
للحوادث التي تنطوي على شكاوى الطالب،
یُرجى االطالع على معلومات االتصال المحددة أدناه:

 (Office of Student مكتب إجراءات حمایة الطالب
(Protections, OSP وقانون الباب التاسع (Title IX) على 

4400-535-773 (من طالب إلى طالب)

یجب توجیھ االستفسارات المتعلقة بالمساواة الریاضیة عبر البرید 
اإللكتروني إلى ospcompliance@cps.edu أو عبر الھاتف على 

773-535-4400

(OIG) مكتب المفتش العام
833-TELL-CPS (833-835-5277) على

(من بالغ إلى طالب)

(OCR) مكتب وزارة التعلیم األمریكیة للحقوق المدنیة
ocr.chicago@ed.gov على 1560-730-312 أو

للحوادث التي تنطوي على شكاوى البالغین،
یُرجى االطالع على معلومات االتصال المحددة أدناه:

مكتب االمتثال لتكافؤ الفرص 
(Equal Opportunity Compliance Office, EOCO)

eoco@cps.edu على 1013-553-773 أو

(OCR) مكتب وزارة التعلیم األمریكیة للحقوق المدنیة
ocr.chicago@ed.gov على 1560-730-312 أو

ینبغي تقدیم المخاوف أو االستفسارات المتعلقة بالتمییز الجنسي والمضایقات 
والتحرش الجنسي وسوء السلوك الجنسي واالنتقام على أساس أي فئة محمیة 

أخرى مدرجة أعاله إلى:

بیان عدم التمییز
تنص سیاسة المجلس على حظر التمییز غیر القانوني والمضایقة واالنتقام على أساس أي فئة محمیة بموجب دستور الوالیات المتحدة ودستور والیة إلینوي والقوانین الفیدرالیة أو التابعة 
 (Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Title 1964 للوالیة أو المحلیة الساریة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر الباب السادس من قانون الحقوق المدنیة لعام

(VI، الباب السابع من قانون الحقوق المدنیة لعام 1964 (Title VII of the Civil Rights Act of 1964, Title VII)، وقانون التمییز على أساس العمر في العمل لعام 1967 
 (Title IX of the Education Amendments 1972 والباب التاسع من تعدیالت التعلیم لعام (Age Discrimination in Employment Act of 1967, ADEA)

(of 1972, Title IX، وقانون األمریكیین ذوي اإلعاقة (Americans with Disabilities Act, ADA)، وقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 
 ،Rehabilitation Act of 1973, (Section 504) 1973 والمادة 504 من قانون إعادة التأھیل لعام ،(Individuals with Disabilities Education Act, IDEA)

وتحدیًدا على سبیل المثال ال الحصر، التمییز أو المضایقة أو االنتقام على أساس المیل الجنسي أو النوع أو الجنس (بما في ذلك الھویة الجنسیة والتعبیر الجنساني والحمل والوالدة والرضاعة 
الطبیعیة والحاالت الطبیة المتعلقة بالحمل) أو العرق أو اإلثنیة أو ھویة المجموعة اإلثنیة أو النسب أو الجنسیة أو األصل القومي أو الدین أو اللون أو اإلعاقة الجسدیة أو العقلیة، أو العمر، أو 
حالة الھجرة، أو الحالة الزوجیة، أو حالة الشریك المحلي المسجل، أو المعلومات الوراثیة، أو المعتقد السیاسي أو االنتماء (ال عالقة لھ بالنقابة)، أو الحالة العسكریة، أو التسریح غیر المواتي 

من الخدمة العسكریة، أو على أساس ارتباط الشخص بشخص أو مجموعة تتمیز بواحدة أو أكثر من ھذه الخصاص الفعلیة أو المتصورة في البرامج أو األنشطة التعلیمیة التي یدیرھا 
المجلس.

كامي برات، رئیس مكتب الملكیة ومنسق مدارس CPS المخصص للباب التاسع
 42 W. Madison Street, Chicago, IL 60602,

773-535-4400, osp@cps.edu

cps.edu/Pages/NonDiscrimination.aspx لمزید من المعلومات، راجع السیاسة الجدیدة الشاملة لعدم التمییز والمضایقات والتحرش الجنسي وسوء السلوك الجنسي واالنتقام على

ینبغي أن تُرَسل الشواغل أو االستفسارات المتعلقة بالتمییز أو 
المضایقة أو االنتقام التي تشمل شكاوى الطالب على أساس اإلعاقة إلى:

مدیر المنطقة لالمتثال للمادة 504 
Section504@cps.edu على

CPS.EDU/OSP

یمكن إرسال المخاوف أو االستفسارات بشأن التمییز على أساس الجنس أو المضایقة أو االنتقام إلى منسق الباب التاسع بالمجلس (Title IX) أو مكتب الحقوق
المدنیة (Office for Civil Rights, OCR) بوزارة التعلیم األمریكیة.

مدیر مدرسة الطالب 
(شكاوى الطالب)

مكتب االمتثال لتكافؤ الفرص 
 (Equal Opportunity Compliance Office, EOCO)

 eoco@cps.edu على 1013-553-773 أو
(شكاوى البالغین)


