
HỌC KHU DAVID DOUGLAS
CHÍNH SÁCH XÂM LƯỢC TÌNH DỤC

Điều quan trọng là mọi người đều biết các quyền và trách nhiệm của mình liên quan đến luật Quấy rối Tình dục ở
Oregon, cũng như các chính sách và thủ tục mà chúng tôi tuân theo trong học khu của mình.

Học khu David Douglas cam kết duy trì một môi trường học tập không có quấy rối tình dục.

Định nghĩa của Oregon về Quấy rối tình dục học sinh, nhân viên hoặc bên thứ ba sẽ bao gồm:
● Một mệnh lệnh hoặc yêu cầu ủng hộ tình dục;
● Hành vi không mong muốn có bản chất tình dục là thể chất, lời nói hoặc không lời nói và rằng:

○ Can thiệp vào hoạt động hoặc chương trình giáo dục của học sinh;
○ Cản trở khả năng thực hiện công việc của học sinh;
○ Tạo ra một môi trường đáng sợ, xúc phạm hoặc thù địch

● Hành hung khi quan hệ tình dục xảy ra mà không có sự đồng ý của học sinh bởi vì học sinh dưới quyền
ảnh hưởng của ma túy hoặc rượu, bị bất tỉnh hoặc bị gây áp lực bằng vũ lực, ép buộc hoặc
các mối đe dọa rõ ràng hoặc ngụ ý.
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Vì mục đích của những hướng dẫn này, các hành vi sau đây của một học sinh với một học sinh khác, của một nhân
viên đối với một học sinh, hoặc của một học sinh đối với một nhân viên có thể được định nghĩa là quấy rối tình dục:
tán tỉnh, tán tỉnh hoặc đề nghị tình dục không mong muốn;

● bình luận bằng lời nói hoặc bằng văn bản bằng hình ảnh về cơ thể hoặc trang phục của một cá nhân (ví
dụ: graffiti với tin nhắn cá nhân mang tính tình dục hoặc hình vẽ đồ vật khêu gợi trên sổ ghi chép);

● nói đùa khiêu dâm hoặc xúc phạm;
● giật dây áo ngực hoặc kéo bất kỳ loại đồ lót nào khác;
● kéo quần áo thể dục và các loại quần áo khác;
● chạm hoặc nắm lấy các bộ phận riêng tư hoặc cơ quan sinh dục;
● đưa ra những nhận xét không mong muốn và khêu gợi tình dục;
● áp lực tinh tế hoặc yêu cầu ủng hộ tình dục;
● hành vi bằng lời nói, hình ảnh hoặc thể chất khác có tính chất tình dục và/hoặc
● bất kỳ bình luận bằng văn bản hoặc bằng lời nói nào làm giảm giá trị/hạ thấp xu hướng tình dục của một

cá nhân, giới tính, bản dạng giới hoặc biểu hiện giới tính.

Bất kỳ cá nhân nào tin rằng họ đã bị quấy rối nên ngay lập tứcbáo cáo sự việc cho nhân viên nhà trường gần
nhất, cố vấn và/hoặc đến trực tiếp văn phòng.

Nếu báo cáo đã được thực hiện cho một nhân viên và/hoặc cố vấn, cố vấn và/hoặc nhân viên đó phải báo cáo cho
quản trị viên.

Quản trị viên, Joe Talley và/hoặc Jennifer Buscher, sẽ điều tra khiếu nại, tuân theo chính sách của hội đồng
trường và báo cáo với Trợ lý Giám đốc, Candy Wallace.



HỌC KHU DAVID DOUGLAS
Điều tra quấy rối tình dục

Tất cả các báo cáo và khiếu nại sẽ được điều tra. Học khu có thể thực hiện các thủ tục sau:

● Phỏng vấn những người liên quan;

● Phỏng vấn nhân chứng;

● Đánh giá Giám sát Video;

● Đánh giá giao tiếp bằng văn bản bao gồm các thiết bị điện tử;

● Xem xét bằng chứng vật lý;

● Sử dụng điều tra viên của bên thứ ba.

Trả đũa quấy rối tình dục

Học khu có thể thực hiện các thủ tục và hành động khắc phục sau đây để giải quyết và chấm dứt quấy rối tình
dục:

● Kỷ luật nhân viên/học sinh có hành vi quấy rối tình dục;

● Giám sát bổ sung trong các hoạt động

● Kiểm soát bổ sung các thiết bị của học khu;

● Giáo dục và Đào tạo cho học sinh

* Học sinh khởi xướng khiếu nại hoặc báo cáo hành vi quấy rối được đề cập trong chính sách hoặc tham gia điều
tra có thể không bị kỷ luật vì vi phạm chính sách về ma túy và rượu của học khu xảy ra liên quan đến hành vi bị
cấm được báo cáo và được phát hiện nhờ báo cáo hoặc điều tra, trừ khi học sinh cho người khác uống rượu
hoặc dùng ma túy mà người đó không biết và với mục đích làm cho người đó trở nên bất lực và dễ bị tổn thương
trước hành vi bị cấm.

Thông báo quấy rối tình dục

Bất kỳ người nào có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách này sẽ được thông báo bằng văn bản về những điều sau:

● Mỗi người liên quan (người đang báo cáo hoặc người đã báo cáo)

● Nếu áp dụng, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp;

● Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan;

● Thông tin về các dịch vụ và tài nguyên có sẵn tại trường, học khu, cộng đồng và tiểu bang
cấp độ;

● Không cho phép trả đũa vì đã báo cáo.

Thông báo phải được cung cấp khi cuộc điều tra được bắt đầu và kết thúc, trong phạm vi cho phép theo luật
bảo mật. Điều này có nghĩa là bạn có thể không biết kết quả.



Cần phải nhấn mạnh rằng hành vi quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị xử lý
đến mức tối đa, nghĩa là có thể bị đình chỉ học tập dài hạn và/hoặc đuổi học. Học
sinh không nên hợp lý hóa bất kỳ hành vi nào liên quan đến quấy rối là “chỉ vui vẻ”

– không có gì gọi là vui vẻ với chi phí của người khác.

Các tài nguyên này nằm trong gClassroom Lớp 202X của bạn dưới tiêu đề "Tài nguyên chủ nhiệm" trong tab 'Công việc trên lớp' của bạn.
Chúng cũng được đăng trong các không gian báo cáo bắt buộc trong khắp các tòa nhà của DDHS.

Nguồn: https://drive.google.com/file/d/127YQaqCPD9A7YtoVWlL6s5SEOcgVXoCL/view
https://drive.google.com/file/d/1MFBcINs4-rRin3lCIBtgOj4-EQiIWUyU/view

https://drive.google.com/file/d/127YQaqCPD9A7YtoVWlL6s5SEOcgVXoCL/view
https://drive.google.com/file/d/1MFBcINs4-rRin3lCIBtgOj4-EQiIWUyU/view

