
 2-مواضيع إلجراءات تنفيذ السياسة ج

 2019تمت المراجعة في آذار 

من كال الجنسين  ةبللطل الخاصة( بتطوير سياسة شاملة تتناول االهتمامات APSستقوم مدارس أرلينغتون العامة )
في الوصول إلى جميع  بينهم وضمان المساواة  ةبالطلفي منطقتها. وستؤّكد هذه السياسة بشكل رئيسي على احترام 

 فرص التعليم لدى مدارس أرلينغتون والتمتع بها بشكل آمن.

تنفيذ بتسمية شخص مسؤول عن مدارس أرلينغتون العامة كل مدرسة من : ستقوم عالقات الموظفين منّسق .1
قنوات اتصال واضحة بين المدرسة  بإنشاء هذا الشخص وسيقوم. سياسة الهوية الجنسانية واالمتثال لها

 على مستوى المقاطعة. يجري تعيينه عالقاتوموظف 
 .في كل مدرسة وعلى مستوى المقاطعة عالقات الموظفين بشكل رسمي منّسقتعيين  •
الموظفين( يكون بمثابة نقطة  عالقاتمنسق  غير آخر ايمكن أن يكون شخص  ) تحديد شخص خبير •

هذا الشخص قد ، على أن يكون تتعلق بالجنس قضايااتصال لآلباء واألمهات والموظفين بشأن أي 
المثليين أو المتحولين  بالطلبةواالجتماعية والعاطفية الخاصة  الجسمانيةالقضايا  حصل على تدريب في

 .اجنسي  
 

 ى الهوية الجنسانية للمعلمين والموظفين.تدريب علال: وضع المتطلبات وإجراء التدريب .2
األولي عبر اإلنترنت بحلول نهاية العام  Kognitoتدريب  علىجميع المعلمين واإلداريين  ضمان حصول •

 .الدراسي
طلب المزيد من التطوير المهني المتعمق بشأن الهوية الجنسانية لإلداريين ومعلمي الفصول الدراسية  •

 القدرات في مجالوالمساعدين التربويين وموظفي الدعم في مدارس أرلينغتون العامة )على غرار التدريب 
 (اسابق  د المطلوب التوحّ و الثقافية 
o قترح تAGIA  دقيقة: 90مدتها  تدريب عن كثب دوراتإجراء 

http://www.sidebysideva.org/trainings/  
 السياسة. هذه إجراءات تنفيذ تنفيذ المدارس إجراء هذا التدريب في غضون عام من الطلب من •
 .الطلبةقبل بدء العمل مع  الموظفين الجددهذا التدريب لجميع  ضرورة تقديم •
بما في ذلك المشكالت  ،على تدريب إضافي على الهوية الجنسانية االستشاريينتأكد من حصول ال •

على يقدمون المناهج الدراسية  ن في الصفوف االبتدائية مّمنو يحصل االستشارييجب أن و الطبية. 
 .مستويات أعلى من التدريب

مجال أّولي في تدريب على وا أمكن حاول أن يحصلإن و كحد أدنى، وضع إرشادات للمعلمين البديلين قم ب •
 .يةانالهوية الجنس

 .إجراء تدريب ألمناء المكتبات لدعم القراءة بصوت عال   •
إناث  وأ)ذكور  حسب الجنسإلى مجموعات  ةبالطلفصل ب التربية الرياضيةمدرسي  عدم قيامتأكد من  •

 نشطة.خالل األفقط( 
 

http://www.sidebysideva.org/trainings/


 ةمشتركالق رافالم  استخدام  يرغب فيال سهلة الوصول ألي طالب  اجنسي  : اجعل الحمامات المحايدة الحمامات .3
 النظر عن السبب. بصرف ة على أساس النوع االجتماعيمفصولوال

من النوع االجتماعي  ة على أساسلو فصمفق الامر الاستخدام  يفّضلون الذين و  االمتحولون جنسي   الطلبةال ُيمنع 
 .اجنسي  مرافق محايدة  في حال توافراستخدامها 

 .لكل طابق ولكل مقطورة اجنسي  محايد من المرافق على األقل  واحدسيكون هناك  •
تمييزها النظر عن الهوية الجنسية، وسيتم  بصرف الطلبةمتاحة لجميع  اجنسي  المحايدة  المرافقستكون  •

 .مرئية مؤقتة أو دائمة الفتة بواسطة
 إلى: الطلبةدون أن يحتاج  استتوفر مرافق محايدة جنسي   •

o السفر لمسافات طويلة 
o الطلب من أحد الموظفين أن يفتح الباب 
o م مفتاح أو رمزااستخد 
o لطلب استخدام المرافق لموظفينالتحدث إلى ا 

 لمهمالت الدورة الشهرية. مخصصة سوف يحتوي كل حمام على أوعية قمامة •
 
تغيير المالبس وغرف  الخزائن وغرف تبديل حلول عملية لغرف خلق: وغرف تغيير المالبس الخزائنغرف  .4

 الذكور واإلناث.المشتركة بين  تبديل المالبسبما في ذلك األكشاك الخاصة وغرف مساحة األداء، 
 

 ليالا السفر  .5
أماكن إقامة  توفيريجب فيختلفون في كيفية التعبير عن هويتهم الجنسانية،  االمتحولين جنسي   الطلبة ألنّ  •

 .بمفردهاليلية لكل طالب على حدة ولكل رحلة الرحالت لل
o  عملية تخطيط الرحلة. في وقت مبكر منأساسي، ويفضل أن يكون ذلك أمر التواصل 
o  غير معروفين للمدّرسين ولكنهم  أهاليهم بهم يعلمالذين  االمتحولين جنسي   للطلبةيجب توخي الحذر

 مخططي الرحالت في المدرسة.و 
o  يةالجنس فئتهم من طلبةغرفة مع  بالمبيت في ، قد ُيسمح لهماالمتحولين جنسي   لطلبةاوفق ا لتفضيالت 

 غرفة خاصة بهم.المبيت في ، أو عند الوالدةنفسه من الجنس  طلبةمع ، أو نفسها
o المنخرطين في عالقة عاطفية بالمبيت في غرفة واحدة. طلبةلن يتم السماح لل 
o  ون المتحول الطلبةفي ذلك  نبم ،نفسها يشتركون في الغرفةالذين  الطلبةفي جميع الظروف يجب على 

 .ات، الموافقة على الترتيباجنسي  
o متحول مع طالب آخر  طفله تحت أي ظرف من الظروف، ال يجوز ألحد الوالدين أن يرفض إقامة

 الترتيب.على هذا  امسبق   الطفلإذا وافق  التصريح الشفوي أو /على الهوية الجنسية و بناء   اجنسي  
 

 .ا: اعتماد رموز اللباس والزي الرسمي المحايدة جنسي  رموز اللباس والزي الرسمي .6
مطالبة جميع المدارس بإلغاء الزي المدرسي المبني على النوع االجتماعي ألغراض العروض، أو على  •

لون أسود أو أبيض من الجزء  اذ)كأن يكون الزي  االمحايدين جنسي   طلبةاألقل السماح بخيار محايد لل
 لون أسود من الجزء السفلي(. االعلوي وأن يكون ذ



 .اللباس ال تشير إلى الجنس وقوانين جميع سياسات تكون  أن ضمان •
 HB Woodlawnمثل مدرسة) من أكثر من فئة جنسيةستوفر كل مدرسة بدائل لوحدة السباحة للشباب  •

 .وحدة سباحة(وجود التي ال تتطلب 
 

 تحترم الهوية الجنسية واسم كل طالب. جراءاتوضع إ: الطلبةوضمائر أسماء  .7
نوع الجنس بشكل قانوني أم ال، تأكد من استخدام جنس  إشارةبصرف النظر عما إذا كان قد تم تغيير  •

وقوائم  ،في جميع النماذج، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: الجداول الزمنية المحددالطالب 
 .النماذجحقل الجنس في جميع هذه  لذلك، قم بحذف ا. خالف  النقل وخطابات ،وبطاقات التقارير ،الفصل

تأكد من استخدام اسم الطالب وجنسه وضمائره المحددة في جميع القوائم في الفصل الدراسي ولدى إدارة  •
 المدرسة.

 الجنس. إنشاء عملية لحذف السجالت أو الوثائق التي تحتوي على االسم السابق وحقل •
 

قادرين على المشاركة في األلعاب الرياضية في الفرق  الطلبة: يجب أن يكون واألنشطة الالمنهجيةالرياضة  .8
المشرفين وفي األنشطة الالمنهجية التي تتوافق مع هويتهم الجنسية. تقع على عاتق المدربين أو غيرهم من 

، يحتاج المدربون إلى التدريب لذلكالبالغين الرد على أي حاالت بلطجة أو تحرش والدفاع عن العبيهم. 
 واإلعداد الكافيين.

 
 .بشكل مدروس جاهالمن وأن يتم تقديمالمناهج شاملة أن تكون : ضمان المناهج الدراسية .9

 .الهوية الجنسية إلى في السنوات االبتدائية اإلرشادمنهج  يشيريجب أن  •
المتحولين  طلبةة لليدالفر الصحية للتعرف على االحتياجات  والتربيةاألسرية  التربيةتم مراجعة مناهج تس •

 ودعمها بطريقة مناسبة للفئة العمرية. اوالمحايدين جنسي   اجنسي  
o   ين.ا لجميع المعلميجب أن يتضمن المنهج قائمة بالموارد الخاصة باألفراد المتحولين جنسي 
o   الطلبةو  ايجب أن يشتمل منهج مقاومة البلطجة على مصطلحات تشير إلى المتحولين جنسي 

 .االمحايدين جنسي  
o تقر باختالف  ، وأنّ االمثليين والمتحولين جنسي   لقضايا شاملة ضمان أن تكون بيئة التعّلم المستقبلية

 الشاملة ةالصحي والتربيةسن البلوغ لوالعالقات )يرجى الرجوع إلى مبادئ الطيف الجنساني  األجسام
 .(2019 آذار 5في  ةللجنس الصادر 

لن يقوم أي معلم أو موظف بتقسيم الفصول حسب الجنس باستثناء الحاالت التي تتطلب التغيير في  •
 .الزي الرسمي

 
والوصول إليها  االمثليين والمتحولين جنسي   إليجاد موارد الطلبة: إنشاء مسارات لآلباء و الوصول إلى الموارد .10

 بسهولة.
 .في المكتبات المدرسية اي  جنس والمتحولينلمثليين للطلبة ا إتاحة الكتب المالئمة •

o ومناقشتها للقراءة بصوت عال   اعن األشخاص المتحولين جنسي   كتبم ااستخد. 
o  مدارس أرلينغتون.إنشاء قوائم موارد لموقع 



o لغرض الحصول وأولياء األمور  الطلبةو طلب من مستشاري التوجيه مشاركة الموارد مع الموظفين لا
 .الدعم على

 نشر مواد عن شهر الخروج الوطني وشهر الفخر على موقع مدارس أرلينغتون وفي المكتبات. •
 اولين جنسي  بالطلبة المثليين والمتح الخاص مشاركة معلومات االتصال الخاصة بموظف الموارد العامة •

 .الطلبةفي كل مدرسة مع أولياء األمور و 
 

 الطلبةو  االمتعلقة بالمتحولين جنسي   والمحددةجميع المعلومات الطبية  : تأكد من أنّ الخصوصية والسرية .11
 (.4النموذجية، صفحة  GLSENللقوانين المعمول بها. )راجع سياسة  اوفق  ستبقى سرية  االمحايدين جنسي  


