المشتكي من كل بإخطار الھویة، إخفاء طلبات مراعاة مع ،)جانبھ من المكلّف أو( التاسع الباب شؤون منسق نائب یقوم

 منھ؛ والمشتكى المشتكي من كل أسماء •
 عنھ؛ المبلّغ السلوك طبیعة •
 عنھ؛ المبلغ السیاسة) انتھاكات( انتھاك •
 المحقق؛ اسم •
 االنتقام؛ حظر •
 و نسقھ؛ كان أیًا بالحادث صلة ذا یكون أن یحتمل دلیل أي على المحافظة أھمیة •
 .السیاسة ھذه من نسخة •

 
 ھذه یتضمن لتحقیقل ملحقًا إخطاًرا) جانبھ من المكلّف أو( عالتاس الباب شؤون منسق نائب یصدر للسیاسة، مختلفة أو إضافیة محتملة انتھاكات وجود عن التحقیق كشف إذا

 .المعلومات
 

 التحقیق عن عامة لمحة
 بما بالحادث، صلة ذات علوماتم لدیھم تتوفر قد الذین األفراد ھم الشھود. حدة على كل محتملین شھود وأي منھ، والمشتكى المشتكي، من كل لمقابلة المحقق سیسعى اإلداریة، التسویة أثناء
. بھ صلة ذات أمور حول أو حادثال حول أخرى معلومات لدیھم تتوافر قد أو سیاقیة، بمعلومات اإلدالء بمقدورھم یكون قد أو التحقیق، رھن للوقائع عیان شھود یكونون قد الذین األفراد فیھم

 .األفراد أحد شخصیة عن الحدیث لمجرد شتراكاال للشھود یحق ال
 

 المشتكي من سیُطلب. مالئًما أو متاًحا ذلك یكون حینما یطلبھا أو صلة ذات أخرى أدلة أو معلومات المحقق یجمع قد
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 بما(  الصلة ذات لمعلوماتا بكافة اإلدالء على الطرفین كال تشجیع یتم. ألدلةا من وغیرھا والصور والمخاطبات كالوثائق صلة، ذات أخرى معلومات وتقدیم الشھود تحدید منھ والمشتكى
 والشھود، كالمحققین، لیھا،ع اطّالعھم یجب الذین األشخاص بین اللزوم عند المعلومات مشاركة تتم التحقیق، وخالل. الفوریة التسویة إجراء لتیسیر سرعة بأقصى) الشھود معلومات فیھا

 .منھ والمشتكى
 

 للتحقیق األولي التقریر راجعةم
 .للتحقیق النھائي التقریر في استخدامھا یتم قد التي المعلومات منھ والمشتكى المشتكي من لكل یتیح للتحقیق أولیًا تقریًرا المحقق یعدّ  التحقیق، في الحقائق جمع جزئیة انتھاء عند

 
 :یقوموا كيل تقویمیة أیام) 7( سبعة منھ والمشتكى المشتكي من كل یُمھَل. لھ منھ والمشتكى المشتكي ةلمراجع مستندات من بھ یرفق وما للتحقیق األولي التقریر یتاح

 مجدًدا؛ بالمحقق االجتماع بطلب •
 كتابیة؛ استجابة أو تعلیق بتقدیم •
 إضافیة؛ بمعلومات باإلدالء •
 أو/و الشھود؛ على أو أخرى أطراف على بدوره طرحھا اعتباره في لیأخذ المحقق على أسئلة بطرح •
 .آخرین شھود تسمیة •

 
 أحد أدلى إذا لك،لذ ةوباإلضاف .للتحقیق النھائي التقریر في األمر یتسق كما وتضمینھا اآلخر الطرف مع المحتوى مشاركة فستتم إضافیة معلومات أو كتابیة استجابة الطرفین من أي قدم إذا

 .أعاله إلیھا المشار إلضافیةا المعلومات إلى كتابیًا لالستجابة تقویمیة أیام) 5( خمسة طرف كل یُمنح مالئًما، األمر كان وحیثما. علیھا الطرفین إطالع فسیتم جدیدة بمعلومات الشھود
 

 تقدم قد. طریقة بأي استنساخھ أو لھتسجی أو تصویره أو نسخھ یجوز وال للجامعة، تابعة ملكیة ذا التقریر ذلك یكون. لجامعةبا العمل ساعات أثناء للتحقیق األولي التقریر مراجعة للطرفین یتاح
 .التقریر مراجعة حضور شاھد بصفتھ التحقیق في المشارك للفرد یجوز ال. التقریر مراجعة أجل من بدیلة ترتیبات الجامعة

 
 للتحقیق النھائي التقریر

 جمعھا تم التي المعلومات ةلمراجع الطالب شؤون مسؤولي أحد ومع) جانبھ من المكلّف أو( التاسع الباب شؤون منسق نائب مع المحقق یلتقي األطراف، كافة من اإلضافیة المعلومات يتلق بعد
 :باآلتي یتعلق فیما التوصیات بإصدار مًعا األفراد ھؤالء یقوم. التحقیق أثناء

 الحالة، ھذه وفي للسیاسة؛ انتھاك أي ارتكاب مسؤولیة وجود تدعم الدلیل، رجحان لمدى طبقًا المعلومات، كانت ما إذا •
 ).االنتھاكات( لالنتھاك ردًعا لتوقیعھا المناسبة اإلداریة العواقب ماھیة •

 
 .للسیاسة انتھاًكا الصلة، ذات األدلة لكافة وطبقًا األرجح، على ارتكب قد منھ المشتكى أن الدلیل رجحان لمدى طبقًا مسؤولیة وجود یعني

 
 یسرد كتابیًا إخطاًرا متزامن، نحو على الطرفین كال سیتسلم. التوصیات لتلك للوصول إلیھا استُند معلومات أي إلى باإلضافة التوصیات تلك یتضمن للتحقیق نھائیًا تقریًرا عندئذ المحقق یعد

 .بھا الموصى اإلداریة العواقب/والعاقبة النتائج/النتیجة على الطعن كیفیة وتعلیمات التوصیات،
 

 تقدم قد. طریقة بأي استنساخھ أو لھتسجی أو تصویره أو نسخھ یجوز وال للجامعة، تابعة ملكیة ذا التقریر ذلك یكون. بالجامعة العمل ساعات أثناء للتحقیق النھائي التقریر مراجعة للطرفین یتاح
 .التقریر مراجعة حضور شاھد بصفتھ التحقیق في المشارك للفرد یجوز ال. التقریر مراجعة أجل من یلةبد ترتیبات الجامعة

 
 علیھا الطعن وإجراءات بھا الموصى النتیجة مراجعة

 :وقوع إفادة بواسطة إداریة مراجعة عملیة خالل من علیھا الطعن أو بھا الموصى النتائج/النتیجة قبول الطرفین من ألي یحق
a. بھا؛ الموصى النتیجة یغیر قد بقدر األھمیة من یكون أن یمكن إجرائي خطأ 
b. أو/و ملموًسا، تأثیًرا بھا الموصى النتیجة على تؤثر أن یمكن وكان التحقیق أثناء للطالب متاحة غیر أو مجھولة كانت جدیدة دامغة معلومات اكتشاف 
c. بھا الموصى النتیجة لدعم كافیة أدلة توافر عدم. 
 أساس ُوجد إذا بھا الموصى النتیجة أصدروا من بحكم حكمھ استبدال للمراجعة اإلداري المجلس اختصاص یشمل وال. الثالثة األسس ھذه على للمراجعة اإلداري المجلس مراجعة تقتصر
 معقول
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 ).بھا لموصىا للنتیجة معقولة أسس توجد أال أي( معقولة غیر بھا الموصى النتیجة كانت إذا إال بھا موصى نتیجة تغییر للمراجعة اإلداري للمجلس یجوز ال لذلك،. للتوصیة
 

 .16 صفحة في بھا الموصى النتیجة على الطعن إجراءات على االطالع ویمكن
 
 
 

 للسیاسة انتھاك عن" مسؤول غیر: "بھا الموصى النتیجة كانت حالة في
 

 إداریة مراجعة المشتكي یطلب لم إذا .1
 .مسألةال وتغلق نھائیة بھا الموصى النتیجة تصبح للسیاسة انتھاكات أي عن مسؤول غیر وجد منھ المشتكى بأن بھا الموصى النتیجة على المشتكي یطعن لم إذا

 
 إداریة مراجعة المشتكي طلب إذا .2

 .ھاب الموصى النتائج/النتیجة على المشتكي طعن سبب فیھا یشرح ویمیةتق أیام) 7( سبعة غضون في اإلنترنت عبر استمارة طریق عن بیان تقدیم المشتكي على یتعیّن
 

 أیام) 5( خمسة غضون يف اإلنترنت عبر استمارة طریق عن تُقدم أن منھ المشتكى استجابة على یتعیّن. كتابةً  لھ واالستجابة المشتكي بیان لمراجعة فرصة على منھ المشتكى یحصل
 .المشتكي بطلب منھ المشتكى إخطار تاریخ من تقویمیة

 
 إجراء ضمن المعلومات تُراجع. یقللتحق النھائي التقریر بھا مرفقًا للمراجعة، اإلداري المجلس إلى) باستجابة أدلى إذا منھ والمشتكى(  المشتكي بھا یدلي التي المعلومات إحالة تتم

 .17-16 صفحتي في موضح ھو كما إداریة مراجعة
 

 للسیاسة انتھاك عن" مسؤول: "بھا الموصى النتیجة كانت حالة في
 

 إداریة مراجعة منھ المشتكى یطلب لم إذا .1
 إلى للتحقیق النھائي ریرالتق إحالة وتتم نھائیة بھا الموصى النتیجة تصبح للسیاسة، انتھاك عن بمسؤولیتھ تفید والتي بھا الموصى النتیجة على منھ المشتكى یطعن لم إذا

 .للمراجعة اإلداري لمجلسا
 

 ).18 صفحة في موضحة ھي كما( اإلداریة العواقب/العاقبة توقیع حول قراًرا للمراجعة اإلداري المجلس یتخذ
 

 إداریة مراجعة منھ المشتكى طلب إذا .2
 .بھا الموصى النتائج/النتیجة على المشتكي طعن سبب فیھا یشرح تقویمیة أیام) 7( سبعة غضون في اإلنترنت عبر استمارة طریق عن بیان تقدیم منھ المشتكى على یتعیّن

 
 تقویمیة أیام) 5( خمسة غضون في اإلنترنت عبر استمارة طریق عن استجابة تقدیم المشتكي على یتعیّن. كتابةً  لھ واالستجابة منھ المشتكى بیان لمراجعة فرصة على المشتكي یحصل

 .منھ المشتكى بطلب المشتكي إخطار تاریخ من
 

 إجراء ضمن المعلومات تُراجع. قللتحقی النھائي التقریر بھا مرفقًا للمراجعة، اإلداري المجلس إلى) باستجابة أدلى إذا والمشتكي(  منھ المشتكى بھا یدلي التي المعلومات إحالة تتم
 .17-16 صفحتي في موضح ھو كما إداریة مراجعة

 
 اإلداریة المراجعة إجراء

 البیانات وفي للتحقیق النھائي التقریر في ُذكرت معلومات أي األطراف تتناول قد. لوجھ وجھًا للمراجعة اإلداري المجلس لمخاطبة منھ والمشتكى المشتكي من لكل فرصة داریةاإل المراجعة إجراء إن
 ).ذلك ینطبق حیثما( للتحقیق النھائي للتقریر كاستجابة تقدیمھا تم التي الملحقة

 
 :منھ والمشتكى المشتكي من لكل وتتوفر. اإلداریة المراجعة بإجراءات الخاص المحددة اإلجراءات أعمال جدول تقریر في بالحق اإلداریة المراجعة مجلس یتمتع
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a. اإلجراءات تنفیذ أثناء للتواجد الفرصة. 
i. غیابھا أو/و غیابھ في قرار واتخاذ اتاإلجراء تنفیذ سیتم المقررة، اإلجراءات منھ والمشتكى المشتكي من كل حضور عدم حالة في. 
ii. اإلداریة المراجعة إجراءات حضور أجل من األكادیمیة، الدورات ذلك في بما الجامعیة، االلتزامات عن غیاب عذر تقدیم وسیتم. 
iii. ال التي اإلداریة المراجعة إجراءات في للمشاركة بدیلة ترتیبات طلب الطرفین من ألي یجوز. بأكلمھا اإلداریة المراجعة إجراءات لحضور الفرصة الطرفین لكال وستتوفر 

 .اإللكترونیة الوسائل عبر المشاركة ذلك في بما اآلخر، الطرف مع الجسدي التقارب تتطلب
 

b. اإلداریة المراجعة إجراءات في حاضًرا لیكون ُمختار مستشار على الحصول فرصة 
i. التحدث بعدم المستشار ویلتزم. 
ii. اإلداریة المراجعة إجراءات عملیة تعطیل إلى یؤدي مما غیره أو مالحظات، تمریر أو بتعلیقات، باإلدالء للمستشارین یُسمح لن. 
iii. بالمغادرة اإلداریة المراجعة إجراءات أثناء للشغب المثیرین المستشارین مطالبة ویجوز. 
iv. سیحدد. اإلداریة لمراجعةا إجراءات بھا تقام التي الغرفة خارج مكان في مستشاریھم مع للتشاور منھ والمشتكى للمشتكي اإلداریة المراجعة راءاتإج أثناء استراحات توفیر سیتم 

 .ومدتھا االستراحات جمیع وقت اإلداریة المراجعة مجلس
 

c. اإلداریة المراجعة مجلس یطرحھ سؤال أي على والرد سماعك لیتم فرصة. 
i. خارجي طرف أي خالل من ولیس منھ، والمشتكى المشتكي مع مباشرةً  اإلداریة المراجعة مجلس سیتواصل. 
ii. منھ المشتكى أو المشتكي عن نیابةً  ممثل یحضر أن یجوز ال. 
iii. اآلخر فالطر على المجلس لیطرحھا فیھا للنظر اإلجراءات خالل اإلداریة المراجعة لمجلس مكتوبة أسئلة تقدیم الطرفین لكال یجوز. 
iv. اإلداریة المراجعة مجلس تصرف تحت ستكون طرحھا سیتم أسئلة أي. 

 
d. انتھائھا بعد أو خاللھا أو اإلداریة، المراجعة إجراءات قبل مباشر بشكل بالتواصل منھ المشتكى أو للمشتكي یُسمح لن. 

 
 األمر كان طالما أو اءاتاإلجر نھایة بعد األقل على عام لمدة التسجیالت حفظ سیتم. بتسجیلھا خالفھب آخر شخص ألي یُسمح ولن صوتیًا اإلجراءات بتسجیل اإلداریة المراجعة مجلس سیقوم

 .القانونیة لإلجراءات األمر أُحیل حال أدلة لتقدیم ضروریًا
 

 اإلداریة المراجعة مجلس تقریر
 :ھناك كان ما إذا اإلداریة، المراجعة إجراءات انتھاء بعد اإلداریة المراجعة مجلس سیقرر

 
 بھا؛ الموصى النتیجة یغیر قد بقدر األھمیة من یكون أن یمكن إجرائي خطأ •
 أو/و ملموًسا، تأثیًرا بھا الموصى النتیجة على تؤثر أن یمكن وكان التحقیق أثناء للطالب متاحة غیر أو مجھولة كانت جدیدة دامغة معلومات •
 .بھا الموصى النتیجة لدعم كافیة أدلة •

 
 .التاسع الباب شؤون منسق نائب إلى األمر سیعید المجلس فإن الثالثة، األسس ھذه من أي استیفاء اإلداریة المراجعة مجلس قرر إذا

 
 في. المراجعة من لمزید تخضع ولن نھائیة نتیجة النھائي التحقیق تقریر في للمسؤولیة بھا الموصى النتیجة اعتبار مفسیت الثالثة، األسس ھذه من أي استیفاء عدم اإلداریة المراجعة مجلس قرر إذا

 .18 الصفحة في موضح ھو كما مالئمة إداریة عقوبة بتوقیع المجلس یقوم السیاسات، إحدى انتھاك عن مسؤول بأنھ منھ المشتكى فیھا یبتّ  التي الحاالت
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 اإلداریة العقوبات توقیع
 اإلداریة العقوبات/العقوبة ریةاإلدا المراجعة مجلس سیراجع. أكثر أو إداریة عقوبة توقیع اإلداریة المراجعة لمجلس یجوز الجامعة، سیاسات إحدى انتھاك عن بالمسؤولیة استنتاج یوجد عندما

 .األمر یقتضي حسبما اإلداریة، العقوبات یعّدل أن اإلداریة المراجعة لمجلس یجوز ذلك، ومع النھائي؛ التحقیق تقریر في المضمنة
 

 سوء أي ذلك في بما نھ،م المشتكى سلوك سجل في النظر ویجوز. للجامعة التعلیمیة المھمة دعم مع ه،آثار ومعالجة تكراره، ومنع الجنسي، التحرش على القضاء إلى إداریة عقوبات توقیع یھدف
 .المناسبة اإلداریة العقوبة تحدید عند سابق، جنسي سلوك

 
 سبیل على اإلداریة، العقوبات تشمل أن یمكن). الجامعة من الفصل أو قتةمؤ تأدیبیة فترة أي( تأدیبي إجراء اإلداریة العقوبة تشمل أن ویمكن. باإلجماع أو فردیًا اإلداریة العقوبة توقیع یجوز
 : یلي ما الحصر، ال المثال

 خطي تحذیر •
 تعلیمي برنامج في المشاركة •
 التعلیم أو الكحول تقییم •
 المخدرة المواد إدمان من العالج •
 نفسي تقییم •
 الجامعي بالحرم محدد مكان في التواجد من المنع •
 /الدراسي بالمنھج المرتبطة غیر االمتیازات فقدان •
 السكني المجمع داخل معینة امتیازات فقدان •
 الجامعي الحرم إسكان داخل السكن فرصة فقدان •
 التعّرض بعدم أمر •
 )أدناه موضح كما( تأدیبي إجراء •

o انتھاًكا المؤقتة التأدیبیة لفترةا أثناء الطالب یرتكبھ اإلقامة مبنى أو الجامعة لسیاسة انتھاك أي یعد. الطالب سلوك وتقییم لمالحظة محددة مدة بأنھا تُعرف: مؤقتة تأدیبیة فترة 
 ةفتر أثناء الجامعة ارجخ آخر أكادیمي برنامج أي أو دولي دراسي برنامج أي في االشتراك التأدیبیة الفترة في للطالب یجوز ال. الجامعة من الفصل عنھ ینتج أن یمكن خطیًرا
 .اإلیقاف

o وقت في المحددة لشروطا كافة استیفاء وبعد الوقت من معینة فترة بعد قبول إعادة طلب لتقدیم الفرصة الطالب إعطاء مع الجامعة من الفصل: القبول إعادة إمكانیة مع الفصل 
 لسوء إضافیة أو/و حلھا میت لم تقاریر أي إلى النظر في الكامل بحقھا لجامعةا تحتفظ. مضمونة القبول إعادة تكون وال القبول إعادة في للنظر للجامعة طلب تقدیم یجب. الفصل
 .القبول إلعادة الطالب طلب من كجزء المزعوم، السلوك

o القبول إعادة فرصة على الحصول عدم مع الجامعة من التام الفصل: التام الفصل. 
 
 

 اإلداریة المراجعة مجلس بقرار إشعار
 عنھ اإلبالغ ویتم الجامعة بھ تحتفظ الذي للطالب السلوكي السجل في أیًضا المسؤولیة نتائج تضمین سیتم. اإلداریة المراجعة مجلس قرار من خطیًا إشعاًرا منھ والمشتكى المشتكي من كل سیتلقى

 بنتیجة خطیًا ألقاربا أقرب إخطار یتم الطرفین، من أي وفاة حالة وفي). dulac.nd.edu/records على اإلنترنت على متوفر( بالجامعة الخاص السلوكیة السجالت عن اإلبالغ لسیاسة وفقًا
 .خطي طلب على بناءً  اإلداریة المراجعة إجراء

 
 اإلداریة التسویة بعملیة المتعلقة اإلرشادات

 مدى أو مجال بمقتضى حدة على حالة للك وفقًا اإلداریة التسویة لعملیة المعقول التعدیل في بحقھا الجامعة تحتفظ. األمر یقتضي حسبما اإلداریة، التسویة لعملیة اإلرشادات التالیة الضوابط توفر
 .تعدیالت بأي الطرفین كال إخطار وسیتم. المخففة الظروف بمقتضى أو المعنیة، والظروف الحقائق تعقید

 
 الزمني اإلطار
 البالغ،؛ تاریخ نفس األحیان، بعض في التاریخ، ھذا یكون قد. اإلداریة بالتسویة إشعار صدور عقب تقویمیًا، یوًما) 60( ستین غضون في اإلداریة التسویة عملیة استكمال إلى الجامعة ستسعى

 وقد األكادیمیة، اإلجازات فترات یوًما) 60( الستین ذو الزمني اإلطار یتضمن ال المعتاد، وفي. لھ الحقًا تاریًخا األولي، التقییم بواسطة المجموعة للمعلومات وتبًعا أخرى، أحیان في یكون وقد
 نزاھة لضمان للتمدید حاجة ھناك تكون قد. تقویمیًا یوًما 60 من ألكثر المدّ  ذلك في بما وجیھ، لسبب السیاسة ھذه في زمني إطار أي الجامعة تمد قد. األخرى المخففة والظروف بالعطالت یتأثر

 مثل أخرى، مشروعة ألسباب أو الشھود، أو األطراف رتوف لعدم استجابة التحقیق، وشمول
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 سیبلغ) جانبھ من لمكلفا أو( التاسع الباب شؤون منسق نائب فإن تقویمیًا، یوًما 60 غضون في اإلداریة التسویة تكتمل لم إذا. المزعوم السلوك سوء ومدى خطورة أو/و التحقیق تعقید
 .لمكتوبةا الزمنیة األطر بمدّ  األطراف

 
 المحقق

 بالمواعدة، المرتبط والعنف ،الجنسي السلوك وسوء الجنسي، باالعتداء المتعلقة األمور على سنویًا تدریبًا محقق أي سیتلقى. خارجیًا محققًا أو/و بالجامعة موظفًا المحقق یكون أن یمكن
 .عدائیة بیئة یخلق شأنھ من سلوك أي أو/و والمطاردة، األسري، والعنف

 
 اإلداریة التسویة عملیة في المشاركة

 بھدف أو نیة بسوء اتھام توجیھ أو/و عمد عن زائفة معلومات أي تقدیم یمنع. السیاسة ھذه بموجب إجراء أو بالغ أي في صادقة معلومات الجامعي المجتمع أفراد جمیع یقدم أن المتوقع ومن
 أن شأنھ من وكسل أي أو/والمطاردة،و األسري، العنف بالمواعدة،و المتعلق والعنف جنسي، سلوك وسوء جنسي، اعتداء ثةبحاد مرتبط آلخر متعمد ضرر إلحاق أو شخصیة مصلحة تحقیق
 أو الحق وقت في البالغ في عومةالمز الوقائع تثبت لم وإن حتى نیة، بحسن المقدمة المعلومات أو المقدمة البالغات على الحكم ھذا ینطبق وال. تأدیبي إلجراء أیًضا ویخضع عدائیة، بیئة یخلق

 .العامة للسیاسة انتھاك یحدث لم
 

 التحقیق دمج
 أو/و أكثر، أو احدو منھ ومشتكى مشتكین عدة الدمج یتضمن قد. األمر یقتضیھ ما حسب واحد، تحقیق في بالغات عدة دمج) جانبھ من المكلف أو( التاسع الباب شؤون منسق لنائب ویحق
 .المنطقیة أو لوقتیةا الناحیة من صلة ذو سلوك

 
 .األصلیة الشکوى في بالتحقیق فیھ تقوم الذي الوقت نفس في الشکوى ھذه في التحقیق للجامعة یمکن المشتكي، ضد شکوى منھ المشتكى تقدیم حالة في

 
 السابق الجنسي التاریخ

 تكون أن ویمكن لطرفینا بین سابقة جنسیة عالقة ھناك كان حیث الحاالت تلك باستثناء طرف، ألي سابق جنسي بسلوك والمتعلقة مشاركتھا تمت التي المعلومات في النظر عادةً  یتم لن
 .التراضي بموضوع صلة ذات مشاركتھا تمت التي المعلومات

 
 اإلداریة المراجعة مجلس
 تم ومشرفین دریسالت ھیئة من أعضاء من اإلداریة المراجعة مجلس سیتكون. المجلس أعضاء من دائمة مجموعة إلى ینتمون منفردین أعضاء ثالثة من اإلداریة المراجعة مجلس سیتكون
 باالعتداء المتعلقة المسائل ىعل سنویًا تدریبًا اإلداریة المراجعة مجلس أعضاء كافة سیتلقى. اإلداریة المراجعة بمجلس أعضاءً  یكونوا أن للطالب یجوز ال. الجامعة رئیس بواسطة تعیینھم

 توفر ونزیھة عادلة اتإجراء تنفیذ كیفیة وعلى عدائیة، بیئة یخلق أن شأنھ من سلوك أي أو/و والمطاردة، األسري، والعنف بالمواعدة، المرتبط والعنف الجنسي، وكالسل وسوء الجنسي،
 .سماعھم یتم ألن كبیرة وفرصة إشعاًرا للطرفین

 
 

 التعلیمیة البرامج
 األسري، العنف ،)لمعارفا من واالغتصاب االغتصاب الحصر، ولیس المثال سبیل على وتشمل،( الجنسي باالعتداء الوعي ترویج إلى تھدف التي التالیة التعلیمیة البرامج الجامعة ستقدم

 .والمطاردة بالمواعدة، المتعلق والعنف
 
 

 األولیة والتوعیة الوقایة برامج
 :التالي تتضمن التي الجدد والموظفین نالوافدی الطالب لجمیع األولیة والرعایة الوقایة برامج الجامعة ستقدم

 وك؛السل ھذا تحظر الجامعةالتي لسیاسات وشرح والمطاردة، الجنسي، االعتداء بالمواعدة، المتعلق والعنف األسري، العنف جرائم تحظر الجامعة بأن بیان •
 الجنسي؛ النشاط یخص فیما التراضي تعریف •
 إندیانا؛ والیة لقانون وفقًا والمطاردة الجنسي، واالعتداء بالمواعدة، المتعلق والعنف األسري، العنف تعریف •
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 االعتداء أو بالمواعدة، متعلقال العنف أو األسري، العنف خطر ھناك یكون عندما التدخل أو األذى لمنع ما فرد بھا یقوم أن یمكن التي المارة لتدخل واإلیجابیة المأمونة الخیارات •
 الفرد؛ غیر آخر شخص ضد المطاردة أو الجنسي،

 المحتملة؛ الھجمات تجنب وكیفیة المسيء للسلوك یریةالتحذ العالمات إلدراك المخاطر من الحد عن معلومات •
 أو الجنسي السلوك سوء أو نسيالج االعتداء ادعاءات بخصوص إداري قرار اتخاذ بشأن نھائي قرار اتخاذ بعد الجامعة تفرضھا قد التي الوقائیة التدابیر أو المحتملة اإلداریة العقوبات •

 عدائیة؛ بیئة یخلق أن شأنھ من سلوك أي أو/و المطاردة أو األسري العنف أو بالمواعدة المتعلق العنف
 بیئة یخلق أن شأنھ من سلوك يأ أو/و المطاردة األسریأو العنف أو بالمواعدة المتعلق العنف أو الجنسي السلوك سوء أو الجنسي االعتداء وقع إذا المدعي یتبعھا أن یجب التي اإلجراءات •

 عدائیة؛
 أو األسري العنف أو عدةبالموا المتعلق العنف أو الجنسي السلوك سوء أو الجنسي االعتداء حالة في) اإلداریة التسویة عملیة( بالجامعة الخاص التأدیبي اإلجراء تنفیذ •

 عدائیة؛ بیئة یخلق أن شأنھ من سلوك أي أو/و المطاردة
 بھ یسمح الذي الحد لىإ المشتكین عن محددة معلومات إدراج دون للعامة، السجالت توفر مدى ذلك في بما تكین،المش سریة الجامعة بھا ستحمي التي الطریقة عن معلومات •

 القانون؛
 في سواء حد على ظفینالمو وشكاوى للطالب المتاحة الخدمات من وغیرھا القانونیة، والمساعدة الضحایا، عن والدفاع النفسیة والصحة والصحة الحالیة المشورة حول معلومات •

 و المجتمع؛ وفي الجامعي الحرم
 معقول، بشكل متاحة تالتسھیال ھذه كانت وإذا المشتكي، ذلك طلب إذا والعمل، النقل ووسائل والمعیشیة األكادیمیة المواقف تغییر في للمساعدة المتاحة الخیارات عن معلومات •

 .القانون إلنفاذ المحلیة السلطات أو الجامعي الحرم شرطة إلى الجریمة عن اإلبالغ یختار الشكوى صاحب كان إذا عما النظر بصرف
 

 المستمرة والتوعیة الوقایة حمالت
 .األولیة والتوعیة الوقایة برامج في المتوفرة المعلومات تتضمن والتي الجدد والموظفین للطالب مستمرة وتوعیة وقایة حمالت أیًضا الجامعة ستقدم
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