ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ ФЕДЕРАЛ-ВЕЙ
СКАРГА ЩОДО ПРИНИЖЕНЬ, ЗАЛЯКУВАНЬ І ЦЬКУВАНЬ - Форма 3207(1)
Хоча це не є обов'язковою, скаржникам рекомендується спробувати скористатись неофіційними
процедурами під керівництвом відповідних співробітників до подання офіційної скарги. Ця форма
скарги використовується для скарг школярів. Співробітники та інші не школяри, які мають аналогічні
скарги, повинні використовувати Форму 5266(1) (див. 5266P).
Подати скаргу необхідно якнайшвидше після настання дії, умови чи обставини, щодо яких спрямована
скарга. Офіційну скаргу можна подавати, навіть якщо використовується неформальний процес
розгляду скарги. Ця форма також повинна використовуватися співробітниками, які подають скаргу або
запит на розслідування на підставі інформації, яку вони бачили або чули, незалежно від клопотання
жертви щодо подання скарги.
Поточна дата:

Поточний час:

Ім'я атакованого школяра:

Школа школяра: .

Клас:

Особа, що повідомляє, якщо це не школяр (необов'язково):
Контактний телефон:

Адреса електронної пошти:

Ім'я (імена) звинувачуваних школярів:

Дата(-и)/час(-и) настання інциденту (якщо відомо)?
Місце настання інциденту (необов'язково):

Позначте поля, які найкраще описують те, що сталося:
__ Дражнення, грубі коментарі

__ Фізична агресія / Підбурювання інших щодо
заподіяння шкоди

__ Погрозливі коментарі / жести

__ Залякування учня

__ Відлучення або несприйняття учня

__ Поширення шкідливих чуток або пліток

__ Сексуальні домагання / приниження статі або
ґендерної ідентичності

__ Приниження в соціальних медіа / кіберцькування

__ Расові або культурні приниження

__ Релігійні приниження

__ Інше (опишіть):
Будь ласка, опишіть будь-які додаткові подробиці інциденту (при необхідності додайте окремий аркуш):

Чи атакований школяр був відсутній на заняттях внаслідок цього інциденту?
(Якщо так, поясніть):

Ні

Так

Які дії запитані для вирішення ситуації:
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ЗЛОВМИСНІ АБО ДИСКРИМІНАЦІЙНІ ПРИНИЖЕННЯ, ЗАЛЯКУВАННЯ АБО ЦЬКУВАННЯ:
Приниження, залякування або цькування – це будь-які навмисні передавання електронного,
письмового або усного повідомлення або зображення, або фізичний акт, включаючи, але не
обмежуючись мотивованими будь-якою ознакою раси, кольору, споріднення, національного чи
етнічного походження, релігії чи віросповідання, віку, статі або ґендерної приналежності, сексуальної
орієнтації, зокрема ґендерного вираження чи ідентичності, сімейного стану, військового або
ветеранського статусу, фізичних, сенсорних чи розумових вад (Переглянутий кодекс штату Вашингтон
9A.36.080 та районна адміністративна політика 3207), або такий, що базується на будь-якому іншого
класу або відмінної ознаки, захищеної федеральними або державними антидискримінаційними
законами, при навмисному електронному, письмовому, словесному чи фізичному акті:
a) Завдають шкоди здоров’ю школяра або руйнують майно школяра; або
b) Значно заважають навчанню школяра; або
c) Має настільки серйозний, постійний чи поширений характер, що порушує шкільні норми та може
становити загрозу навчальному процесу; або
d) Має значний негативний вплив, котрий порушує планомірну роботу школи.
СЕКСУАЛЬНІ ДОМАГАННЯ:
Сексуальне домагання, в розумінні цієї політики, означає небажану поведінку або спілкування
сексуального характеру. Сексуальні домагання можуть виконуватись дорослими по відношенню до
учня, учнем по відношенню до учня або групою учнів або дорослих, і такі домагання будуть
розслідуватися Районом.
Відповідно до федеральних законів і законів штату, термін “сексуальні домагання” може включати:
•
•
•

акти сексуального насильства;
небажані знаки уваги сексуального характеру та/або прохання про сексуальні послуги;
небажана сексуальна або ґендерно-спрямована поведінка або спілкування, яка заважає
навчанню людини або створює лякаюче, вороже або образливе середовище.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПРОЦЕСУ:
Повна інформація щодо процесу розгляду принижень, залякувань або цькувань може бути знайдена в
Політиці 3207 та процедурі 3207P, які можна знайти на веб-сайті району (www.fwps.org).
Що буде далі?
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Після отримання форми повідомлення про інцидент, уповноважена особа школи або району
розпочне розслідування.
Під час розслідування район буде вживати розумні заходи для забезпечення унеможливлення
жодних подальших випадків приниження, залякування або цькування заявника
передбачуваним агресором. У разі необхідності, район впровадить план безпеки для
залучених школярів.
Протягом двох (2) шкільних днів після отримання форми повідомлення про інцидент,
уповноважена особа школи повідомить сім'ї школярів про те, що була отримана скарга, та
вкаже на політики та процедури району щодо принижень, залякувань та цькувань.
Розслідування буде завершено якомога швидше, але, як правило, не пізніше, ніж за п'ять (5)
шкільних днів з моменту подання скарги чи повідомлення.
Не пізніше двох (2) шкільних днів після завершення розслідування та подання контролюючому
спеціалісту, директор закладу або уповноважена особа повинна відповісти письмово або
особисто батькові/опікунові скаржника та передбачуваному агресору викладенням висновків
розслідування.
Якщо в ході розслідування уповноважена особа або директор виявить, що школяр свідомо
зробив неправдиві твердження про приниження, залякування або цькування, цей школяр
може бути підданий виправним заходам, в тому числі дисциплінарним.

Сторінка 2 з 2 Federal Way Public Schools, 33330 8th Ave. S., Federal Way, WA 98003 (253) 945-2000
Ред. 02/26/2019

