
المساعدة متوفرة

أو

طرق إبالغ الطالب عن 
وقائع سوء السلوك الجنسي

 OSP معك لسماع بالغك والتحقیق فیھ ووضع إجراءات أمان في المدرسة. یمكن أن یقوم مكتب OSP سیتعاون مكتب
أیًضا بتقدیم اإلرشادات بخصوص اإلبالغ عن ھذه الوقائع إلى الشرطة أو الحصول على أوجھ الدعم األخرى مثل الخدمات 

االستشاریة.

CPS أبلغ
 (Office of Student Protections, OSP) مكتب إجراءات حمایة الطالب

(Title IX) وقانون الباب التاسع

cps.edu/osp أبِلغ على اإلنترنت على
أو اتصل بالرقم 773-535-4400

یوفر الخط الساخن ألزمات االغتصاب للناجین من العنف الجنسي والقائمین على رعایتھم الدعم الفوري 
والتدخل في األزمات واإلحاالت لمدینة شیكاغو والضواحي المحیطة.

*یُرجى مالحظة ما یلي: لن یُجرى تحقیق لمجرد اتصالك.

تلقي الدعم السري
 Chicago Rape Crisis Hotline

(الخط الساخن ألزمات االغتصاب في مدینة شیكاغو)

اتصل بالرقم 888-293-2080

"ھذا غیر صحیح. 
لدیك الحق في الشعور باألمان. 
 OSP یمكننا االتصال ببرنامج

لتلقي المساعدة."

"شارك رفیقي السابق صوًرا 
خاصة لي، وال أعرف ماذا أفعل."
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أو

"ھدد رفیقي بإیذائي واآلن أنا 
أخاف الحضور إلى المدرسة."

"ھذا لیس صحیًحا، ھذا لیس خطأك. 
 OSP یمكننا االتصال ببرنامج

لتلقي المساعدة."
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"أحد البالغین في المدرسة 
یواصل مراسلتي نصیًا 

وإعطائي الھدایا."

"ھذا لیس صحیًحا، أنا سعید ألنك أخبرتني. 
 OSP یمكننا االتصال ببرنامج

لتلقي المساعدة."
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"یلمسني صدیقي دائًما بطریقة 
ال أرغبھا."

"ھذا لیس صحیًحا، أنا آسف ألن ھذا حدث لك. 
 OSP یمكننا االتصال ببرنامج

لتلقي المساعدة."
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"مدربي یحتضنني ویثني 
على مظھري، وھذا یجعلني 

غیر مرتاح."

"ھذا غیر صحیح. 
لست وحدك. 

 OSP یمكننا االتصال ببرنامج
لتلقي المساعدة."


