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Ginadili sa Titulo IX, usa ka pederal nga balaod, ang diskriminasyon base sa sekso sa bisan unsang 
programa o kalihokan sa edukasyon nga nakadawat ug tabang pinansyal sa pederal. Ginadili sa Titulo IX 
ang sekswal nga panghasi ingon man sa sekswal nga kapintasan sama sa pagpanglugos, sekswal nga 
pag-atake ug sekswal nga pagpamugos; bisan unsa pa ang gender; ug bisan pa kung gisang-at o wala 
ang usa ka kriminal nga taho. 
 
Niadtong Mayo 19, 2020, ang Departamento sa Edukasyon sa Estados Unidos (United States 
Department of Education o US DOE) alang sa mga Opisina sa Katungod sa Sibil nagpagula ug bag-ong 
mga regulasyon sa Titulo IX. Ang epektibo nga petsa alang sa pagpatuman niining bag-ong mga 
regulasyon sa Titulo IX mao ang  Agosto 14, 2020. 
 
Katuyoan 
Ang Departamento sa Edukasyon sa Hawaii (Hawaii State Department of Education o HIDOE) maghimo 
ug permanenteng Administratibo nga Lagda sa Hawaii (Hawaii Administrative Rule o HAR) aron matubag 
ang bag-ong mga regulasyon sa Titulo IX. Ang bag-ong mga regulasyon sa Titulo IX naglatid sa proseso 
sa reklamo alang sa mga sekswal nga panghasi nga kinahanglang sundon aron makatuman, ug sa dili 
pa magpahamtang ug bisan unsang matang sa silot sa pagdisiplina. Busa, ang HIDOE nagtukod ug 
Temporaryo nga Mga Pamaagi sa Pagreklamo alang sa Sekswal nga Panghasi (Temporaryo nga mga 
Pamaagi) aron matubag ang mga reklamo sa sekswal nga panghasi hangtod makompleto ang bag-ong 
HAR. Ang Temporaryo nga mga Pamaagi nagtukod ug proseso sa reklamo para sa pagtubag sa mga 
taho ug reklamo sa sekswal nga pagpanghasi batok sa mga estudyante sa bisan unsang programa o 
kalihokan sa HIDOE. Ang HIDOE komitado sa pagsiguro nga ang mga estudyante makasinati ug 
edukasyonal nga palibot nga walay diskriminasyon ug panghasi, lakip ang sekswal nga panghasi. 
 
a. Ang HIDOE mohimo ug hinanali ug tukma nga mga lakang aron mahunong ang sekswal nga 

pagpanghasi nga mahitabo sa usa ka programa o kalihokan sa edukasyon, sumala sa gipasabot sa 
Temporaryo nga Pamaagi, aron mapugngan ang pagbalik ug masulbad ang mga epekto sa sekswal 
nga panghasi sa (mga) nagreklamo o sa uban pa, kon angay. 

 
b. Ang Sangay sa Pagsunod sa mga Katungod sa Sibil (Civil Rights Compliance Branch o CRCB) maoy 

responsable sa koordinasyon ug pagpatuman niini nga mga pamaagi.  Ang mga responsibilidad sa 
CRCB naglakip sa pagmonitor sa pormal nga mga reklamo sa sekswal nga pagpanghasi, pag-
imbestigar sa pormal nga mga reklamo sa binuhatan sa sekswal nga panghasi, pagsabwag og 
pahibalo saimpormasyon sa pagkontak para sa (mga) Tig-koordina sa Titulo IX, ingon man sa 
pagpatuman sa mga pamaagi aron matubag ang binuhatan sa sekswal nga panghasi, pagbansay sa 
mga estudyante sa HIDOE, mga empleyado, mga boluntaryo, ug uban pang mga ikatulo nga partido 
bahin sa ilang mga katungod ug mga responsibilidad nga may kalabotan sa sekswal nga panghasi. 

 
c. Kini nga Temporaryo nga mga Pamaagi magamit sa paggawi sa mga estudyante nga na-enrol sa 

usa ka HIDOE nga eskwelahan sa panahon sa regular nga tuig sa ting-eskwela, sesyon sa ting-init, o 
mga intersession, bisan unsa pa ang edad, ingon man ang paggawi sa karon ug kanhing mga 
empleyado sa HIDOE, mga boluntaryo, ug mga ikatulo nga partido, kung ang ang giingong paggawi 
nahitabo sa programa o kalihokan sa edukasyon sa HIDOE, sumala sa gipasabot sa Temporaryo 
nga Pamaagi. 

 

d. Ang HIDOE kinahanglang mosunod sa Titulo IX sa Mga Pagbag-o sa Edukasyon sa 1972, Balaod sa 
Publiko 92-318, sa pagdumala sa Temporaryo nga Pamaagi. 

 
1. Kahulugan 
 
Ang "aktwal nga kahibalo" nagpasabot nga pahibalo sa sekswal nga panghasi o mga alegasyon sa 
sekswal nga panghasi sa bisan kinsa nga empleyado sa elementarya ug sekondarya. 
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Kini nagpasabot nga kung adunay bisan kinsa nga empleyado sa HIDOE nga adunay nakamatyag og 
sekswal nga panghasi o mga alegasyon sa sekswal nga pagpanghasi, kinahanglan nila nga ireport ang 
ilang nahibaloan sa ilang administrador o superbisor. 
 
Ang mga administrador ug mga superbisor kinahanglang motaho sa impormasyon nga nadawat ngadto 
sa Sangay sa Pagsunod sa mga Katungod sa Sibil (Civil Rights Compliance Branch o CRCB). 
 
Ang "pahibalo" naglakip, apan dili limitado sa, usa ka taho sa sekswal nga panghasi ngadto sa Tig-
koordina sa Titulo IX o bisan kinsa nga empleyado sa HIDOE, ug obserbasyon o pagsaksi sa sekswal 
nga pagpanghasi sa bisan kinsa nga empleyado sa HIDOE. 
 
Ang “Nagreklamo” nangahulugan nga usa ka indibidwal nga giingong biktima sa binuhatan nga 
mahimong hinungdan sa sekswal nga panghasi. 
 
Ang "pag-uyon" nagpasabot nga usa ka apirmatibo, mahunahunaon, ug boluntaryo nga kasabotan sa 
paghimo sa gikasabutan nga mga porma sa pakighilawas.  Kung ang estudyante usa ka hilisgutan sa 
sekswal nga pag-atake ug ubos sa edad sa pagtugot, kini isipon nga walay pagtugot nga gihatag. 
 
Ang “CRCB” nagpasabot sa Sangay sa Pagsunod sa mga Katungod sa Sibil o Civil Rights Compliance 
Branch, ang entidad sulod sa HIDOE nga responsable sa pagsiguro nga ang HIDOE nagsunod, ug 
nagpatuman sa mga balaod ug regulasyon sa pederal ug estado, ug internal nga mga polisiya ug mga 
lagda sa HIDOE may kalabutan sa sibil nga katungod sa mga estudyante ug empleyado .  Responsable 
usab ang CRCB sa pagmonitor ug/o pagpahigayon og mga imbestigasyon sa diskriminasyon base sa 
sekso, lakip ang sekswal nga pagpanghasi. 
 
“Pagpanlupig sa pagpakig-date” nagpasabot ug kapintasan nga nahimo sa usa ka tawo nga anaa o naa 
sa usa ka sosyal nga relasyon sa usa ka romantiko o suod nga kinaiya sa biktima.  Ang pagkaanaa sa 
ingon nga relasyon matino base sa pahayag sa nagtaho nga partido ug uban ang konsiderasyon sa 
gidugayon sa relasyon, ang klase sa relasyon, ug ang kasagunson sa interaksyon tali sa mga tawo nga 
nalambigit sa relasyon.  Alang sa katuyoan niini nga kahulugan ang pagpanlupig sa pagpakig-date 
naglakip, apan dili limitado sa sekswal o pisikal nga pag-abuso o hulga sa maong pag-abuso.  Ang 
kapintasan sa pagpakig-date wala maglakip sa mga buhat nga nasakup ubos sa kahulugan sa 
kapintasan sa panimalay. 

Ang "kapintasan sa panimalay" nagpasabot nga kapintasan nga nahimo sa usa ka karon o kanhi nga 
kapikas o suod nga kauban sa biktima; sa usa ka tawo diin ang biktima adunay managsama nga bata; sa 
usa ka tawo nga nakig-ipon, o nakig-ipon sa, ang biktima isip kapikas o suod nga kapikas; sa usa ka 
tawo nga parehas nga nahimutang sa usa ka kapikas sa biktima ubos sa mga balaod sa kapintasan sa 
panimalay o pamilya sa Estado sa Hawaii;1 o ni bisan kinsang tawo batok sa usa ka hamtong o batan-on 
nga biktima nga gipanalipdan gikan sa mga buhat sa tawo ubos sa mga balaod sa kapintasan sa 
panimalay o pamilya sa Estado sa Hawaii.2 
 
Ang “Programa o kalihokang pang-edukasyon” nagpasabot sa mga lokasyon, panghitabo, o mga 
sirkumstansya diin ang HIDOE adunay dakong kontrol sa motubag ug sa konteksto diin nahitabo ang 
sekswal nga pagpanghasi. 
 
Ang “Pormal nga reklamo” nagpasabot ug dokumento nga gisang-at sa nagreklamo o gipirmahan sa Tig-
koordina sa Titulo IX nga nag-alegar og sekswal nga panghasi batok sa motubag ug naghangyo nga 
imbestigahan sa HIDOE ang alegasyon sa sexual panghasi. Sa panahon sa pagpasaka ug pormal nga 
reklamo, ang nagreklamo kinahanglang moapil o mosulay sa pag-apil sa programa o kalihokan sa 
edukasyon sa HIDOE diin gisang-at ang pormal nga reklamo. Ang usa ka pormal nga reklamo mahimong 
ipasaka sa Tig-koordina sa Titulo IX sa personal, pinaagi sa koreo, o pinaagi sa elektroniko nga koreo, 

 
1 Tan-awa ang Haw. Rev. Stat. §586-1, Haw. Rev. Stat. §709-906.  
2 Id.  Tan-awa usab ang, Haw. Rev. Stat. §571-2. 
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pinaagi sa paggamit sa impormasyon sa pagkontak nga gilista alang sa Tig-koordina sa Titulo IX, ug 
pinaagi sa bisan unsang dugang nga gitudlo nga pamaagi. 
 
Ang “Dokumento nga gisang-at sa usa ka nagreklamo” nagpasabot nga usa ka dokumento o elektroniko 
nga pagsumite (sama sa elektronik nga koreo o pinaagi sa usa ka online portal nga gihatag alang niini 
nga katuyoan) nga adunay sulud nga pisikal o digital nga pirma sa nagreklamo, o kung dili man 
nagpakita nga ang nagreklamo mao ang tawo nga nagsumite sa pormal nga reklamo. . Kung ang Tig-
koordina sa Titulo IX mopirma sa usa ka pormal nga reklamo, ang Tig-koordina sa Title IX dili usa ka 
tigreklamo o kung dili usa ka partido. 
 

“HIDOE” nagpasabut sa Departamento sa Edukasyon sa Estado sa Hawaii o Hawaii State Department of 
Education. 
 

“Respondent” nagpasabot sa usa ka indibidwal nga gikataho nga maoy naghimo sa panggawi nga 
mahimong sekswal nga pagpanghasi. 
 

“Sekswal nga Pag-atake” nagpasabot sa bisan unsang pagsulay o aktuwal nga sekswal nga buhat nga 
gitumong batok sa laing tawo, nga walay pagtugot sa biktima, lakip na ang mga higayon diin ang biktima 
dili makahimo sa paghatag ug pagtugot. 
 

• Ang pagpanglugos mao ang pagsulod, bisag unsa ka gamay, sa puwerta o lubot, sa bisan 
unsang parte sa lawas o butang, o pagsulod paagi sa baba sa usa ka organo sa sekso sa laing 
tawo, nga walay pagtugot sa biktima.  Kini nga kalapasan naglakip sa pagpanglugos sa mga 
lalaki ug babaye. 

• Ang paghaplos mao ang paghikap sa pribadong parte sa lawas sa laing tawo alang sa katuyoan 
sa seksuwal nga katagbawan, nga walay pagtugot sa biktima, lakip na ang mga higayon diin ang 
biktima dili makahimo sa paghatag ug pagtugot tungod sa iyang edad o tungod sa iyang 
temporaryo o permanente nga kakulangan sa pangisip. 

• Ang incest mao ang pakighilawas tali sa mga tawo nga adunay relasyon sa usag usa sulod sa 
mga grado diin ang kaminyoon gidili sa balaod. 

• Ang statutory nga pagpanglugos mao ang pakighilawas sa usa ka tawo nga ubos sa statutory 
nga edad sa pagtugot. 

 

Ang “Sekswal nga panghasi” nagpasabot ug panggawi pinasikad sa sekso nga makatagbaw sa usa o 
daghan pa sa mosunod: (1) Usa ka empleyado sa HIDOE nga nagkondisyon sa paghatag og hinabang, 
benepisyo, o serbisyo sa HIDOE sa pag-apil sa usa ka indibiduwal sa dili gusto nga sekswal nga 
pamatasan; (2) Dili gusto nga panggawi nga gitino sa usa ka makatarunganon nga tawo nga grabe 
kaayo, kaylap, ug obhetibo nga makapasakit nga kini epektibo nga nagdumili sa usa ka tawo nga 
managsama nga pag-access sa programa o kalihokan sa edukasyon sa HIDOE; o (3) “Pag-atake sa 
sekso,” “kapintasan sa pagpakig-date,” “kapintasan sa panimalay,” o “pagpanikas.” 
 

Ang “Pagsunod-sunod” nagpasabot sa pag-apil sa usa ka kurso sa panggawi nga gitumong sa usa ka 
piho nga tawo nga mahimong hinungdan sa usa ka makatarunganon nga tawo nga mahadlok alang sa 
kaluwasan sa tawo o sa kaluwasan o uban pa; o makaagom ug dakong emosyonal nga kalisod.  Alang 
sa katuyoan niini nga kahulugan, ang "kurso sa panggawi" nagpasabot nga duha o daghan pa nga mga 
aksyon, lakip, apan dili limitado sa, mga aksyon diin ang gapanikas direkta, dili direkta o pinaagi sa mga 
ikatulo nga partido pinaagi sa bisan unsang aksyon, pamaagi, aparato, o paagi, nagsunod, nagmonitor. , 
nag-obserbar, nag-survey, naghulga, o nakigsulti sa o mahitungod sa usa ka tawo, o nanghilabot sa 
kabtangan sa usa ka tawo.  “Makatarunganon nga tawo” nagpasabot nga usa ka makatarunganon nga 
tawo sa ilalum sa parehas nga mga kahimtang ug adunay parehas nga identidad sa biktima.  “Dako nga 
emosyonal nga kagul-anan” nagpasabot nga mahinungdanon nga pag-antus sa pangisip o kasakit nga 
mahimo apan dili kinahanglan og medikal o uban pang propesyonal nga pagtambal o pagtambag. 
 

“Mga lakang sa pagsuporta” nagpasabot nga dili pagdisiplina, dili pagsilot nga indibidwal nga mga 
serbisyo nga gitanyag kung angay, ingon nga makatarunganon nga magamit, ug walay bayad o bayad sa 
nagreklamo o sa respondent sa wala pa o pagkahuman sa pagsang-at sa usa ka pormal nga reklamo o 
kung wala’y pormal nga reklamo nga gisang-at. Ang maong mga lakang gidesinyo sa pagpasig-uli o 
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pagpreserbar sa patas nga pag-access sa programa o kalihokan sa edukasyon sa HIDOE nga walay dili 
makatarunganon nga pagpabug-at sa laing partido, lakip ang mga lakang nga gidisenyo aron 
mapanalipdan ang kaluwasan sa tanang partido o ang palibot sa edukasyon sa HIDOE, o makapugong 
sa sekswal nga pagpanghasi.  Ang mga lakang sa pagsuporta mahimong maglakip sa pagtambag, 
pagpalapad sa mga deadline o uban pang mga kausaban nga may kalabutan sa kurso, mga pagbag-o sa 
mga iskedyul sa trabaho o klase, mga serbisyo sa escort sa campus, mga pagdili sa usag usa sa 
pagkontak tali sa mga partido, mga pagbag-o sa trabaho o mga lokasyon sa balay, mga dahon sa 
pagkawala, dugang nga seguridad ug pag-monitor. sa pipila ka mga dapit sa campus, ug uban pang 
susama nga mga lakang.  Kinahanglang ipabilin sa HIDOE isip kompidensyal ang bisan unsang mga 
paagi sa pagsuporta nga gihatag ngadto sa tiggreklamo o respondent, sa gidak-on nga ang pagmintinar 
sa maong pagkakompidensyal dili makadaut sa katakus sa HIDOE sa paghatag sa mga lakang sa 
pagsuporta. Ang Tig-koordina sa Titulo IX maoy responsable sa pagkoordinar sa epektibong 
pagpatuman sa mga lakang sa pagsuporta. 
 
2. Gikatakda nga Oras aron Makompleto ang Proseso sa Pagreklamo 
 

a. Ang proseso sa pagreklamo, lakip ang mga apela, makompleto sulod sa 90 ka adlaw sa 
kalendaryo. 

 

b. Kini nga gikatakda nga oras mahimo nga temporaryo nga malangan, o ipalugway alang sa 
maayong hinungdan nga adunay sinulat nga pahibalo sa nagreklamo ug motubag sa paglangan 
o paglugway ug ang hinungdan sa aksyon.  Ang maayong hinungdan mahimong maglakip sa 
mga konsiderasyon sama sa: 
 

i. Ang pagkawala sa usa ka partido, usa ka tigtambag sa usa ka partido, o usa ka saksi; 
ii. Kadungan nga kalihokan sa pagpatuman sa balaod; o 
iii. Ang panginahanglan alang sa tabang sa pinulongan o akomodasyon sa mga 

kakulangan. 
 

c. Kung ang proseso sa reklamo temporaryo nga nalangan o gipalugwayan alang sa maayong 
katuyoan lapas sa 90 ka adlaw sa kalendaryo, ang imbestigador magpahibalo sa nagreklamo ug 
sa motubag pinaagi sa pagsulat sa kahimtang sa proseso sa reklamo, ug pagkahuman maghatag 
usa ka pagbag-o sa kahimtang matag 30 ka adlaw sa kalendaryo . 

 
3. Pagkakompidensyal 
 

a. Ang pagkakompidensyal kinahanglang huptan sa pagkatawo sa bisan kinsang indibidwal nga 
mihimo og report o reklamo sa sekswal nga pagpanghasi, lakip ang bisan kinsa nga indibidwal 
nga mihimo og report o nagsang-at og pormal nga reklamo sa sekswal nga panghasi, bisan kinsa 
nga tigreklamo, bisan kinsa nga indibidwal nga gikataho nga mao ang naghimo sa seksuwal nga 
panghasi, bisan kinsa nga gitubag, ug bisan kinsa nga saksi, gawas kung gitugutan sa Mga 
Katungod sa Edukasyon sa Pamilya ug Balaod sa Pagkapribado (Family Educational Rights and 
Privacy Act o FERPA),3 o ingon nga gikinahanglan sa balaod, o sa pagtuman sa mga katuyoan 
sa Titulo IX ug niini nga Temmporaryo nga mga Pamaagi, lakip na ang pagpahigayon sa bisan 
unsa nga imbestigasyon, pagdungog, o hudisyal nga proseso nga motumaw human niana. 

 
4. Unsaon Pagreport sa mga Alegasyon sa Sekswal nga Pagpanghasi 
 

a. Bisan kinsa nga indibidwal mahimong mohimo ug taho bahin sa sekswal nga panghasi, sa 
pulong man o sa pagsulat. 

 
b. Ang mga indibidwal mahimong maghimo og mga taho sa sekswal nga pagpanghasi ug/o mga 

alegasyon sa sekswal ngapanghasi pinaagi sa mosunod nga mga pamaagi: 

 
3 20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Bahin 99. 
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i. Personal nga komunikasyon; 
ii. Komunikasyon pinaagi sa koreo; 
iii. Komunikasyon pinaagi sa elektronikong koreo; ug/o 
iv. Komunikasyon pinaagi sa telepono. 

c. Ang mga taho mahimong direktang himoon ngadto sa Tig-koordina sa Titulo IX o bisan kinsang 
empleyado sa eskwelahan, lakip ang mga tagdumala sa eskwelahan, magtutudlo ug trabahante. 

 
5. Tubag sa mga Alegasyon sa Sekswal nga Pagpanghasi 
 

a. Kung ang HIDOE adunay aktuwal nga kahibalo sa sekswal nga panghasi, kini kinahanglan nga 
motubag sa paagi nga dili tinuyo nga walay pagtagad. 
 

b. Ang tinuyo nga pagkawalay pagtagad anaa kung ang tubag sa HIDOE sa sekswal nga 
pagpanghasi klaro nga dili makatarunganon tungod sa nahibal-an nga mga kahimtang. 
 

c. Sa pagkadawat ug taho sa sekswal nga panghasi ang HIDOE kinahanglang mohimo sa mosunod 
nga mga lakang: 

 
i. Kontaka dayon ang tigreklamo aron hisgutan ang pagkaanaa sa mga lakang sa 

pagsuporta;  
ii. Hunahunaa ang mga gusto sa tigreklamo bahin sa pagsuporta sa mga lakang;  
iii. Ipahibalo sa tigreklamo ang bahin sa pagkaanaa sa mga lakang sa pagsuporta nga 

adunay o wala magpasang-at og pormal nga reklamo; ug  
iv. Ipasabot sa tigreklamo, ang proseso sa pagsumite ug pormal nga reklamo.  

 
d. Sa dili pa ipahamtang ang bisan unsang mga silot sa pagdisiplina o uban pang mga aksyon nga 

dili suportadong mga lakang batok sa motubag, ang HIDOE kinahanglang mosunod sa pamaagi 
sa reklamo alang sa pormal nga mga reklamo nga gilatid sa Seksyon 7, Mga Pamaagi sa 
Pagreklamo alang sa Pormal nga mga Reklamo. 

 
6. Pagsumite ug Pormal nga Reklamo sa Sekswal nga Pagpanghasi 
 

a. Kung gusto sa tigreklamo nga sugdan ang proseso sa reklamo sa Titulo IX, kinahanglan nga 
magsumite ang tigreklamo og pormal nga reklamo. 

 
b. Ang pormal nga reklamo kinahanglang pirmahan sa tigreklamo, o sa laing paagi nga nagpakita 

nga ang tigreklamo mao ang nagpasaka sa pormal nga reklamo.  Ang pirma sa pormal nga 
reklamo mahimong pisikal nga pirma o digital nga pirma.  Ang mga ginikanan o legal nga mga 
tigbantay mahimong molihok alang sa menor de edad nga mga estudyante, lakip ang bahin sa 
pagpasaka ug pormal nga reklamo. 

 
c. Sa laing bahin, ang Tig-koordina sa Title IX mahimong magsumite ug pormal nga reklamo, kung 

ang tigreklamo mopili nga dili mosumite.  Sa ingon nga mga sitwasyon, ang Title IX Coordinator 
dili isipon nga nagreklamo o usa ka partido sa proseso sa reklamo. 

 
d. Ang pormal nga reklamo mahimong ipasaka sa Tig-koordina sa Title IX sa personal, pinaagi sa 

koreyo, pinaagi sa elektronikong koreo, o pinaagi sa bisan unsang dugang nga gitudlo nga mga 
pamaagi. 

 



Temporaryo nga Mga Pamaagi sa Pagreklamo alang sa Sekswal nga Panghasi 

Panid 6 sa 14  
  

e. Sa panahon nga ang pormal nga reklamo gisumite, ang tigreklamo kinahanglan nga moapil o 
mosulay sa pag-apil sa usa ka programa o kalihokan sa edukasyon. 
  

f. Walay mga limitasyon sa panahon kung kanus-a ang usa ka tigreklamo mahimong magsumite og 
pormal nga reklamo, basta ang tigreklamo nag-apil pa o misulay sa pag-apil sa usa ka programa 
o kalihokan sa edukasyon. 

 
7. Mga Pamaagi sa Pagreklamo alang sa Pormal nga mga Reklamo 
 

a. Ang pagtratar sa tigreklamo o usa ka respondent agig tubag sa usa ka pormal nga reklamo sa 
sekswal nga pagpanghasi mahimong naglangkob sa sekswal nga diskriminasyon ubos niining 
mga pamaagi sa reklamo. 
 

b. Ang pagsumite sa usa ka pormal nga reklamo nagsugod sa proseso sa reklamo. 
 

c. Sa pagkadawat ug pormal nga reklamo, ang HIDOE kinahanglang maghatag ug sinulat nga 
pahibalo sa mga alegasyon ngadto sa mga partido, kung nahibal-an.  Ang gisulat nga pahibalo 
sa mga alegasyon kinahanglang maglakip sa mosunod nga impormasyon: 
 

i. Pahibalo sa proseso sa reklamo; 
ii. Pahibalo sa mga alegasyon sa sekswal nga pagpanghasi nga posibleng naglangkob sa 

sekswal nga panghasi, lakip ang igo nga mga detalye nga nahibal-an sa panahon ug 
adunay igong panahon sa pag-andam og tubag sa dili pa ang bisan unsang inisyal nga 
interbyu.  Ang igo nga mga detalye naglakip sa: 
a. Ang mga pagkamao sa mga partido nga nalambigit sa insidente, kung 

nahibal-an; 
b. Ang panggawi nga giingong naglangkob sa sekswal nga pagpanghasi, kung 

nahibal-an; ug 
c. Ang petsa ug lokasyon sa giingong panggawi, kung nahibal-an; 

iii. Usa ka pahayag nga ang motubag gituohan nga dili responsable sa giingon nga 
pamatasan, ug nga ang usa ka determinasyon bahin sa responsibilidad himuon sa 
pagkahuman sa proseso sa reklamo; 

iv. Usa ka pahayag nga ang mga partido mahimong adunay usa ka magtatambag nga ilang 
gipili, kinsa mahimo, apan dili kinahanglan nga mahimong, usa ka abogado; 

v. Nga ang mga partido mahimong mag-inspeksyon ug magrepaso sa ebidensya; 
vi. Impormasyon bahin sa magamit nga dili pormal nga mga proseso sa resolusyon, kung 

naa man;4 ug 
vii. Ipahibalo sa mga partido ang bisan unsa nga polisiya nga nagdili sa tinuyo nga paghimo 

og bakak nga mga pahayag o tinuyo nga pagsumite sa sayop nga impormasyon atol sa 
proseso sa reklamo. 

 

d. Kung, sa panahon sa proseso sa reklamo, ang imbestigador nakahukom nga imbestigahan ang 
mga alegasyon bahin sa nagreklamo o respondent nga wala maapil sa orihinal nga sinulat nga 
pahibalo sa mga alegasyon, ang imbestigador kinahanglang mohatag ug sinulat nga pahibalo sa 
dugang nga mga alegasyon sa mga partido kansang mga identidad nahibal-an. 
 

e. Ang mga pormal nga reklamo kinahanglan nga ibasura tungod sa mosunod nga mga rason: 
 

 
4 Ang §106.45(b)(2)(i)(A) nagkinahanglan nga ang Pahibalo sa mga Alegasyon maglakip sa pahibalo sa proseso sa 
reklamo, lakip ang bisan unsang proseso sa dili pormal nga resolusyon.  Bisan pa, ang §106.45(b)(9)(iii) nag-ingon 
nga ang dili pormal nga mga resolusyon dili makatanyag o makapadali sa proseso sa dili pormal nga resolusyon aron 
masulbad ang mga alegasyon nga ang usa ka empleyado nanghasi sa usa ka estudyante.  Busa, ang Pahibalo sa 
mga Alegasyon para sa mga alegasyon sa estudyante/empleyado dili maglakip sa impormasyon bahin sa dili pormal 
nga proseso.   
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i. Ang paggawi nga giakusahan dili maglangkob sa sekswal nga pagpanghasi, ingon nga 
gipasabut sa kini nga Temporaryo nga mga Pamaagi, bisan kung napamatud-an; 

ii. Sa panahon nga nahitabo ang giingong binuhatan, ang tigreklamo wala moapil o misulay 
sa pag-apil sa usa ka edukasyonal o kalihokan;  

iii. Ang paggawi wala mahitabo sa konteksto sa usa ka programa o kalihokan sa 
edukasyon; o 

iv. Ang paggawi wala mahitabo batok sa usa ka tawo sa Estados Unidos. 
 

f. Kung ang usa ka pormal nga reklamo gibasura, usa ka sinulat nga pahibalo sa pagpalagpot ug 
(mga) rason busa ipadala dungan ngadto sa mga partido sulod sa tulo (3) ka adlaw sa 
kalendaryo sa maong determinasyon  

i. Ang sinulat nga pahibalo sa dismissal kinahanglan maglakip sa usa ka pahayag nga 
nagpakita sa katungod sa mga partido sa pag-apelar sa desisyon sa dismissal. 

ii. Kung ang usa ka partido gusto nga moapelar sa dismissal, ang hangyo alang sa apela 
kinahanglang madawat sulod sa pito (7) ka adlaw sa kalendaryo sa petsa sa sinulat nga 
pahibalo sa dismissal. 

iii. Kung ang usa ka hangyo sa pag-apelar sa dismissal dili madawat sa petsa nga gipakita 
sa sinulat nga pahibalo sa dismissal, ang desisyon sa pag-dismiss sa pormal nga 
reklamo giisip nga hingpit. 

 

g. Kung ang usa ka pormal nga reklamo gibasura, ang HIDOE mahimo gihapon nga mopadayon sa 
pagsulbad sa giingong paggawi sumala sa uban nga magamit nga mga lagda sa HIDOE ug/o 
mga polisiya sa Lupon sa Edukasyon (Board of Education o BOE). 

 

h. Kung ang usa ka pormal nga reklamo dili ibasura, usa ka Espesyalista sa Equity sa CRCB ang 
itudlo aron imbestigahan ang mga alegasyon nga naa niini. 

 

i. Kung adunay impormasyon nga motumaw sa panahon sa proseso sa reklamo nga posibleng 
moresulta sa pagbasura sa pormal nga reklamo, ang imbestigador, sa pagkonsulta sa Tig-
koordina sa Titulo IX, magrepaso sa impormasyon aron matino kung ang pormal nga reklamo 
kinahanglan ba nga ibasura niining puntoha sa ang imbestigasyon. 

 

i. Kung matino nga walay bisan usa sa mga mandatory nga basehan sa pagtangtang sa 
usa ka pormal nga reklamo, ang proseso sa reklamo magpadayon. 

ii. Kung matino nga adunay usa o daghan pa sa mga mandatoryong base nga nagsuporta 
sa pagtangtang sa usa ka pormal nga reklamo, ang pormal nga reklamo i-dismiss. Ang 
Tig-koordina sa Titulo IX dungan nga mag-isyu ug sinulat nga pahibalo sa dismissal 
ngadto sa tigreklamo ug motubag sulod sa tulo (3) ka adlaw sa kalendaryo sa maong 
determinasyon. 

 

j. Katungod sa (mga) Magtatambag 
 

i. Ang duha ka partido adunay parehas nga mga oportunidad nga adunay uban nga 
motambong sa panahon sa bisan unsang reklamo nga pagpadayon, lakip ang higayon 
nga kauban sa bisan unsang may kalabutan nga miting o pagpadayon sa magtatambag 
nga ilang gipili, kinsa mahimo, apan dili kinahanglan nga mahimong, usa ka abogado. 

ii. Ang duha ka partido dili limitado sa pagpili o presensya sa usa ka magtatambag sa 
bisan unsang miting o reklamo nga pagpadayon, bisan pa niana, ang HIDOE mahimong 
mag-establisar og mga pagdili mahitungod sa gidak-on nga ang magtatambag 
mahimong makaapil sa mga proseso, basta ang mga pagdili magamit nga parehas sa 
duha ka partido . 

iii. Ang mga magtatambag dili makatubag ug/o makatubag alang sa ilang tagsa-tagsa ka 
partido. 
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iv. Atol sa mga miting ug/o mga interbyu, ang mga partido ug ilang tagsa-tagsa nga mga 
magtatambag tugotan sa caucus. 

v. Ang magtatambag mahimong anaa sa bisan unsang mga miting o mga interbyu alang 
sa ilang tagsa-tagsa ka partido. 

 
k. Pagtigom sa Ebidensya  

 
i. Ang palas-anon sa pruweba ug ang palas-anon sa pagtigom og ebidensiya nga igo aron 

makab-ot ang determinasyon bahin sa responsibilidad naa sa HIDOE, ug dili sa mga 
partido. 

ii. Ang HIDOE dili mo-access, mokonsiderar, magbutyag, o mogamit sa record sa usa ka 
partido nga gihimo o gipadayon sa usa ka doktor, psychiatrist, psychologist, o uban 
pang giila nga propesyonal o paraprofessional nga naglihok sa kapasidad sa 
propesyonal o paraprofessional, o nagtabang sa kana nga kapasidad, ug nga gihimo ug 
gipadayon kalabot sa paghatag sa pagtambal sa partido , gawas kung makuha ang 
boluntaryo, sinulat nga pagtugot sa partido nga buhaton kini alang sa proseso sa 
reklamo. 

iii. Ang duha ka partido kinahanglan nga adunay managsama nga mga oportunidad sa 
pagpresentar sa mga saksi, lakip ang kamatuoran ug eksperto nga mga saksi, ug uban 
pang inculpatory ug exculpatory nga ebidensya. 

 

l. Ang HIDOE dili mopugong sa abilidad sa bisan hain nga partido sa paghisgot sa mga alegasyon 
nga giimbestigahan o sa pagtigom ug pagpresentar sa may kalabutan nga ebidensya.   

 

m. Ang usa ka partido, kansang partisipasyon gipaabot o giimbitar, kinahanglang hatagan ug sinulat 
nga pahibalo sa petsa, oras, lokasyon, mga partisipante, ug katuyoan sa tanang mga 
pagdungog, mga interbyu sa imbestigasyon, o uban pang mga miting, nga adunay igong 
panahon alang sa partido sa pagpangandam sa pag-apil. 

 

n. Inspeksyon ug Pagrepaso sa Ebidensya 
 

i. Sa dihang matigom na ang tanang ebidensiya, ug sa dili pa makompleto ang report sa 
imbestigasyon, ang tigreklamo ug ang respondent kinahanglan adunay usa ka 
oportunidad sa pagsusi ug pagrepaso sa ebidensya nga direktang may kalabutan sa 
mga alegasyon nga gipatungha sa pormal nga reklamo.  Naglakip kini sa ebidensya nga 
dili masaligan sa pagkab-ot sa usa ka determinasyon bahin sa responsibilidad, ug 
inculpatory ug exculpatory nga ebidensya nakuha man gikan sa usa ka partido o uban 
pang gigikanan. 

ii. Ang ebidensya kinahanglang ipadala ngadto sa mga partido ug sa ilang tagsa-tagsa ka 
mga magtatambag, kon aduna man, sa hard copy o elektroniko na porma sa dili pa 
makompleto ang report sa imbestigasyon. 

iii. Ang mga partido adunay napulo (10) ka adlaw sa kalendaryo aron maghatag usa ka 
sinulat nga tubag sa ebidensya nga natigom. 

iv. Kinahanglang tagdon sa imbestigador ang mga sinulat nga tubag sa mga partido sa 
dihang mag-draft sa taho sa imbestigasyon. 

 

o. Taho sa Imbestigasyon  
 

i. Ang imbestigador maghimo ug report sa imbestigasyon nga patas nga nagsumaryo sa 
may kalabotan nga ebidensya. 

ii. Labing menos napulo (10) ka adlaw sa kalendaryo sa wala pa ang usa ka 
determinasyon sa responsibilidad sa tighimog desisyon, ang imbestigador kinahanglan 
magpadala sa matag partido, ug ang magtatambag sa partido, kung adunay, usa ka 
kopya sa taho sa imbestigasyon alang sa ilang pagrepaso ug sinulat nga tubag. 
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iii. Ang report sa imbestigasyon mahimong ipadala sa elektronikong porma o hard copy. 
 
8. Proseso sa Paghimog Desisyon  
 

a. Gisulat nga May Kalambigitan nga mga Pangutana alang sa mga Partido ug mga Saksi 
 

i. Human ipadala ang report sa imbestigasyon ngadto sa mga partido, apan sa dili pa ang 
usa ka determinasyon bahin sa responsibilidad mahimo, ang tighimog desisyon 
kinahanglang mohatag sa matag partido sa oportunidad sa pagsumite sa sinulat, may 
kalabutan nga mga pangutana nga gusto sa usa ka partido nga ipangutana sa bisan 
unsang partido o saksi. 

ii. Ang matag partido kinahanglang hatagan sa mga tubag sa sinulat nga may kalabutan 
nga mga pangutana, ug tugotan ang dugang, limitado nga subling pagpangutana gikan 
sa matag partido. 

iii. Ang mga pangutana ug ebidensya bahin sa sekswal nga predisposisyon sa tigreklamo o 
sa una nga sekswal nga panggawi wala’y kalabotan, gawas kung ang ingon nga mga 
pangutana ug ebidensya bahin sa una nga sekswal nga panggawi sa tigreklamo 
gitanyag aron pamatud-an nga usa ka tawo gawas sa motubag ang nagbuhat sa 
panggawi nga giakusahan sa tigreklamo, o kung ang mga pangutana ug ang ebidensya 
may kalabotan sa piho nga mga insidente sa una nga sekswal nga panggawi sa 
tigreklamo bahin sa gitubag ug gitanyag aron pamatud-an ang pagtugot. 

iv. Kinahanglang ipatin-aw sa (mga) tighimo og desisyon ngadto sa partido nga nagsugyot 
sa mga pangutana sa bisan unsang desisyon nga dili iapil ang usa ka pangutana nga dili 
angay. 

 
b. Ang tighimog desisyon kinahanglang obhetibo nga mag-evaluate sa tanang may kalabutan nga 

ebidensya, lakip na ang inculpatory ug exculpatory nga ebidensya.  Ang bisan unsang 
determinasyon sa kredibilidad nga nakab-ot mahimong dili ibase sa status sa usa ka tawo isip 
tigreklamo, motubag, o saksi. 

 
c. Ang tighimog desisyon kinahanglang magpagawas ug sinulat nga determinasyon bahin sa 

responsibilidad.  Aron makab-ot kini nga determinasyon, ang tighimog desisyon kinahanglan nga 
mogamit sa kadaghanon sa sukaranan sa ebidensya sa ebidensya. 

 
d. Ang sinulat nga determinasyon kinahanglang maglakip sa mosunod nga impormasyon: 

 
i. Pag-ila sa mga alegasyon nga posibleng naglangkob sa sekswal nga pagpanghasi, 

sama sa gihubit sa ibabaw; 
ii. Usa ka deskripsyon sa mga lakang sa pamaagi nga gikuha gikan sa pagkadawat sa 

pormal nga reklamo pinaagi sa determinasyon, lakip ang bisan unsang mga pahibalo sa 
mga partido, mga interbyu sa mga partido ug mga saksi, mga pagbisita sa site, ug mga 
pamaagi nga gigamit sa pagtigom sa ubang mga ebidensya; 

iii. Mga nakit-an nga kamatuoran nga nagsuporta sa determinasyon; 
iv. Mga konklusyon bahin sa paggamit sa Kodigo sa Paggawi sa HIDOE sa mga 

kamatuoran; 
v. Usa ka pahayag sa, ug katarungan alang sa, resulta sa matag alegasyon, lakip ang usa 

ka determinasyon bahin sa responsibilidad, bisan unsang mga silot sa pagdisiplina nga 
gipahamtang sa motubag, ug kung ang mga remedyo nga gidisenyo aron ibalik o 
mapreserbar ang patas nga pag-access sa programa o kalihokan sa edukasyon sa 
HIDOE ihatag ba sa ang HIDOE ngadto sa tigreklamo; ug 

vi. Ang mga pamaagi ug gitugotan nga mga sukaranan alang sa tigreklamo ug motubag sa 
pag-apelar.   
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vii. Ang deskripsyon sa mga pamaagi ug gitugot nga mga basehanan para sa tigreklamo ug 
motubag sa pag-apelar, kinahanglang maglakip sa pagkatawo sa tighimog desisyon 
alang sa proseso sa apela. 

 
e. Ang tighimog desisyon maghatag sa sinulat nga determinasyon sa mga partido nga dungan. 

 
f. Ang determinasyon bahin sa responsibilidad mahimong pinal sa petsa nga ang mga partido 

gihatagan sa sinulat nga determinasyon sa resulta sa apela, kung ang usa ka apela gisang-at, o 
kung ang usa ka apela wala gisang-at, ang petsa kung diin ang usa ka apela dili na. giisip nga 
tukma sa panahon. 

  
9. Mga apela  
 

a. Ang mga partido adunay pito (7) ka adlaw sa kalendaryo gikan sa petsa sa sinulat nga 
determinasyon sa pagsumite sa usa ka hangyo alang sa usa ka apela. 

 

i. Ang hangyo alang sa apela kinahanglan isumite sa CRCB. 
 

b. Ang tigreklamo ug ang respondent adunay katungod sa pag-apelar gikan sa: 
 

i. Usa ka determinasyon bahin sa responsibilidad; ug 
ii. Usa ka pagtangtang sa pormal nga reklamo o bisan unsang (mga) alegasyon. 

 

c. Ang pag-apelar himoon sa mosunod nga mga basehan: 
 

i. Iregularidad sa pamaagi nga nakaapekto sa resulta sa maong butang; 
ii. Bag-ong ebidensya nga dili makatarunganon nga magamit sa panahon nga gihimo ang 

determinasyon bahin sa responsibilidad o pagtangtang, nga mahimong makaapekto sa 
sangputanan sa butang; ug 

iii. Ang Tig-koordina sa Titulo IX, ang (mga) imbestigador, ug/o ang (mga) tighimo og 
desisyon adunay panagsumpaki sa interes o pagpihig alang o batok sa mga tigreklamo 
o mga motubag sa kinatibuk-an o sa indibidwal nga nagreklamo o motubag nga 
nakaapekto sa resulta. 

 

d. Sa pag-file sa usa ka apela, ang CRCB magpadala sa pahibalo sa apela sa pikas nga partido. 
 

e. Ang pahibalo sa apela maglakip sa mosunod nga impormasyon: 
 

i. Ang identidad sa tighimog desisyon alang sa apela; 
ii. Deskripsyon sa proseso alang sa apela, lakip ang timeframe para sa pagsumite sa 

sinulat nga mga tubag sa pagsuporta o paghagit sa apela; 
iii. Impormasyon bahin sa kinsa, asa, ug unsaon pagsumite sa mga sinulat nga tubag sa 

mga partido; ug 
iv. Usa ka kopya sa hangyo alang sa apela nga nadawat. 

 

f. Ang duha ka partido adunay managsama nga oportunidad sa pagsumite sa sinulat nga mga 
pahayag sa pagsuporta sa, o paghagit, sa sangputanan. 

 

i. Ang mga partido adunay pito (7) ka adlaw sa kalendaryo gikan sa petsa sa pahibalo sa 
apela aron isumite ang ilang sinulat nga mga tubag. 

ii. Ang sinulat nga mga tubag sa mga partido ipadala ngadto sa tighimog desisyon alang 
sa apela. 

 

g. Sa pagtapos sa pito (7) ka panahon sa kalendaryo alang sa mga partido sa pagsumite sa ilang 
sinulat nga mga tubag, ang tighimog desisyon alang sa apela adunay 21 ka adlaw sa 
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kalendaryo aron sa pagrepaso sa tubag sa mga partido, ug bisan unsa nga may kalabutan nga 
impormasyon; ug paghatag ug desisyon sa apela. 

 

h. Ang tighimo og desisyon para sa apela kinahanglang mag-isyu og sinulat nga desisyon nga 
naghulagway sa resulta sa apela ug ang rason alang sa resulta. 

 
i. Ang sinulat nga desisyon ihatag dungan sa nagreklamo ug sa respondent. 

 
ii. Ang sinulat nga desisyon sa pag-apelar kinahanglang ipadala ngadto sa mga partido sa 

kataposang adlaw sa takna sa panahon alang sa tighimog desisyon alang sa apelar sa 
paghatag ug desisyon. 

 

iii. Ang impormasyon nga iapil sa sinulat nga desisyon sa apela naglakip sa: 
 

a. Ang (mga) resulta/(mga) determinasyon nga giapelar; 
b. Ang basehan sa apela; 
c. Ang desisyon bahin sa apela; ug 
d. Ang rason alang sa desisyon alang sa apela. 

 
iv.  Ang sinulat nga desisyon bahin sa apela maglakip sa usa ka pahayag nga ang desisyon 

mao ang katapusan. 
 
10. Mga Lakang sa Pagsuporta  
 

a. Ang posible nga mga lakang sa pagsuporta naglakip sa: 
 

i. Pagtambag; 
ii. Mga pagpalawig sa oras o uban pang pag-adjust nga may kalabotan sa kurso; 
iii. Mga pagbag-o sa iskedyul sa trabaho o klase; 
iv. Mga serbisyo sa escort sa kampus; 
v. Balosay nga pagpugong sa kontak tali sa mga partido; 
vi. Mga Leaves of absences; 
vii. Dugang nga seguridad ug pagmonitor sa pipila ka mga lugar sa campus; ug 
viii. Ubang susamang mga lakang. 

 

b. Kinahanglang ipabilin sa HIDOE nga kompidensyal ang bisan unsang mga paagi sa 
pagsuportang  gihatag ngadto sa tigreklamo o respondent, sa gidak-on nga ang pagmintinar sa 
maong pagkakompidensyal dili makadaut sa katakus sa HIDOE sa paghatag og mga paagi sa 
pagsuporta. 

 
11. Mga Pagtangtang sa Emerhensiya ug Administratibo nga leave 
 

a. Mga pagtangtang sa emerhensya  
 

i. Sa dili pa tangtangon ang usa ka respondent sa usa ka emerhensya nga basehan, usa 
ka indibidwal nga pagtuki sa risgo kinahanglan nga ipahigayon. 

ii. Ang katuyoan sa indibidwal nga pagtuki sa risgo mao ang pagtino kung adunay 
hinanaling hulga sa pisikal nga kahimsog o kaluwasan sa bisan kinsa nga estudyante o 
uban pang mga indibidwal ug nga ang hulga nagpakamatarung sa pagtangtang. 

iii. Ang diha-diha nga hulga kinahanglan nga motumaw gikan sa mga alegasyon sa 
sekswal nga panghasi sama sa gihubit sa ibabaw. 

iv. Kung ang usa ka determinasyon gihimo nga ang motubag tangtangon, ang respondent 
kinahanglan hatagan og pahibalo sa pagtangtang ug usa ka oportunidad sa paghagit sa 
desisyon nga tangtangon gikan sa usa ka programa o kalihokan sa edukasyon. 
a. Ang HIDOE magpadala sa motubag og sinulat nga pahibalo sa pagtangtang. 
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b. Ang hagit sa pagtangtang kinahanglang madawat sulod sa lima (5) ka adlaw sa 
kalendaryo sa petsa sa sinulat nga pahibalo sa pagtangtang. 

c. Ang palas-anon anaa sa motubag aron ipakita nga ang desisyon alang sa 
pagtangtang dili husto. 

d. Ang principal/designee adunay tulo (3) ka adlaw sa kalendaryo sa paghimo ug 
desisyon ug ipahibalo kini nga desisyon ngadto sa respondent. 

e. Ang desisyon gikonsiderar nga final. 
v. Kung ipatuman ba o dili ang usa ka emerhensya nga pagtangtang kinahanglan nga 

matino kung ang usa ka taho sa sekswal nga pagpanghasi unang nadawat, ingon man 
sa lainlaing mga yugto sa proseso sa reklamo sa Titulo IX, kung angay. 

vi. Ang probisyon sa pagtangtang sa emerhensya wala magbag-o sa mga katungod ubos 
sa Batas sa Edukasyon sa mga Indibidwal nga May Kapansanan, Seksyon 504 sa 
Rehabilitation Act of 1973 o sa Americans with Disabilities Act. 

 
b. Administrative leave 

 
i. Ang HIDOE adunay katungod sa pagbutang sa empleyado nga respondent sa 

administratibong leave sa panahon sa natanggung na proseso sa reklamo. 
ii. Kung gikinahanglan o dili ang maong leave mahimong matino sa bisan unsang yugto 

niining proseso sa reklamo. 
iii. Ang probisyon sa administratibong leave wala mag-usab sa mga katungod ubos sa 

Seksyon 504 sa Rehabilitation Act of 1973 o sa Americans with Disabilities Act. 
  
12. Mga Panagbangi sa Interes ug naay gidapigan  
 

a. Ang Tig-koordina sa Titulo IX, imbestigador, ug tighimo og desisyon dili mahimong adunay 
panagsumpaki sa interes o pagpihig alang o batok sa mga tigreklamo o mga motubag sa 
kinatibuk-an o usa ka indibidwal nga tigreklamo o motubag. 

 
i. Kung adunay (mga) kabalaka sa panagbangi sa interes ug/o pagpihig sa bahin sa 

nahisgutan nga mga indibidwal nga motumaw, ang sitwasyon pagasusihon. 
ii. Kung matino nga adunay ingon nga panagsumpaki sa interes ug/o pagpihig, ang 

indibidwal tangtangon sa proseso sa reklamo, ug laing indibidwal, nga wala kaniadto 
naapil sa proseso sa reklamo, itudlo sa kana nga partikular nga tahas. 

 
13. Sumbanan sa Ebidensya  
  

a. Ang sumbanan sa ebidensya sa pagtino sa responsibilidad mao ang Pagkalabaw sa Ebidensya. 
Kini nga sumbanan matuman kung kini matino nga mas lagmit kay sa dili nga ang alegasyon 
nahitabo. 

 
14. Pangagpas sa Responsibilidad 
 

a. Adunay usa ka pangagpas nga ang respondent dili responsable alang sa giingong paggawi 
hangtod sa usa ka determinasyon mahitungod sa responsibilidad gihimo sa pagtapos sa proseso 
sa reklamo. 

 
15. Dili Pormal nga Proseso sa Resolusyon 
 

a. Walay dili pormal nga proseso sa pagsulbad ang itanyag isip kabahin sa proseso sa reklamo. 
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16. Posibleng Mga Silot ug Remedyo sa Pagdisiplina 
 

a. Ang posibleng mga silot sa pagdisiplina alang sa mga empleyado naglakip sa: 
 

i. Berbal nga pahimangno 
ii. Gisulat nga pagbadlong 
iii. Pagsuspinde 
iv. Pagtapos 

 

b. Ang posibleng mga silot sa pagdisiplina alang sa mga estudyante naglakip sa: 
 

i. Pagtul-id ug komperensya uban sa estudyante 
ii. Detensyon 
iii. Pagtangtang sa krisis 
iv. Indibidwal nga panudlo nga may kalabutan sa problema sa pamatasan sa estudyante 
v. Suspension sa eskwelahan 
vi. Temporaryo nga alternatibo nga setting sa edukasyon 
vii. Pagkawala sa mga pribilehiyo 
viii. Mga komperensya sa ginikanan 
ix. Oras sa opisina 
x. Pagsuspinde sa usa ngadto sa napulo ka adlaw sa pagtungha 
xi. Pagsuspinde sa onse o labaw pa nga mga adlaw sa pagtungha 
xii. Pang Sabado nga eskwela 
xiii. Pagdisiplina na pagbalhin 
xiv. Referral sa alternatibong mga programa sa edukasyon 
xv. Pagpalagpot 
xvi. Pagpasig-uli 

 

c. Mga Remedyo 
 

i. Ang mga remedyo kinahanglang gidisenyo aron mapasig-uli o mapreserbar ang patas 
nga pag-gamit sa mga programa o kalihokan sa edukasyon. 

ii. Ang mga remedyo mahimong maglakip sa parehas nga indibidwal nga mga serbisyo 
sama sa "mga lakang sa pagsuporta," bisan pa, ang mga remedyo dili kinahanglan nga 
dili pagdisiplina o dili pagsilot ug dili kinahanglan nga likayan ang pagpabug-at sa 
gitubag. 

iii. Ang posible nga mga remedyo naglakip sa: 
a. Pag-adjust sa mga iskedyul sa akademiko ug buluhaton sa kurso 
b. Paghatag ug mga serbisyo sa suporta sa akademiko 
c. Pagtagana sa serbisyong medikal nga suporta 
d. Pagtagana sa mga serbisyo sa suporta sa sikolohikal 

 
17. Pagpanimalos 
 

a. Walay empleyado sa HIDOE nga manghadlok, manghulga, mamugos, o magpihig batok ni bisan 
kinsang indibidwal alang sa katuyoan nga manghilabot sa bisan unsang katungod o pribilehiyo 
nga makuha sa Titulo IX, o niining Temporaryo nga Pamaagi, o tungod kay ang indibidwal 
mihimo ug report o reklamo, mipamatuod, mitabang, o miapil o nagdumili sa pag-apil sa bisan 
unsang paagi sa imbestigasyon o pagpadayon ubos niining Temporaryo nga Pamaagi. 

 

b. Paghadlok, hulga, pagpamugos, o diskriminasyon, lakip ang mga sumbong batok sa usa ka 
indibidwal alang sa mga paglapas sa Kodigo sa Paggawi nga wala maglambigit sa 
diskriminasyon sa sekso o sekswal nga panghasi, apan naggikan sa parehas nga mga 
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kamatuoran o mga kahimtang sama sa usa ka taho o reklamo sa diskriminasyon sa sekso, o usa 
ka taho o pormal nga reklamo sa sekswal nga panghasi, alang sa katuyoan sa pagpanghilabot 
sa bisan unsang katungod o pribilihiyo nga nakuha sa Titulo IX o niini nga bahin, naglangkob sa 
pagbalos. 

 
c. Ang mga reklamo nga nag-alegar sa pagpanimalos mahimong ipasaka sumala sa parehas nga 

pamaagi sa reklamo sama sa alang sa mga reklamo sa sekswal nga pagpanghasi. 
 
18. Mga Kinahanglanon sa Pagtipig sa Rekord 
 

a. Ang HIDOE kinahanglang magtipig og mga rekord sa mga taho ug mga reklamo sa sekswal nga 
pagpanghasi. Ang maong mga rekord naglakip sa:5 

 
i. Ang matag imbestigasyon sa sekswal nga pagpanghasi, lakip ang bisan unsang pag-ila 

bahin sa responsibilidad; 
ii. Bisan unsang mga silot sa pagdisiplina nga gipahamtang sa respondent; 
iii. Bisan unsang mga remedyo nga gihatag sa tigreklamo nga gidesinyo sa pagpasig-uli o 

pagpreserbar sa patas nga pag-access sa programa o kalihokan sa edukasyon sa 
HIDOE; 

iv. Bisan unsang apela, lakip ang resulta sa apela; ug 
v. Tanang materyales nga gigamit sa pagbansay sa mga Tig-koordina sa Titulo IX, 

imbestigador, ug mga tighimo og desisyon. Kinahanglang himoon sa HIDOE kining mga 
materyal sa pagbansay nga magamit sa publiko sa ilang website. 

 
b. Ang HIDOE kinahanglang magtipig og mga rekord sa tubag niini sa sekswal nga panghasi. 

Naglakip kini sa mga rekord sa bisan unsang mga aksyon, lakip ang: 
 

i. Mga lakang sa pagsuporta nga gihimo agig tubag sa usa ka taho o pormal nga reklamo 
sa sekswal nga panghasi. Kung wala gihatag ang mga lakang sa pagsuporta sa usa ka 
tigreklamo, dokumentasyon sa mga hinungdan ngano nga ang ingon nga tubag dili 
klaro nga dili makatarunganon tungod sa nahibal-an nga mga kahimtang; 

ii. Dokumentasyon para sa matag taho nga nadawat, ug sa matag higayon, ang basehan 
sa konklusyon niini nga ang tubag sa HIDOE dili tinuyo nga walay pagtagad; ug 

iii. Dokumentasyon sa mga lakang nga gihimo aron ibalik ug/o mapreserbar ang pag-gamit 
sa mga programa o kalihokan sa edukasyon sa HIDOE. 

 
5 Seksyon 106.45(b)(10)(i)(A) sa mga regulasyon nga nagkinahanglan sa HIDOE sa pagmentinar usab sulod sa pito 
ka tuig “[…] bisan unsa nga audio o audiovisual nga pagrekord o kopya nga gikinahanglan ubos sa parapo (b)(6)(i) 
sa kini nga seksyon, […]” Ang Seksyon 106.45(b)(6)(i) may kalabotan sa mga live hearing nga kinahanglan nga 
himuon sa mga post-secondary nga institusyon, apan opsyonal alang sa elementarya ug sekondaryang eskwelahan.  
Isip usa ka K-12 nga sistema sa publikong eskwelahan, ang HIDOE mihukom nga ang mga live nga mga pagdungog 
dili mahimong bahin sa Titulo IX nga proseso sa reklamo.  Ang Seksyon 106.45(b)(10)(i)(A) nagkinahanglan usab sa 
HIDOE sa pagmentinar sulod sa pito ka tuig, mga rekord sa bisan unsang dili pormal nga resolusyon, ug ang mga 
resulta sa maong dili pormal nga resolusyon.  Gitino sa HIDOE nga ang dili pormal nga mga resolusyon dili 
mahimong bahin sa proseso sa reklamo sa Titulo IX. 
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