โอกาสทางการศึกษาที่เท่ าเทียมกัน
กระทรวงศึกษาธิการแห่งรัฐฮาวาย (Hawaii State Department of Education) (กระทรวง)
เผยแพร่ โบรชัวร์ขอ้ มูลนี้เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ และให้เป็ นไปตามกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิของรัฐบาลกลางและม
ลรัฐ รวมถึงนโยบายของกระทรวง เพื่อแจ้งให้พ่อแม่/ผูป้ กครองและนักเรี ยนว่า
ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากเชื้อชาติ สี ผิว ชาติกาเนิด บรรพบุรุษ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ
การแสดงออกทางเพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ และ/หรื อศาสนาในโปรแกรม บริ การ
หรื อกิจกรรมการศึกษาที่ดาเนินการโดยกระทรวง ตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษา (BOE) #305-10,
การต่อต้านการล่วงละเมิด การต่อต้านการกลัน่ แกล้ง และการต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิต่อนักเรี ยนโดยพนักงาน
นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว
นโยบายยังห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดและ/หรื อการกลัน่ แกล้งทุกรู ปแบบอันเนื่องมาจากสถานะทางเศรษฐกิจสังคมและลั
กษณะบุคลิกและรู ปร่ างทางกายภาพโดยเด็ดขาด
นักเรี ยนที่เชื่อว่าตนเองถูกหรื อเคยถูกล่วงละเมิด กลัน่ แกล้ง และ/หรื อเลือกปฏิบตั ิในลักษณะที่ระบุไว้ขา้ งต้น
ควรแจ้งครู หรื อฝ่ ายธุรการของโรงเรี ยนทันที
หรื อติดต่อเจ้าหน้าที่สานักงานกากับดูแลการปฏิบตั ิตามสิ ทธิพลเมืองของกระทรวง (Civil Rights Compliance Branch CRCB) โดยควรจัดเตรี ยมเอกสารประกอบรวมทั้งชื่อพยานและข้อมูลที่ติดต่อ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับคาร้องเรี ยน
นอกจากนี้
การเลือกปฏิบตั ิเกี่ยวกับเพศโดยเฉพาะการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศของ
นักเรี ยน
ทางกระทรวงจะยึดแนวทางของกระทรวงเมื่อจัดการกับประเด็นเหล่านี้โดยไม่จากัดเพียงการใช้ชื่อและสรรพนามที่เหม
าะสม การใช้สถานที่แบบแบ่งเพศ และการกาหนดการแต่งกาย
กระทรวงตระหนักถึงความสาคัญของคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศของนักเรี ยน
และเข้าใจดีว่า
บางครั้งโรงเรี ยนก็เป็ นหนึ่งในสถานที่เพียงไม่กี่แห่งที่ปลอดภัยและสนับสนุนให้นกั เรี ยนสามารถแสดงออกถึงอัตลักษ
ณ์ทางเพศของตนอย่างเปิ ดเผย
โดยนักเรี ยนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือดังกล่าวหรื อนักเรี ยนที่มีขอ้ กังวลส่วนตัวรวมถึงการขอความเป็ นส่วนตัวมากขึ้น
สาหรับการใช้ห้องน้ าหรื อห้องล็อคเกอร์ ควรติดต่อฝ่ ายธุรการของโรงเรี ยน นอกจากนี้ นักเรี ยนยังสามารถติดต่อ
CRCB ที่ (808) 784-6325 เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือและข้อกังวลส่วนตัว
นักเรี ยนสามารถขอเอกสารแนวทางของกระทรวงจากฝ่ ายธุรการของโรงเรี ยน หรื อดูออนไลน์ได้จากหน้าเว็บ CRCB
ที่: http://bit.ly/HIDOECRCB
เมื่อต้องการยื่นคาร้องเรี ยน คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มคาร้องเรี ยนที่มีอยูบ่ นหน้าเว็บ CRCB,
ติดต่อครู ใหญ่ของโรงเรี ยน, เจ้าหน้าที่กากับดูแลความเสมอภาคประจาพื้นที่เขตของคุณ หรื อ CRCB ที่ (808) 784-6325
หรื อผ่านรี เลย์ คุณสามารถส่งคาร้องเรี ยนโดยแฟกซ์ไปที่ (808) 586-3331, อีเมลไปที่ crcb@k12.hi.us
หรื อส่งทางไปรษณี ยส์ หรัฐที่ P.O. Box 2360, Honolulu, Hawaii 96804
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กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมัน่ ที่จะมอบโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันให้กบั นักเรี ยนทุกคนในฮาวาย

ข้ อมูลที่ติดต่ อ
กระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education) •
สานักงานกากับดูแลการปฏิบตั ิตามสิทธิพลเมือง (Civil Rights Compliance Branch) •
P.O. Box 2360 • Honolulu, HI 96804 โทร: (808) 784-6325 หรื อผ่านรีเลย์ • แฟกซ์ : (808) 586-3331 •
อีเมล: crcb@k12.hi.us

Beth Schimmelfennig - ผูอ้ านวยการ • Rhonda Wong - เจ้าหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
เจ้ าหน้ าที่กากับดูแลความเสมอภาคตามสิทธิพลเมือง (Civil Rights Equity Specialists):
Nicole Isa-Iijima - Title IX • Toby Yamashiro - Title VII • Aaron Oandasan - Title VI • Krysti Sukita - ADA/504
เจ้ าหน้ าที่กากับดูแลความเสมอภาคประจาพื้นที่เขต:
Lindsay Kukona Pakele - Farrington-Kaiser-Kalani • Marie Neilson - Kaimuki-McKinley-Roosevelt • Christina
Simpson - Aiea- Moanalua-Radford • Michael Murakami - Leilehua-Mililani-Waialua • Nara Sitachitta - CampbellKapolei • Shari Dela Cuadra - Pearl City-Waipahu • Lance Larsen - Nanakuli-Waianae • Anna Tsang - Castle-Kahuku
• Anna Tsang -Kailua-Kalaheo • Dee Sugihara - Hilo-Waiakea • Moana Hokoana - Kau-Keaau-Pahoa • Dee Sugihara Honokaa-Kealakehe-Kohala-Konawaena • Venus Lee - Baldwin-Kekaulike-Maui • Megan Moniz - HanaLahainaluna-Lanai-Molokai • David Dooley - Kapaa-Kauai-Waimea
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