
 مكتب المساواة المؤسسية 
مون بتهيئة بيئة عادلة ومنصفة وعادلة ز  ملت 

ز OIEيقوم مكتب المساواة المؤسسية ) ( بتنسيق استجابة والية أوهايو للشكاوى من جميع مضايقات الصفوف المحمية ومن التميت 
ز   ،  وسوء السلوك الجنسي الذي يؤثر عىل الطالب والموظفي  ز ز والزوار والموردين والمقاولي  ز والمتطوعي  ز والمعيني  والزمالء الخريجي 
 .  ويوفر معلومات عن الحقوق وخيارات للتحقيق الرسمي

ف مكتب المساواة المؤسسية عىل التعامل مع   ز وسوء السلوك الجنسي )الباب التاسع(، يشر باإلضافة إىل الرد عىل شكاوى التحرش والتميي 
ز ذوي اإلعاقة )القضايا المتعلقة  ي وتكافؤ فرص العمل )(، ADAبقانون األمريكيي   اإليجاب 

ز  وأنشطة وبرامج الشباب. (، AA/EEOوالتميي 
 

 

 

ي  
، وسوء السلوك الجنسي والجنسانز ز التحرش المحمي طبقًيا، والتميت 

 )الباب التاسع( 
 
ز المحمي   • ي ذلك سوء  االستجابة لجميع حوادث التحرش والتميي 

ز
طبقًيا، بما ف

ي العالقات 
ي واالعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والعنف فز

السلوك الجنسابز
 . ي
ز الجنسي والجنسابز  والمطاردة واالستغالل الجنسي والتميي 

تقديم الدعم وتسيق التعامل مع الحاالت للقبول والتوعية ألعضاء مجتمع  •
، بما الجامعة. وهذا يشمل الوصول إىل الموارد داخل وخ ارج الحرم الجامعي

ي ذلك إتاحة الموارد بصورة رسية وكذلك خيارات التحقيقات. 
 فز

ز بشأن المتطلبات   • توفي  تدابي  داعمة لمساعدة الطالب والموظفي 
ز التدابي  المتاحة توجيهات  األكاديمية أو الحتياجات مكان العمل. ومن بي 

ي الصفوف أو جداول العمل،
ات فز ي   عدم االتصال، والتغيي 

وتوفي  السكن فز
، والتسهيالت   حاالت الطوارئ، وتقديم االستشارات، والدعم األكاديمي

 المتعلقة بالحمل. 

ز   • اف عىل تعليم تدابي  الوقاية والتدريب بشأن سياسة عدم التميي  اإلرسر
 وسوء السلوك الجنسي لمجتمع الجامعة. 

 

 حماية الشباب 

امج  تعزيز سالمة ورفاهية الشباب الذين  • ي األنشطة والي 
يشاركون فز

ز إىل رعاية الجامعة.   مع القّصر الموكلي 

تحديد ما هو مطلوب من األفراد الذين يتفاعلون مع الشباب بهدف   •
 الحفاظ عىل عافية الشباب. 

ي حاالت إساءة معاملة •
امات اإلبالغ فز ز األطفال   تعليم األفراد بشأن الي 
 أو إهمالهم المعروفة أو المشتبه بها. 

 

 

 

ي وتكافؤ فرص العمل   اإليجان 
ز  التميت 

 
ز وحت    • ي جميع عمليات التوظيف من وقت التعيي 

ز
ضمان المساواة ف

ي وتكافؤ فرص العمل )  اإليجاب 
ز ( EEOاالنفصال من خالل برامج التميي 

 بالجامعة. 

ز  • التشاور مع مجتمع الجامعة للتثقيف حول المبادئ األساسية للتميي 
ي وتكافؤ فرص  العمل، وللعمل عىل مواءمة العمليات الداخلية  اإليجاب 

اتيجًيا مع اللوائح المعمول بها.   اسي 

تنسيق عمليات جمع البيانات الديموغرافية والتشغيلية الرئيسية   •
نامج.   وتحليلها وإعداد التقارير عنها لتقييم تأثي  الي 

 

 

 (ADAاألمريكيون ذوو اإلعاقة )

إىل جميع برامجها والبيئات  توجيه جهود الجامعة لتوفي  وصول سلس •
 المادية والرقمية. 

ز بسبب اإلعاقة مثل االستبعاد، ورفض   • ز عىل حاالت التميي  كي  الي 
 المساعدة عىل التكيف، والمضايقة واالنتقام. 

هم  • ز والزوار وغي  اف عىل اإلقامة المعقولة للطالب والموظفي  توفي  اإلرسر
نامج.  ي الي 

ز فز  من المشاركي 

 التدريب والمعلومات والموارد حول سبل التسهيالت واإلقامة. تقديم  •
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ي 
ز
ز ف  اإلبالغ واجب الموظفي 

ي الجامعة، باستثناء أولئك الذين تم إعفاؤهم بموجب امتياز الشية  
م جميع موظفز ز يلي 

. وكذلك، فإن رؤساء األقسام   ، بإبالغ الجامعة بحوادث االعتداء الجنسي ي
القانوبز

فون   ز الذين يشر ية والموظفي  ي الموارد البشر والمديرين وأعضاء هيئة التدريس وأخصائت 

ي عىل أعضاء هيئة الت
ام إضافز ز ز لديهم الي  ز والطالب أو المتطوعي  دريس والموظفي 
ز والتحرش وسوء السلوك الجنسي والعالقات  باإلبالغ عن جميع حوادث التميي 

ي من شأنها أن تدفع  
المحظورة عند تلقيهم إفصاًحا أو عند حصولهم عىل المعلومات الت 

ز أو التحرش أو سو  ي إىل االعتقاد بأن التميي 
ء السلوك الجنسي أو  الشخص العقالبز

 العالقات المحظورة قد يكون قد حدث مع أي شخص مشمول بهذه السياسة. 
 

ي برنامج الشباب اإلبالغ عن
إيذاء األطفال  باإلضافة إىل ذلك، فمن واجب موظفز

 وإهمالهم. 
 

 الرّسية

يحق لألشخاص الضحايا/الناجون التحدث إىل جهات خاصة بصورة رسية   •
المثال، المستشارون المرخصون والمدافعون عن الضحايا(. )عىل سبيل 

 . equity.osu.eduوالموارد مدرجة عىل الموقع 

ة عن المعلومات حول الحوادث ألي شخص،  • لن تكشف تلك المصادر الشير
 باستثناء ما يقتضيه القانون. 

ز ستظل محادثات األشخاص الضحايا/الناجون مع أي موظف جامعي   • ي حي 
فز

ة  )لن تتم مشاركتها دون داٍع مع اآلخرين(، إال أنه يمكن االحتفاظ بشية  رسير
 المحادثات مع الجهات المشمولة بالشًية. 

 

ز   إشعار عدم التميت 

م جامعة والية أوهايو ببناء مجتمع متنوع والحفاظ عليه ليعكس   ز تلت 
م  ز ز الفرص للجميع. حيث تلت  ي والعمل عىل تحسي  التنوع البرسر

ام  ز . وهذا االلت  ز الجامعة بتحقيق تكافؤ الفرص والقضاء عىل التميت 
ي يتماشر مع المجتمع الفكري الذي يحتفل باالختالفا 

 
ت واجب أخالف

ز  الفردية والتنوع، وكذلك مسألة قانونية. ذلك أن والية أوهايو ال تمت 
عىل أساس العمر، أو النسب، أو اللون، أو اإلعاقة، أو العرق، أو نوع 

الجنس، أو الهوية الجنسية أو التعبت  عنها، أو المعلومات الجينية، أو  
ية/اإليدز، أو الحالة العسكري  وس نقص المناعة البرسر ة، أو  حالة فت 

، أو  ، أو العرق، أو الدين، أو الجنس، أو التوجه الجنسي األصل القومي
ي برامجها  

ز
ز القدام المحمية، وذلك ف الحمل، أو حالة المحاربي 

 وأنشطتها وتوظيفها لألفراد وقبول الطالب. 
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 بيانات االتصال 

 مكتب المساواة المؤسسية 
"Office of Institutional Equity" 

St. John Arena 410 Woody 
Hayes Dr.  

Columbus, OH 43210 

 لإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال أو إهمالهم؛  

 1الخطوة 

ي حالة وجود خطر وشيك:  •
 911فز

ي حالة وجود خطر غي  وشيك:   •
 فز

 ( O-H-CHILD-855إدارة خدمات األطفال ) 
(855-642-4453 ) 
 

 2الخطوة 

 إبالغ مكتب المساواة المؤسسية  •

 اإلبالغ 

ز أو سوء السلوك   لإلبالغ عن التحرش أو التميت 
الجنسي أو االنتقام أو إساءة معاملة األطفال  
رج   

ُ
وإهمالهم لمكتب المساواة المؤسسية، ي

: اختيار أحد   الوسائل مما يىلي

نت: نموذج اإلبالغ عىل .1 الموقع  عي  اإلني 
equity.osu.edu 

   5838-247-614الهاتف:  .2
 ( TTYالهاتف النصي ) 8605-688-614أو 

3.  : ي
وبز يد اإللكي   equity@osu.eduالي 

 

ي حالة الطوارئ، ُيرج  االتصال بالرقم 
ز
 . 911ف
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