Title IX Reporting and Resources: Sexual Discrimination and Sexual Misconduct
اإلبالغ والموارد :التمييز الجنسز وسوء السلوك الجنسز
واالتحاد ز
ف ذلك سوء السلوك الجنسر .وتوفر سياسة
التميت عىل أساس الجنس  ،بما ز ر
زر
ملتم بتوفتر بيئة آمنة وإيجابية للعيش والتعلم والعمل  ،خالية من
التميت/سوء السلوك الجنسر التر يتبعها االتحاد الدولر للكيمياء البحتة التعاريف وإجراءات اإلبالغ وتسوية الشكاوى
زر
.
www.iup.edu/socialequity/policies/titleix/
Your Title IX Coordinator:
التميت الجنسر وسوء السلوك الجنسر
زر
:ويشمل
Elise Glenn
التحرش الجنسر *
Social Equity/Title IX Office
االتصال الجنسر بدون موافقة *
B-17 Delaney Hall
االتصال الجنسر غتر الرضائر *
724-357-3402
االستغالل الجنسر *
title-ix@iup.edu
االنتقام *
التوقعات Expectations
بالتميت الجنسر وسوء السلوك
زر
والقواني المحلية المتعلقة
زر
وقواني الواليات
زر
للقواني واللوائح االتحادية
زر
ويجب عىل جميع أعضاء مجتمع االتحاد االمتثال
.الجنسر .ويشمل ذلك سياسة الجامعة .ومن المتوقع أن يترصف الطالب والموظفون عىل نحو ال ينتهك حقوق اآلخرين
ف عملية تحقيق  ،وسيعالج ذلك من خالل العملية الجامعية المناسبة
.ولن يسمح باالنتقام من األفراد الذين يبلغون عن هذا السلوك  ،أو يشاركون ز ر
اليامات اإلبالغ Reporting Obligations
ز
ز
ز
المسؤولي "وهر المطلوبة عىل الفور تقرير الفعلية أو المشتبه
ر
ر
الموظفي
تعتت "
المتطوعي ر ر
ر
والمقاولي والموردين  ،وعينت
زر
زر
الموظفي
التنامج من
كل وهذا ر
ز
تعتت رسية الموظف
تعيي وجود امتياز أو ر ر
ر
التميت الجنسر أو سوء السلوك الجنسر إل اللقب التاسع منسق .كل واجب التقرير  ،ما لم يكن قد تم
زر
ز
ويتعي عىل األشخاص المأذون
زر
والمدافعي عن الضحايا ).
زر
ف المجال ر ر
الطت
والعاملي ر
زر
(المرخص المستشارين علماء النفس الرسيري  ،الرعوية المستشارين ،
.لهم بالرسية اإلبالغ عن طبيعة االدعاء بالعنف الجنسر وتاريخه ووقته وموقعه العام
Next Steps
خامسا-الخطوات المقبلة
ز
التميت الجنسر أو سوء السلوك الجنسر  ،الجامعة سوف
ر
:عندما يكون هناك تقرير عن
.وقف سوء السلوك •
.توفتر سبل االنتصاف وغتها من أشكال الدعم •
.إجراء تحقيق رسي ع وشامل ونزيه •
.اتخاذ خطوات لمنع تكرار المزيد من سوء السلوك •

•

معلومات االتصال Contact Information
For emergency help, call 911 or go to your nearest Emergency Room.
من أجل المساعدة الطارئة  ،اتصل بالطوارئ أو اذهب ألقرب غرفة طوارئ
Crisis Intervention 24/7 Hotline: 1-877-333-2470
Alice Paul House 24/7 Hotline: 724-349-4444
IUP Police: 724-357-2141
IUP Health Service: 724-357-2550
IUP Counseling Center: 724-357-2621
IUP Haven Project: 724-357-3947
IUP Title IX Office: 724-357-3402
IUP Student Conduct: 724-357-1264

Immediate Medical Attention
الرعاية الطبية الفورية
ز
ف بيئة آمنة وآمنة واتصل بالطوارئ
تأكد من أن الشخص ر
الحفاظ عىل كل األدلة المادية .ويعد اإلبالغ الفوري أمرا بالغ
ز
ف وقوع عنف جنسر أو اعتداء
األهمية بالنسبة إل االشتباه ر
ز
جنسر .اتصل ر
ف 2141-357-724
برسطة الجامعة ر
ز
ف تقديم التقارير واإلحالة إل المكتب
وسيساعدون ر
.المناسب

طلب اإلقامة Requesting Accommodations
ر
ز
ز
المعت بالباب التاسع أو بمرسوع هايفن التابع لالتحاد
ر
معرضي للخطر باالتصال بالمنسق
ر
ويمكن لألشخاص طلب اإلقامة إذا كانت سالمتهم أو رفاههم
التنامج هو مرافقة النظام تعديالت عىل مهام
الدولر للكيمياء .وتشمل األمثلة تغيتر الجدا رول الدراسية أو ز ر
ف الحرم الجامعر تعيينات االستخدام وهذا ر
. www.iup.edu/havenالعمل

