الموارد

كلية Cypress

سالمة الحرم الجامعي (714) 484-7387.......................
الخدمات الصحية (714) 484-7045............................
منسق  Title IXفي حرم الكلية(714) 484-7330........... 

كلية Fullerton

سالمة الحرم الجامعي (714) 992-7777.......................
الخدمات الصحية (714) 992-7093............................
منسق  Title IXفي حرم الكلية(714) 992-7088........... 

كلية  North Orangeالستكمال التعليم

سالمة الحرم الجامعي (714) 808-4911.......................
منسق  Title IXفي حرم الكلية(714) 808-4670........... 

المنطقة

المستشفيات
• مجهزّة للتعامل مع جمع األدلة والعالج:
• مركز  Anaheimالطبي اإلقليمي (714) 774-1450
•	المركز الطبي بمستشفى Pomona Valley
(909) 865-9500
الخطوط الساخنة
•	الخط الساخن للعنف األسري  ،(714) 992-1931 -يعمل
عىل مدار  24ساعة
• برنامج المساعدة في مكافحة العنف األسري
(714) 935-7956
•	خدمات ،(909) 626-4357 - Project Sisterتعمل عىل
مدار  24ساعة
•	الخط الساخن لخدمات
(800) 585-6231 - LA County Rape 
• االعتداء الجنسي /ضحايا االغتصاب (714) 957-2737 -
• الخط الساخن لـ(888) 843-4564 - LGBT
• خدمات حماية البالغين (800) 451-5155 -

منسق (714) 808-4820................................ Title IX
مسؤول Title IX(714) 808-4826.............................. 
سالمة الحرم الجامعي (714) 808-4911.......................

المالجئ
• منظمة (877) 854-3594 - Human Options
• منظمة (714) 891-8121 - Interval House

للمزيد من المعلومات حول سياسات المنطقة التي تمنع
التمييز واالعتداء الجنسي وسوء السلوك الجنسي ،اطلع
عىل:
https://www.nocccd.edu/unlawful-discriminationharassment-and-sexual-assault-misconduct-162

اإلحاالت العالجية وخدمات الضحايا األخرى
• خدمات ضحايا االعتداء الجنسي (714) 834-4317 -
•	الخط الساخن لضحايا االغتصاب ،(714) 957-2737 -
يعمل عىل مدار  24ساعة
• مركز (714) 953-5428 - LGBT
•	مركز  ،Women’s Transitional Livingثنائي اللغة ملجأ
مؤقت (877) 531-5522-

مكتب الحقوق المدنية ،وزارة التعليم
األمريكية
معلومات حول Title IX وكيفية تقديم شكوى
(415) 486-5555 • ocr.sanfrancisco@ed.gov

إنفاذ القانون المحلي

ينبغي عىل الضحايا خارج الحرم االتصال فو ًرا بالرقم 9-1-1
•
•
•
•

إدارة عمدة مقاطعة نورث أورانج (714) 647-7000 -
قسم شرطة (714) 765-1900 - Anaheim
قسم شرطة (714) 229-6600 - Cypress
قسم شرطة (714) 738-6800 - Fullerton

سوء السلوك الجنسي
داخل الحرم
معلومات للطالب والهيئة التدريسية
والموظفين

خيارات اإلبالغ
إبالغ جهة أمنية:

إذا كنت من الناجين من اعتداء جنسي ،فلك الخيار بأن تُبلّغ
عن الجريمة إىل جهات أمنية محلية .كما يمكنك أن تُبلّغ عن
الجريمة إىل قسم سالمة الحرم إذا وقع االعتداء داخل الحرم.

الباب التاسع ( )Title IXوسوء
السلوك الجنسي داخل الحرم
أي السلوكيات يحظرها الباب التاسع ()Title IX؟

تحظر سياسات منطقة كلية مقاطعة نورث أورانج المجتمعية
( )NOCCCDو  Title IXالتمييز عىل أساس الجنس والنوع والتحرش
الجنسي واالعتداء الجنسي .يشتمل االعتداء الجنسي عىل سبيل
المثال ال الحصر عىل االغتصاب والعنف األسري وعنف المواعدة
والمالحقة.

ما هي الموافقة اإليجابية؟

ً
اتفاقا إيجاب ًيا وواع ًيا وطوع ًيا للمشاركة في
تعني الموافقة اإليجابية
نشاط جنسي .يحب أن تُمنح الموافقة اإليجابية بعيدًا عن أي إكراه
أو قوة أو تهديد أو تخويف.

يجب أن يع ّبر كال الشريكين بوضوح عن رغبتهما وموافقتهما
عىل المشاركة في النشاط الجنسي .تكون الموافقة فعلية وليس
ُفسر الصمت أو عدم االحتجاج أو المقاومة عىل
باالستسالم .وال ي ّ
أنها موافقة .ال تعني العالقات السابقة أو الموافقة المسبقة بأنها
موافقة عىل أفعال جنسية مستقبلية.
يلزم أن يكون كال الشريكين واعيين ومدركين ألفعالهما .يكون
نائما أو مخد ًرا أو
الشخص غير قادر عىل منح الموافقة إذا كان
ً
مخمو ًرا أو فاقدًا للوعي أو قاصرًا أو ذو إعاقة عقلية أو عاج ًزا.
يحب أن يكون كال الشريكين متساويين في حرية التصرّف .يجب
أن يتم قرار العالقة الحميمية الجنسية طوعً ا .يحق لكال الشريكين
أن يُلغيا موافقتهما في أي وقت خالل النشاط الجنسي بالتواصل
الفعلي (اللفظي أو غير اللفظي) للتعبير عن رغبتهما في إيقاف
النشاط.

ماذا تفعل إذا تع ّرضت لالعتداء
الجنسي
اذهب إىل مكان آمن .إذا كنت تخشى عىل سالمتك ،اتصل فو ًرا
بالشرطة عىل الرقم ( ،)911خاصة إذا كان المعتدي ال زال بالجوار .في
حالة تم االعتداء داخل الحرم ،اتصل بقسم سالمة الحرم.
اطلب الرعاية والدعم النفسي .ال تحاول التعامل مع الموقف لوحدك.
اتصل بشخص ترتاح للتحدث إليه .يتوفر مستشارون لدى الخط
الساخن لضحايا االغتصاب يعملون عىل مدار  24ساعة عىل الرقم
 (714) 957-2737أو الرقم .(949) 831-9110
احصل عىل عناية طبية في أسرع وقت ممكن ليتم تقييم ومعالجة
إصاباتك الجسدية التي ربما تعرّضت لها ولكي يتم جمع األدلة المتعلقة
باالعتداء.
ساعد عىل االحتفاظ بالدليل .ال يتحتم عليك أن تقرر فو ًرا إذا ما كنت
ترغب بالسعي لتقديم شكوى جنائية أم ال.
فكّر في اإلبالغ عن االعتداء إىل منسق  Title IXو/أو الشرطة .ال يُلزمك
البالغ الذي تقدمه للشرطة بأي إجراء قانوني آخر.
لم تكن هذه التجربة بسبب خطأ منك .اطلب الدعم ،فأنت لست
وحدك.

إجراءات مؤقتة في الحرم
حسب الطلب ،ستقوم  NOCCCDبأي تغييرات منطقية متاحة عىل
وضع الضحية األكاديمي و/أو العمل .تتضمن اإلجراءات المؤقتة :حماية
الطالب من أي اتصال مستمر مع الفرد أو سحب الفرد من الفصل أو
إصدار أمر إدراري بعدم التواصل أو نقل الفرد إىل مختبر أو عيادة أو
مكان عمل مختلف.

اإلبالغ داخل حرم الكلية:

يتم تقديم الشكاوى الرسمية المتعلقة بانتهاكات سياسات
سوء السلوك والتحرّش الجنسي من خالل منسق Title IX
في حرم الكلية الخاص بك.

الفحص الطبي:

ويُشجّع الطالب بقوة ألن يطلبوا العناية والدعم الطبي بغض
النظر عن مكان وقوع الحادثة حتى يتم معالجة أي إصابات
وإعطاء مضادات حيوية وقائية وتوفير وسائل منع الحمل
الطارئة.

بالنسبة لمقاطعة أورانج ،يتم إجراء فحوصات االعتداء
الجنسي في مركز  Anaheimالطبي اإلقليمي .ويلزم تخويل
الفحص من قِبل ضابط شرطة.
يجب جمع األدلة المادية لالعتداء الجنسي في غضون 96
ساعة من االعتداء .من المهم أال تغسل نفسك أو مالبسك
قبل إجراء الفحص.
يُرجى مالحظة أنه :ال يتوجب عليك تقديم شكوى أو اإلدالء
بشهادة أو تقديم بالغ لكي يتم إجراء فحص االعتداء الجنسي
لك .قد تحتفظ الوالية بالدليل لعدة أيام بينما تقرر إذا كنت
ترغب في تقديم بالغ رسمي إىل الشرطة.

الكحول والمواد المخدرة األخرى:

إذا كان أحدهم في حالة سكر ،ال يمكنه بحكم القانون أن يمنح
موافقة .إذا كنت دون السن القانوني ،لن تواجه مشاكل مع
المنطقة إذا أبلغت عن اعتداء جنسي كان قد حصل لك
عندما كنت تتعاطى الكحول.

