
 

 المصادر

I ة، يمكنكم ي هذه النشر
 
باإلضافة للحقوق والمسؤوليات الواردة ف

 الحصول عىل معلومات إضافية من المصادر والمكاتب

 والشخصيات التالية: 

 منسق الفقرة التاسعة
Wetherby Administration Building (across from 

Potter Hall), 

Suite 317 

1906 College Heights Blvd. #11001 

Bowling Green, KY 42101-1001 

Phone: (270) 745-6867 

 

 لالستشارات النفسية 

The Counseling Center 

 Potter Hall, Room 409  

(270) 745-3159 

 

 قسم الشرطة

Parking Structure 1  

(across from the Downing Student Union) 

(270) 745-2548  

 

 إجراءات الفقرة التاسعة

https://www.wku.edu/policies/docs/182.pdf 

 

 ضوابط سلوكيات الطلبة

https://www.wku.edu/studentconduct/student-
code-of-conduct.php 

 

 قوانين التمييز وأحكام التحرش

https://www.wku.edu/policies/docs/251.pdf 

 

 العالقة بين الهيئة التدريسية والطلبة

https://www.wku.edu/policies/docs/index.php?
policy=360 

 

 فرص التوظيف المتساوية
https://www.wku.edu/eeo/  

 الفقرة التاسعة:

التمييز، التحرش، و 

 االنتقام على أساس الجنس

 الخصوصية 

سيتم التعامل مع المعلومات المقّدمة لمنسقة الفقرة التاسعةة 

والمحققين ومن يمثلهةم يةيةمةا يةتةعةلة  لةتةقةديةم ال ة ةاو ، 

والةةتةةحةةقةةيةة  يةةيةةهةةا ،والةةفةة ةةل يةة  االدعةةا ات لةة ةةامةةل 

الخ و ية. قد يتم م ار ة معةلةومةاتةك ل ة ةل مةحةدود، 

وعند الحاجة الست مال التحقيقات ال امةلةة والةةزمةة ية  

لعض الت ريات الت  تخرق قوانين وتعليمات الةجةامةعةة، 

أو عند طلب ذلك ل ورة رسمية حسب القوانين المحةلةيةة 

  أو الفدرالية. 

 جامعة  نتا   الغرلية

 دور منسق الفقرة التاسعة 

تنح ر  ةحيات منس  الفقرة التاسعة ي  اإل راف على 

التمييز، التحرش، و االنتقام على أساس التحقيقات المتعلقة 

و ل ما يندرج تحت الفقرة التاسعة.  ما وي رف المنس  الجنس 

التمييز، على استجالة دوائر وأقسام الجامعة ي    او  

، ويراجع ال  او  التحرش، و االنتقام على أساس الجنس 

أح ام الفقرة المقدمة للرد على   او  مسلقة ويقا لما ورد ي  

ويقوم لالتنسي  مع أقسام الجامعة  0.2070التاسعة رقم 

وحماية األقليات  المختلفة مثل م تب ت ايؤ يرص التوظيف

وخدمات ذوي التحديات الخا ة و قسم ال ؤون القانونية وقسم 

 رطة الجامعة لاإل راف على جوانب من تعامل الجامعة مع 

  0700.07االدعا ات المتعلقة لخرق أح ام الفقرة التاسعة رقم 

●●● 

لتقديم شكوى اعتداء أو سوء سلوك جنسي يرجى االتصال 
 بمنسق الفقرة التاسعة من خالل البيانات التالية:

Western Kentucky University 

Wetherby Administration Building (across from Potter 
Hall), 

Suite 317 

1906 College Heights Blvd. #11001 

Bowling Green, KY 42101-1001 

Phone: (270) 745-6867 
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 نظرة عامة على أحكام الفقرة التاسعة

  تحظر جامعة  نتا   الغرلية أي سو  سلوك أو

اعتدا  جنس  ي  لرامجها أو أن طتها التعليمية أو 

  م ان العمل.

  تطل  أح ام سو  السلوك واالعتدا  الجنس  على

جميع يعاليات ولرامج الجامعة سوا  ي  الحرم 

  الجامع  الرئيس  أو اإلقليم .

   توير أح ام سو  السلوك واالعتدا  الجنس

وسائل لمعرية وقوع اعتدا  جنس  وتعط  

الجامعة ال ةحيات التخاذ اإلجرا ات الوقائية 

الةزمة لوقف االعتدا  ومعالجة آثاره وتويير 

معلومات للتوعية عن سو  السلوك واالعتدا  

  الجنس .

  يح  ألي  خص يعتقد لأنه وقع ضحية سلوك

محظور وارد ي  أح ام هذه الفقرة تقديم   و  

 لم تب الفقرة التاسعة 

  يح  ألي  خص تقديم   و  دون التعريف عن

اسمه ول ن ذلك يجعل التحقيقات واتخاذ 

اإلجرا ات الةزمة أ ثر  عولة. مع العلم لأن 

الموظفين ملزمين لاإللةغ عن أي سو  سلوك أو 

  اعتدا  جنس .

  يح  لطرف ثالث تقديم لةغ نيالة عن أي  خص

يعتقد لأنه تضرر من سلوك وارد ي  أح ام هذه 

  الفقرة.

  ي مل سو  السلوك واالعتدا  أي   ل من

أ  ال التحرش والعنف الجنس  المحظوران 

ي  الفقرة السالعة من قانون الحقوق المدنية 

)حسب التعديل( وتعديةت الفقرة  1964لعام 

وتعديل قانون  1972التاسعة للتعليم لعام 

 510.140   والية  نتا   رقم 

، التحرش، و االنتقام عىل أساس الجنستعريف  ز  التميي 
  :األمثلة التالية للتوضيح ال الح ر 

 .أي ات ال جسدي غير مرغوب ييه مثل اللمس  

 .طلب االت ال الجنس  لاإللحاح ول  ل غير مرغوب  

  طلب االت ال الجنس  أو الحميم  من  خص مسؤول

  عن إعطا  العةمات أو مر دك أو من ي رف عليك.

 . أي سلوك جنس  م حوب لوعود لم ايأة أو تهديد  

  أي تعليقات غير مرغولة عن مةلس ال خص أو جسده

  أو جنسه أو ثقايته الجنسية.

 . أسئلة أو ن ات أو ق ص جنسية لذيئة  

  عرض  ور أو لوحات أو علارات أو رسائل مسيئة

 جنسيا .

  تقديم مواد جنسية داخل المحاضرة أو م ان العمل من

  دون أية غايات تعليمية أوعملية .

 . العنف الجنس  أو االغت اب  

  االنتقام من  خص لتقديمه   و  تتعل  لالسلوك
  الجنس  .

 واجب تقديم الشكوى

لتم ين الجامعة من استجالة ياعلة ورادعة لوقف أ  ال 

التمييز، التحرش، و االنتقام على أساس الجنس ضد الطللة، 

يجب على جميع الموظفين )ممن يعملون لدوام جزئ  أو  امل 

أو مؤقت أو لالمناولة ،إلى آخره( تقديم ما عندهم من معلومات 

عن أي التمييز، التحرش، و االنتقام على أساس الجنس محتمل 

لح  الطللة لم تب ال ؤون القانونية وم تب ت ايؤ يرص 

ساعة من استةم هذه المعلومات. قد  02التوظيف ي  غضون 

ت مل هذه االعتدا ات العةقة لين موظف وطالب، موظف 

وموظف، طالب وموظف. يتم تقديم اللةغ لمنسقة الفقرة 

التاسعة ي  ملنى االر اد العام أو ألي ممثل عن الفقرة 

 التاسعة. 

 التحقيقات

  جامعة  نتا   الغرلية ملزمة لالقانون وتعليمات

الجامعة لالتحقي  ي  ال  او  ال حيحة ي  

التمييز، التحرش، و االنتقام على أساس الجنس. 

 ما تقع مسؤولية ضمان استجالة عادلة ويعالة 

و املة ألي   و  على عات  منس  الفقرة 

التاسعة. مع العلم لأن هدف الجامعة ي  حال وجود 

مخالفة لضوالط وأح ام التمييز، التحرش، و 

االنتقام على أساس الجنس حماية جميع األيراد 

المتضررين ومنع ت رار ذلك. وتعتلر الخطوات 

 التالية جز  من التحقي : 

  ).مقاللة مقدم ال  و  )ويسمى مقدم الطلب 

  . تحديد ما إذا  ان هناك سلب للتحقي  ي  الدعو 

  ي  حال وجود حاجة للتحقي  يسيقوم منس  الفقرة

التاسعة أو المحققين لإجرا  مقاللة مع األ خاص أو 

ال خص الذي يعتقد لأنه ا ترك ي  سو  السلوك 

الجنس  (ويسمى المتهم أو الم ت ى عليه) وسيقوم 

المنس  أو المحققين لمقاللة جميع األ خاص الذين 

يعتقد لأنهم  هدوا ما ورد ي  االدعا  لمعرية 

 حة االدعا  واألضرار الملا رة على ال خص 

أو األ خاص الذين يعتقد لأنهم ضحية لذلك 

 السلوك.  

  سي در المحق  تقريرا نهائيا لملخص التحقيقات

يتضمن حقائ  القضية ويقدم اإلجرا ات 

 الت حيحية الةزمة. 

  ستطلب منسقة الفقرة التاسعة أو المحققين المساعدة

من األقسام األ اديمية واإلدارية والم ريين 

وأعضا  هيئة التدريس ولعض م اتب خدمة الطللة 

حسب الحاجة لضمان تطلي  اإلجرا ات 

 الت حيحية.  

 منسق الفقرة التاسعة ومن ينوب عنه: 

 منسقة الفقرة التاسعة  

Ms. Ena Demir, Executive Director 
Institutional Equity 

(270) 745-6867 
 

 ممثلوا الفقرة التاسعة والمحققين 
 

Mr. Michael Crowe, Jr., Director  
Office of Student Conduct 

(270) 745-5429 
 

Mr. Joshua Hayes, Director 
Equal Employment Opportunity  

(270) 745-5121 
 

 ممثلوا الفقرة التاسعة

 
Ms. Leisha Carr, Specialist, Academic Advising & Stu-

dent Services 
School of Leadership and Professional Studies 

(270) 745-3198 
 

Ms. Andrea Sherrill, Assistant Vice President and 
Chief Human Resources Officer  

Department of Human Resources  
(270) 745-5360 

 
Ms. Gina Stoll, Senior Associate Athletic Director 

Department of Athletics 
(270) 745-5276 

 
 
 
 
 
 
 


