
 

 

 

     
   

     
 

         
 

       

       

        
 

       

       

                       
             

     

                  

                      
                    

   
 

                   
 

        
          

        

          
           

           

 

 

  

                                       
                                          

         
 

 
 

؟ الجنسي شللتحر ضيتعر من ّّ
قكحقو على علّاط

سةالمدر داخل سي،رمد نامجبر أو نشاط بأي القيام خالل ، ما رفط قبل من الجنسي شللتحر ضالتعر من ظفينالموو الطالب حماية تمي ّّ
.سةردالم تقيمها التي الطالبية حالتركال سةالمدر جخار أو رسادملا الى الطالب نقل حافالتو

الجنسي؟ شالتحر هو ما ّ
:التالية الحاالت في ستهرمما يتم ، بهًباغومر غيرًسيانجًفاتصر أوًكاسلو بأنه الجنسي رشحتلا يفتعر يمكننا ّ
 العالمات يادةكز المقابل، في أمر أي اكتساب أجل من الجنسي شربالتح ومقي أن يجب بأنها /بأنه فّوظملا أو الطالب يعتقد عندما

ويبرتلا/التعليمي السلك في مقابل أمر أي اكتساب الى باالضافة ياضيرلايقالفر ضمنًمكانا اكتساب أو المنصب في قيةرت أو سيةرالمد
 .لعمليا /ظيفيالو أو
 أو

 عدائيةو مخيفة عملية أو تعليمية /يةبوتر بيئة يخلق أو ويبرتلا/التعليمي الطالب أداء معًنسبيا كوالسل هذا رضاعتي عندما. 

الجنسي؟ رشحتلل عملية أي عن االبالغ يتم كيف
:الجنسي شالتحر عن االمثلة بعض  تسكن التي المنطقة ليوؤمس أو التعليمية الهيئة أعضاء ابالغ بامكانكّ
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.لها رضعتت سيالجن رشحتلل عملية أي عن فيهاملذات على ولصحلا بغية الشخص على الضغط عملية

.جنسية 

.بها وبغرم غير جنسية اتبلمس القيام 

.جنسيال وعنال من االباحية ورصلا سمر

أو نيوااللكتر ديالبرو الجنسية االباحية وصصنلا يعزوت


.ورصلا
المنطقة في الجنسي شالتحر سياسةو اءاتاالجر تشمل نسخة على ولصحلل 
.ةالمثير التعليقاتو االشاعاتو الجنسية كتالن ابداء ّ  .الجنسي االعتداءو االغتصاب يشملو الجسدي بالعنف القيام

.المنطقة ليوؤبمس أو يهالا تنتمي التي سةبالمدر باالتصال قم يها،ف تسكن التي

بيةرت أوًياركسعأو الجم اي فيًبامحار شخصلا كانان عبير،التو الجنسية يةالهوو الجنسي وليملاولعائلياضعالوو االعاقةو مرالعو الجنسو شأنمالو الدينو العقيدةو نواللو رقعلاو الجنس أساس على التمييزب واموقيأن المنطقة رسادمو OSPIعلى وزجي ال
OSPI´S أو سةالمدر رةاداب صلتا ، وىكش اي أو الؤس اي على لالجابة .رةوكذملا الفئات كافة على اةالمساو تطبيق يجب باالضافة .معاق أو عاجز شخص اي بلق من ما انحيو EQUITY AND CIVIL RIGHTS OFFICE ، المبيوأ ، 47200:يدبر وقدنص
، WA 725-6162: قمر نوالتليف على أو 98504 360 
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