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หมวด 9 คอืกฎหมายรัฐบาลกลางทีห่า้มมใิหม้กีารเลอืกปฏบัิตริะหวา่งเพศในโครงการหรอืกจิกรรมทางการศกึษาใด ๆ 
ทีไ่ดร้ับความชว่ยเหลอืทางการเงนิจากรัฐบาลกลาง หมวด 9 
หา้มมใิหม้กีารลว่งละเมดิทางเพศรวมถงึความรุนแรงทางเพศ เชน่ การขม่ขนื การคุกคามทางเพศ 
และการบบีบังคับทางเพศ โดยไมคํ่านงึวา่เป็นเพศใดและไมว่่าจะมกีารแจง้ความคดอีาญาหรอืไม ่
 
เมือ่วันที ่19 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 สํานักงานสทิธพิลเมอืง (Office for Civil Rights) 
กระทรวงศกึษาธกิารแหง่สหรัฐอเมรกิา (United States Department of Education, US DOE) 
ไดอ้อกระเบยีบขอ้บังคับหมวด 9 ฉบับใหม ่โดยมผีลบังคับใชใ้นวันที ่14 สงิหาคม ค.ศ. 2020 
 
วตัถปุระสงค ์
กระทรวงศกึษาธกิารแหง่รัฐฮาวาย (Hawaii State Department of Education, HIDOE) 
จะพฒันากฎการบรหิารรัฐฮาวายฉบับถาวร (Hawaii Administrative Rule, HAR) เพือ่ออกระเบยีบขอ้บังคับหมวด 9 
ฉบับใหม ่วา่ดว้ยการกําหนดกระบวนการรอ้งทุกขสํ์าหรับการรอ้งเรยีนเกีย่วกับการลว่งละเมดิทางเพศทีต่อ้งปฏบัิตติาม 
และกอ่นทีจ่ะมกีารบังคับใชป้ระเภทใด ๆ ของการลงโทษทางวนัิย ดังนัน้ HIDOE 
จงึไดจั้ดทําระเบยีบปฏบัิตวิ่าดว้ยการรอ้งทุกขเ์กีย่วกับการลว่งละเมดิทางเพศฉบับชัว่คราว (ระเบยีบปฏบัิตฉิบับชั่วคราว) 
เพือ่จัดการกับการรอ้งเรยีนเกีย่วกับการลว่งละเมดิทางเพศจนกวา่ HAR ฉบับใหมจ่ะเสร็จสิน้ 
ระเบยีบปฏบัิตฉิบับชัว่คราวนี้กําหนดกระบวนการรอ้งทกุขสํ์าหรับวธิจัีดการรายงานและขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับการล่วงละเมิ
ดทางเพศทีเ่กดิขึน้กับนักเรยีนในโครงการหรอืกจิกรรมใด ๆ ของ HIDOE, HIDOE 
มุง่มั่นทีจ่ะสรา้งความมั่นใจวา่นักเรยีนจะไดส้มัผัสกับสภาพแวดลอ้มทางการศกึษาทีป่ราศจากการเลอืกปฏบัิตแิละการล่
วงละเมดิ รวมถงึการลว่งละเมดิทางเพศดว้ย 
 
a. ก. HIDOE 

จะดําเนนิการโดยทันทแีละอยา่งเหมาะสมเพือ่หยดุการลว่งละเมดิทางเพศทีเ่กดิขึน้ในโครงการหรอืกจิกรรมทางกา
รศกึษาตามทีกํ่าหนดไวใ้นระเบยีบปฏบัิตฉิบับชัว่คราว 
เพือ่ป้องกันไมใ่หเ้กดิซ้ําและแกไ้ขผลกระทบจากการลว่งละเมดิทางเพศตอ่ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูอ้ืน่ตามความเหมาะสม 

 
b. ข. สํานักงานกํากับดแูลการปฏบัิตติามสทิธพิลเมอืง (Civil Rights Compliance Branch, CRCB) 

มหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบในการประสานงานและดําเนนิการตามระเบยีบปฏบัิตเิหลา่นี้ ความรับผดิชอบของ CRCB 
รวมถงึการตรวจตดิตามคํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการเกีย่วกับการล่วงละเมดิทางเพศ 
การสอบสวนคํารอ้งเรยีนอย่างเป็นทางการเกีย่วกับพฤตกิรรมการลว่งละเมดิทางเพศ 
การแจง้ขอ้มลูในการตดิตอ่ผูป้ระสานงานหมวด 9 (Title IX Coordinator) 
ตลอดจนการดําเนนิการตามระเบยีบปฏบัิตเิพือ่จัดการกับพฤตกิรรมการล่วงละเมดิทางเพศ 
การฝึกอบรมเกีย่วกับสทิธแิละความรับผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งกับการล่วงละเมดิทางเพศใหกั้บนักเรยีน บคุลากร 
อาสาสมัคร และบุคคลทีส่ามของ HIDOE 

 
c. ค. ระเบยีบปฏบัิตฉิบับชัว่คราวเหลา่นี้บังคับใชกั้บพฤตกิรรมของนักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนในโรงเรยีนสงักัด 

HIDOE ระหวา่งปีการศกึษาปกต ิภาคฤดรูอ้น หรอืชว่งปิดภาคเรยีน โดยไมคํ่านงึถงึอาย ุ
ตลอดจนพฤตกิรรมของบคุลากร อาสาสมัคร และบคุคลทีส่ามของ HIDOE ทัง้ในปัจจุบันและในอดตี 
หากพฤตกิรรมทีถ่กูกล่าวหาเกดิขึน้ในโครงการหรอืกจิกรรมทางการศกึษาของ HIDOE 
ตามทีกํ่าหนดไวใ้นระเบยีบปฏบัิตฉิบับชัว่คราว 

 
d. ง. HIDOE จะตอ้งปฏบัิตติามหมวด 9 กฎหมายว่าดว้ยการแกไ้ขการศกึษา (Educational Amendment) ปี ค.ศ. 

1972 กฎหมายมหาชน (Public Law) 92-318 ในการดําเนนิงานตามระเบยีบปฏบัิตฉิบับชัว่คราวนี้ 
 
1. คําจํากดัความ 
 
“ขอ้เท็จจรงิ” 
หมายถงึการแจง้เรือ่งการลว่งละเมดิทางเพศหรอืขอ้กล่าวหาเรือ่งการลว่งละเมดิทางเพศตอ่บคุลากรของโรงเรยีนประถ
มศกึษาและมัธยมศกึษา 
 
ซึง่หมายความว่าเมือ่บุคลากรของ HIDOE 
คนใดไดร้ับแจง้เรือ่งการล่วงละเมดิทางเพศหรอืขอ้กลา่วหาเรือ่งการลว่งละเมดิทางเพศ 
พวกเขาตอ้งรายงานขอ้เท็จจรงิดังกล่าวต่อผูด้แูลหรอืหัวหนา้งาน 
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ผูด้แูลและหัวหนา้งานตอ้งรายงานขอ้มลูทีไ่ดร้ับไปยังสํานักงานกํากับดแูลการปฏบัิตติามสทิธพิลเมอืง (CRCB) 
 
“การแจง้” รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีง รายงานการล่วงละเมดิทางเพศตอ่ผูป้ระสานงานหมวด 9 หรอืบคุลากรของ HIDOE 
และการสงัเกตเห็นหรอืเป็นพยานในพฤตกิรรมการลว่งละเมดิทางเพศของบคุลากรของ HIDOE 
 
“ผูร้อ้งเรยีน” หมายถงึ บุคคลทีย่นืยันวา่เป็นผูเ้สยีหายของพฤตกิรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการลว่งละเมดิทางเพศ 
 
“ความยนิยอม” หมายถงึขอ้ตกลงซึง่เห็นพอ้งกัน อย่างมสีต ิและสมัครใจในการมเีพศสมัพันธใ์นรปูแบบทีต่กลงกัน 
หากนักเรยีนถกูคกุคามทางเพศและมอีายต่ํุากว่าเกณฑ ์ใหถ้อืวา่ไม่ไดร้ับความยนิยอม 
 
“CRCB” หมายถงึสํานักงานกํากับดูแลการปฏบัิตติามสทิธพิลเมอืง เป็นหน่วยงานใน HIDOE 
ทีม่หีนา้ทีค่วามรับผดิชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ HIDOE 
ปฏบัิตติามและดําเนนิการตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับของรัฐบาลกลางและของรัฐ 
และนโยบายและกฎภายในของ HIDOE ทีเ่กีย่วขอ้งกับสทิธพิลเมอืงของทัง้นักเรยีนและบุคลากร CRCB 
ยังมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบในการตรวจตดิตามและ/หรอืดําเนนิการสอบสวนการเลอืกปฏบัิตริะหวา่งเพศรวมถงึการลว่งล
ะเมดิทางเพศ 
 
“ความรุนแรงตอ่คูร่ัก” 
หมายถงึความรุนแรงทีก่ระทําโดยบคุคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างสงัคมในเชงิชูส้าวหรอืใกลช้ดิกับผูเ้สยีหาย 
การมอียูข่องความสมัพันธดั์งกลา่วจะพจิารณาจากคําแถลงของฝ่ายทีร่ายงาน 
และการพจิารณาความยาวนานของความสมัพันธ ์ประเภทของความสมัพันธ ์
และความถีข่องการมปีฏสิมัพันธร์ะหวา่งบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในความสมัพันธนั์น้ คําจํากัดความของความรุนแรงตอ่คูร่ัก 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงการลว่งละเมดิทางเพศหรอืทางร่างกาย หรอืการคุกคามการล่วงละเมดิดังกลา่ว 
ความรุนแรงต่อคูร่ักไมร่วมถงึการกระทําทีอ่ยูภ่ายใตคํ้าจํากัดความของความรุนแรงในครอบครัว 

“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายถงึ ความรุนแรงทีก่ระทําโดยคูส่มรสหรอืผูท้ีใ่กลช้ดิในปัจจุบันหรอือดตีของผูเ้สยีหาย 
โดยบคุคลทีผู่เ้สยีหายมบีตุรร่วมกัน โดยบคุคลทีอ่ยูร่่วมกันหรอืเคยอยูร่่วมกับผูเ้สยีหายในฐานะคูส่มรสหรอืผูท้ีใ่กลช้ดิ 
โดยบคุคลทีอ่ยูใ่นฐานะเหมอืนเป็นคูส่มรสของผูเ้สยีหายภายใตก้ฎหมายเกีย่วกับความรุนแรงในครอบครัวของรัฐฮาวาย
0

1 
หรอืโดยบุคคลอืน่ใดทีก่ระทําต่อผูเ้สยีหายทีเ่ป็นผูใ้หญห่รอืเยาวชนทีไ่ดร้ับการคุม้ครองจากการกระทําของบคุคลนัน้ภา
ยใตก้ฎหมายเกีย่วกับความรุนแรงในครอบครัวของรัฐฮาวาย1

2 
 
“โครงการหรอืกจิกรรมทางการศกึษา” หมายถงึสถานที ่เหตกุารณ์ หรอืสถานการณ์ที ่HIDOE 
ดําเนนิการควบคมุอย่างเป็นรปูธรรมตอ่ทัง้ผูถ้กูกลา่วหาและบรบิททีเ่กดิการล่วงละเมดิทางเพศ 
 
“คํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการ” หมายถงึเอกสารทีย่ืน่โดยผูร้อ้งเรยีนหรอืลงนามโดยผูป้ระสานงานหมวด 9 
โดยมกีารกล่าวหาการล่วงละเมดิทางเพศตอ่ผูถ้กูกล่าวหา และขอให ้HIDOE สอบสวนขอ้กลา่วหานัน้ 
ในขณะทีย่ืน่คํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการผูร้อ้งเรยีนตอ้งกําลังเขา้ร่วมหรอืพยายามเขา้ร่วมในโครงการหรอืกจิกรรมทาง
การศกึษาของ HIDOE ทีซ่ ึง่มกีารยืน่คํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการไป 
อาจยืน่คํารอ้งเรยีนอย่างเป็นทางการกับผูป้ระสานงานหมวด 9 ดว้ยตนเอง ทางไปรษณีย ์
หรอืทางจดหมายอเิล็กทรอนกิส ์โดยใชข้อ้มลูตดิต่อของผูป้ระสานงานหมวด 9 ตามทีร่ะบไุวแ้ละโดยวธิอีืน่ ๆ ทีกํ่าหนด 
 

“เอกสารทีย่ืน่โดยผูร้อ้งเรยีน” หมายถงึตัวเอกสารหรอืการยืน่แบบอเิล็กทรอนกิส ์(เชน่ 
ทางจดหมายอเิล็กทรอนกิสห์รอืผ่านพอรทั์ลออนไลน์ทีจั่ดไวเ้พือ่จุดประสงคน์ี้) 
ทีม่ลีายเซ็นจรงิหรอืลายเซ็นดจิทัิลของผูร้อ้งเรยีน หรอืทีบ่ง่ชีว้า่ผูร้อ้งเรยีนเป็นผูย้ืน่คํารอ้งเรยีนอย่างเป็นทางการ 
ในกรณีทีผู่ป้ระสานงานหมวด 9 ลงนามในคํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการ ผูป้ระสานงานหมวด 9 
ตอ้งไมใ่ชผู่ร้อ้งเรยีนหรอืคูก่รณีอกีฝ่ายหนึง่ 
 

“HIDOE” หมายถงึกระทรวงศกึษาธกิารแหง่รัฐฮาวาย 
 

 
1 ดใูนรัฐบัญญัตฉิบับแกไ้ขของรัฐฮาวาย Haw. Rev. Stat. §586-1, Haw. Rev. Stat. §709-906  
2 ดไูดจ้ากเอกสารใน 1 และสามารถดไูดใ้น Haw. Rev. Stat. §571-2 
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“ผูถ้กูกล่าวหา” หมายถงึ บคุคลทีไ่ดถ้กูรายงานวา่เป็นผูก้ระทําความผดิทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการล่วงละเมดิทางเพศ 
 

“การคกุคามทางเพศ” 
หมายถงึการพยายามทางเพศหรอืการกระทําทางเพศทีเ่กดิขึน้จรงิตอ่บุคคลอืน่โดยไม่ไดร้ับความยนิยอมจากผูเ้สยีหาย 
ซึง่รวมถงึกรณีทีผู่เ้สยีหายไมส่ามารถใหค้วามยนิยอมได ้
 

• การขม่ขนืคอืการสอดใสด่ว้ยสว่นของร่างกายหรอืสิง่ใดไมว่่าจะลกึเพยีงใดเขา้ไปในชอ่งคลอดหรอืทวารหนัก 
หรอืการสอดใสอ่วัยวะเพศเขา้ไปในปากของบคุคลอืน่ โดยไม่ไดร้ับความยนิยอมจากผูเ้สยีหาย 
ความผดินี้รวมถงึการขม่ขนืทัง้ชายและหญงิ 

• การลูบไลค้อืการสมัผัสอวัยวะสว่นตัวของบุคคลอืน่โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่สนองความตอ้งการทางเพศ 
โดยไม่ไดร้ับความยนิยอมจากผูเ้สยีหาย 
รวมถงึกรณีทีผู่เ้สยีหายไม่สามารถใหค้วามยนิยอมไดเ้นื่องจากอายหุรอืเพราะความบกพร่องทางจติแบบชั่วครา
วหรอืถาวรของเขาหรอืเธอ 

• การร่วมประเวณีกับญาตสินทิคอืการมเีพศสมัพันธร์ะหว่างบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกันในระดับทีก่ฎหมายหา้มมใิหส้มร
สกัน 

• การขม่ขนืกระทําชําเราคอืการมเีพศสมัพันธกั์บบคุคลทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะตามกฎหมาย 
 

“การลว่งละเมดิทางเพศ” หมายถงึพฤตกิรรมระหวา่งเพศทีเ่ขา้ขา่ยหนึง่ขอ้หรอืมากกวา่ตอ่ไปนี้: (1) บคุลากรของ 
HIDOE ปรับเงือ่นไขในการใหค้วามชว่ยเหลอื ผลประโยชน ์หรอืบรกิารของ HIDOE 
ตอ่การมสีว่นร่วมของบคุคลใดในลักษณะทีแ่สดงพฤตกิรรมทางเพศทีไ่มพ่งึประสงค ์(2) 
พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคกํ์าหนดโดยวญิ�ชูนว่ามคีวามรุนแรง แพร่กระจาย 
และน่ารังเกยีจทียั่งผลใหบ้คุคลไม่สามารถเขา้ถงึโครงการหรอืกจิกรรมทางการศกึษาของ HIDOE 
อยา่งเทา่เทยีมกันได ้หรอื (3) "การคกุคามทางเพศ" "ความรุนแรงตอ่คูร่ัก" "ความรุนแรงในครอบครัว" หรอื 
"การสะกดรอยตาม" 
 

“การสะกดรอยตาม” หมายถงึ การมสีว่นร่วมในพฤตกิารณ์ทีมุ่่งตดิตามบคุคลใดบคุคลหนึง่โดยเฉพาะ 
สง่ผลใหว้ญิ�ูชนตกอยูใ่นความหวาดกลัวต่อความปลอดภัยของบคุคลนัน้หรอืความปลอดภัยของผูอ้ืน่ 
หรอืประสบความทกุขท์างอารมณ์อยา่งมาก “พฤตกิารณ์” 
ในคําจํากัดความเพือ่การนี้หมายถงึการกระทําตัง้แต่สองอยา่งขึน้ไป 
ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงการกระทําของผูส้ะกดรอยตามโดยตรง โดยออ้ม หรอืผา่นบคุคลทีส่าม 
ไมว่า่จะดว้ยการกระทํา วธิกีาร อปุกรณ์ หรอืชอ่งทางใด ๆ เพือ่ตดิตาม ตรวจสอบ สงัเกต สอดสอ่ง 
คกุคามหรอืสือ่สารกับหรอืใกลกั้บบคุคล หรอืรบกวนทรัพยส์นิของบคุคลใด “วญิ�ชูน” หมายถงึ 
วญิ�ชูนภายใตส้ถานการณ์ทีค่ลา้ยคลงึกันและมอัีตลักษณ์ทีค่ลา้ยคลงึกับผูเ้สยีหาย “ความทุกขท์างอารมณ์อย่างมาก” 
หมายถงึความทกุขท์รมานหรอืความเจ็บปวดรวดรา้วทางจติใจอยา่งมากทีอ่าจจะแตไ่มจํ่าเป็นตอ้งไดร้ับการบําบัดรักษา
หรอืคําปรกึษาทางการแพทยห์รอืจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นอืน่ ๆ 
 

“มาตรการสนับสนุน” หมายถงึการบรกิารรายบคุคลทีไ่มใ่ชก่ารรับโทษทางวนัิย ไมเ่กีย่วขอ้งกับการลงโทษ 
ทีเ่สนอใหต้ามความเหมาะสมตามเหตอัุนควรและไมค่ดิคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายแกผู่ร้อ้งเรยีนหรอืผูถ้กูกล่าวหา 
กอ่นหรอืหลังการยืน่คํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการหรอืแมจ้ะไมม่กีารยืน่คํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการ 
มาตรการดังกล่าวมจุีดหมายเพือ่ฟ้ืนฟหูรอืคงไวซ้ึง่การเขา้ถงึโครงการหรอืกจิกรรมทางการศกึษาของ HIDOE 
อยา่งเทา่เทยีมกัน โดยไม่สรา้งภาระใหอ้กีฝ่ายอย่างไมม่เีหตุผล 
อกีทัง้ยังมจุีดหมายเพือ่ปกป้องความปลอดภัยของทุกฝ่ายหรอืสภาพแวดลอ้มทางการศกึษาของ HIDOE 
หรอืยับยัง้การล่วงละเมดิทางเพศ มาตรการสนับสนุนอาจรวมถงึการใหคํ้าปรกึษา 
การขยายกําหนดเวลาหรอืการปรับทีเ่กีย่วขอ้งกับหลักสตูรอืน่ ๆ การปรับเปลีย่นตารางงานหรอืตารางเรยีน 
บรกิารการชว่ยเหลอืของวทิยาเขต ขอ้จํากัดในการตดิต่อระหว่างคูก่รณี การเปลีย่นแปลงสถานทีทํ่างานหรอืทีอ่ยูอ่าศัย 
การลากจิ ความปลอดภัยและการตรวจตดิตามทีเ่พิม่ขึน้ในบางพืน้ทีข่องวทิยาเขต และมาตรการทีค่ลา้ยคลงึกันอืน่ ๆ 
HIDOE ตอ้งเก็บรักษามาตรการสนับสนุนใด ๆ ทีใ่หกั้บผูร้อ้งเรยีนหรอืผูถ้กูกล่าวหาไวเ้ป็นความลับ 
ในขอบเขตทีก่ารเก็บรักษาความลับดังกลา่วจะไม่บ่ันทอนความสามารถของ HIDOE 
ในการใหบ้รกิารมาตรการสนับสนุน ผูป้ระสานงานหมวด 9 
มหีนา้ทีป่ระสานงานใหก้ารดําเนนิการตามมาตรการสนับสนุนมปีระสทิธผิล 
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2. กรอบเวลาในการดําเนนิกระบวนการรอ้งทุกขใ์หเ้สร็จสิน้ 
 

a. ก. กระบวนการรอ้งทุกขร์วมถงึการอุทธรณ์จะตอ้งเสร็จสิน้ภายใน 90 วันตามปฏทินิ 
 
b. ข.กรอบเวลานี้อาจล่าชา้ชัว่คราวหรอืขยายออกไปดว้ยเหตุผลทีด่โีดยมหีนังสอืแจง้ผูร้อ้งเรยีนและผูถ้กูกลา่วห

าถงึสาเหตแุหง่ความลา่ชา้หรอืการขยายเวลาและเหตผุลในการดําเนนิการ 
เหตผุลทีด่อีาจรวมถงึขอ้ควรพจิารณา เชน่: 
 

i. การหายไปของคู่กรณี ทีป่รกึษาของคู่กรณีหรอืพยาน 
ii. กจิกรรมการบังคับใชก้ฎหมายทีพ่รอ้มกัน หรอื 
iii. ความตอ้งการความชว่ยเหลอืทางภาษาหรอืทีพ่ักของผูพ้กิาร 

 
c. ค. หากกระบวนการรอ้งทกุขดั์งกลา่วล่าชา้ชั่วคราวหรอืขยายออกไปดว้ยเหตุผลทีด่เีกนิกรอบเวลา 90 

วันตามปฏทินิพนักงานสอบสวนจะแจง้ผูร้อ้งเรยีนและผูถ้กูกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรถงึสถานะของกระบวน
การรอ้งทกุข ์และหลังจากนัน้จะอัปเดตสถานะทุก 30 วันตามปฏทินิ 

 
3. การรกัษาความลบั 
 

ก. อัตลักษณ์ของบคุคลใด ๆ ทีจั่ดทํารายงานหรอืคํารอ้งเรยีนเกีย่วกับการล่วงละเมดิทางเพศ รวมทัง้บคุคลใด ๆ 
ทีไ่ดจั้ดทํารายงานหรอืยืน่คํารอ้งเรยีนอย่างเป็นทางการเกีย่วกับการล่วงละเมดิทางเพศ ผูร้อ้งเรยีนใด ๆ 
บคุคลใด ๆ ทีถ่กูรายงานว่าเป็นผูก้ระทําการลว่งละเมดิทางเพศ ผูถ้กูกล่าวหาใด ๆ และพยานใด ๆ 
ตอ้งถกูเก็บรักษาเป็นความลับ 
เวน้แตจ่ะไดร้ับอนุญาตตามพระราชบัญญัตสิทิธแิละความเป็นสว่นตัวทางการศกึษาของครอบครัว (Family 
Educational Rights and Privacy Act, FERPA)2

3 หรอืตามทีก่ฎหมายกําหนด 
หรอืเพือ่ดําเนนิการตามวัตถปุระสงคข์องหมวด 9 และระเบยีบปฏบัิตฉิบับชัว่คราวเหลา่นี้ รวมถงึการสอบสวน 
การไตส่วน หรอืการพจิารณาคดใีด ๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลัง 

 
4. วธิรีายงานขอ้กลา่วหาเรือ่งการลว่งละเมดิทางเพศ 
 

a. ก. บุคคลใด ๆ สามารถรายงานการล่วงละเมดิทางเพศดว้ยวาจาหรอืเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

b. ข.บคุคลสามารถรายงานการลว่งละเมดิทางเพศและ/หรอืขอ้กลา่วหาเรือ่งการลว่งละเมดิทางเพศไดโ้ดยวธิกีา
รดังตอ่ไปนี้: 
  

i. การสือ่สารดว้ยตนเอง 
ii. การสือ่สารผา่นทางไปรษณีย ์
iii. การสือ่สารผา่นทางอเีมล และ/หรอื 
iv. การสือ่สารผา่นโทรศัพท ์

ค. สามารถรายงานไปยังผูป้ระสานงานหมวด 9 หรอืบคุลากรคนใดคนหนึง่ของโรงเรยีนไดโ้ดยตรง รวมถงึผูดู้แล 
คณาจารย ์และเจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีน 

 
5. การตอบสนองตอ่ขอ้กลา่วหาเรือ่งการลว่งละเมดิทางเพศ 
 

a. ก. เมือ่ HIDOE ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับการลว่งละเมดิทางเพศแลว้ 
ตอ้งตอบสนองในลักษณะทีไ่ม่เฉยเมยโดยเจตนา 
 

b. ข. ความเฉยเมยโดยเจตนาจะเกดิขึน้หากการตอบสนองของ HIDOE 
มคีวามไมส่มเหตุสมผลอย่างชัดเจนตอ่สถานการณ์การลว่งละเมดิทางเพศทีท่ราบแลว้ 

 
3 20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Part 99 
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c. ค. เมือ่ไดร้ับรายงานการลว่งละเมดิทางเพศแลว้ HIDOE จะตอ้งดําเนนิการตามขัน้ตอนดังต่อไปนี้: 

 
i. ตดิตอ่ผูร้อ้งเรยีนทันทเีพือ่หารอืเกีย่วกับมาตรการสนับสนุนทีม่ใีห ้ 
ii. พจิารณาความประสงคข์องผูร้อ้งเรยีนเกีย่วกับมาตรการสนับสนุน  
iii. แจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบถงึมาตรการสนับสนุนทีม่ใีหใ้นกรณีทีม่หีรอืไมม่กีารยืน่คํารอ้งเรยีนอยา่งเป็

นทางการ และ  
iv. อธบิายใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบถงึกระบวนการยืน่คํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการ  

 
d. ง. กอ่นการบังคับใชก้ารลงโทษทางวนัิยหรอืการดําเนนิการอืน่ ๆ ทีไ่มใ่ชม่าตรการสนับสนุนตอ่ผูถ้กูกลา่วหา 

HIDOE 
ตอ้งปฏบัิตติามระเบยีบปฏบัิตวิ่าดว้ยการรอ้งทุกขเ์กีย่วกับคํารอ้งเรยีนอย่างเป็นทางการทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 7 
ระเบยีบปฏบัิตวิ่าดว้ยการรอ้งทุกขเ์กีย่วกับคํารอ้งเรยีนอย่างเป็นทางการ (Section 7, Grievance Procedures 
for Formal Complaints) 

 
6. การยืน่คํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการเกีย่วกบัการลว่งละเมดิทางเพศ 
 

a. ก. หากผูร้อ้งเรยีนตอ้งการเริม่ดําเนนิการตามหมวด 9 วา่ดว้ยเรือ่งกระบวนการรอ้งทุกข ์
ผูร้อ้งเรยีนตอ้งยืน่คํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการ 

 
b. ข. ผูร้อ้งเรยีนตอ้งลงนามในคํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการ 

หรอืมเิชน่นัน้ตอ้งระบวุา่ผูร้อ้งเรยีนเป็นผูย้ืน่คํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการ 
ลายเซ็นในคํารอ้งเรยีนอย่างเป็นทางการนัน้อาจเป็นลายเซ็นจรงิหรอืลายเซ็นดจิทัิล 
บดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมายสามารถดําเนนิการในนามของนักเรยีนทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะได ้
รวมถงึการยืน่คํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการ 

 
c. ค. หรอือกีทางหนึง่ ผูป้ระสานงานหมวด 9 สามารถยืน่คํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการได ้

หากผูร้อ้งเรยีนเลอืกทีจ่ะไมส่ง่ ในสถานการณ์เชน่นี้ ไมถ่อืวา่ผูป้ระสานงานหมวด 9 
เป็นผูร้อ้งเรยีนหรอืเป็นอกีฝ่ายในกระบวนการรอ้งทุกข ์

 
d. ง. สามารถยืน่คํารอ้งเรยีนอย่างเป็นทางการต่อผูป้ระสานงานหมวด 9 ดว้ยตนเอง ทางไปรษณีย ์ทางอเีมล 

หรอืผา่นวธิกีารอืน่ ๆ ตามทีกํ่าหนดได ้
 

e. จ. ในขณะทีส่ง่คํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการ 
ผูร้อ้งเรยีนตอ้งกําลังเขา้ร่วมหรอืพยายามเขา้ร่วมในโครงการหรอืกจิกรรมทางการศกึษา 
  

f. ฉ. ไมม่กีารจํากัดเวลาในการสง่คํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการของผูร้อ้งเรยีน 
ตราบใดทีผู่ร้อ้งเรยีนยังคงเขา้ร่วมหรอืพยายามเขา้ร่วมในโครงการหรอืกจิกรรมทางการศกึษา 
 

7. ระเบยีบปฏบิตัวิา่ดว้ยการรอ้งทกุขเ์กีย่วกบัคํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการ 
 

a. ก. 
การปฏบัิตติ่อผูร้อ้งเรยีนหรอืผูถู้กกลา่วหาในการตอบสนองต่อคํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการเกีย่วกับการลว่งละ
เมดิทางเพศอาจถอืเป็นการเลอืกปฏบัิตทิางเพศภายใตร้ะเบยีบปฏบัิตวิา่ดว้ยการรอ้งทุกขเ์หลา่นี้ 
 

b. ข. การสง่คํารอ้งเรยีนอย่างเป็นทางการถอืเป็นการเริม่ตน้กระบวนการรอ้งทุกข ์
 

c. ค. เมือ่ไดร้ับคํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการแลว้ HIDOE ตอ้งแจง้ขอ้กลา่วหาเป็นลายลักษณ์อักษรตอ่คูก่รณี 
หากทราบ หนังสอืแจง้ขอ้กลา่วหาตอ้งมขีอ้มลูดังต่อไปนี้: 
 

i. การแจง้เกีย่วกับกระบวนการรอ้งทกุข ์
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ii. การแจง้ขอ้กล่าวหาเรือ่งการล่วงละเมดิทางเพศทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการล่วงละเมดิทางเพศ 
รวมถงึรายละเอยีดเท่าทีท่ราบทีเ่พยีงพอในขณะนัน้ 
และดว้ยเวลาทีเ่พยีงพอในการเตรยีมการตอบสนองกอ่นการสัมภาษณ์ครัง้แรกจะเริม่ขึน้ 
รายละเอยีดทีเ่พยีงพอ ไดแ้ก:่ 
a. ก. อัตลักษณ์ของคูก่รณีทีเ่กีย่วขอ้งในเหตกุารณ์ หากทราบ 
b. ข. พฤตกิรรมการลว่งละเมดิทางเพศทีถ่กูกลา่วหา หากทราบ และ 
c. ค. วันทีแ่ละสถานทีข่องพฤตกิรรมทีถ่กูกล่าวหา หากทราบ 

iii. คําแถลงทีส่นันษิฐานวา่ผูถ้กูกลา่วหาไมร่ับผดิชอบตอ่พฤตกิรรมทีถ่กูกลา่วหา 
และจะมกีารตัดสนิเกีย่วกับความรับผดิชอบในขัน้ตอนการสรุปของกระบวนการรอ้งทุกข ์

iv. คําแถลงทีว่่าคูก่รณีสามารถเลอืกทีป่รกึษาเองได ้ซึง่อาจเป็น แตไ่ม่จําเป็นตอ้งเป็นทนายความ 
v. คูก่รณีนัน้สามารถตรวจสอบและทบทวนหลักฐานได ้
vi. ขอ้มลูเกีย่วกับกระบวนการแกไ้ขอยา่งไมเ่ป็นทางการทีม่อียู ่หากม3ี

4 และ 
vii. แจง้คู่กรณีถงึนโยบายใด ๆ 

ทีห่า้มมใิหก้ารเท็จโดยเจตนาหรอืสง่ขอ้มลูอันเป็นเท็จโดยเจตนาในระหวา่งกระบวนการรอ้งทุกข ์
 

d. ง. หากในระหว่างกระบวนการรอ้งทุกข ์
พนักงานสอบสวนตัดสนิใจทีจ่ะสอบสวนขอ้กล่าวหากับผูร้อ้งเรยีนหรอืผูถ้กูกล่าวหาซึง่ไมม่ชีือ่อยูใ่นหนังสอืแจ ้
งขอ้กลา่วหาเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรก 
พนักงานสอบสวนนัน้ตอ้งแจง้ขอ้กลา่วหาเพิม่เตมิเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคู่กรณีทีท่ราบอัตลักษณ์ 
 

e. จ. ตอ้งยกคํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการดว้ยเหตผุลดังต่อไปนี้: 
 

i. พฤตกิรรมทีถู่กกลา่วหาจะไมถ่อืเป็นการลว่งละเมดิทางเพศ 
ตามทีกํ่าหนดไวใ้นระเบยีบปฏบัิตฉิบับชัว่คราวเหลา่นี้ แมว้า่จะพสิจูน์แลว้ก็ตาม 

ii. ในขณะทีพ่ฤตกิรรมทีถู่กกลา่วหาเกดิขึน้ 
ผูร้อ้งเรยีนไม่ไดเ้ขา้รว่มหรอืพยายามเขา้ร่วมในโครงการหรอืกจิกรรมทางการศกึษา  

iii. พฤตกิรรมดังกลา่วไม่ไดเ้กดิขึน้ในบรบิทของโครงการหรอืกจิกรรมทางการศกึษา หรอื 
iv. พฤตกิรรมดังกลา่วไม่ไดเ้กดิขึน้กับบคุคลในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 
f. ฉ. หากมกีารยกคํารอ้งเรยีนอย่างเป็นทางการ 

หนังสอืแจง้การยกคํารอ้งและเหตผุลเป็นลายลักษณ์อักษรจะถกูสง่ไปยังคูก่รณีพรอ้ม ๆ กันภายในสาม (3) 
วันตามปฏทินินับจากการพจิารณานัน้  

i. หนังสอืแจง้การยกคํารอ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจะตอ้งมคํีาแถลงทีร่ะบถุงึสทิธขิองคูก่รณีในการอทุธร
ณ์คําวนิจิฉัยใหย้กคํารอ้ง 

ii. หากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ประสงคจ์ะอทุธรณ์การยกคํารอ้ง แบบคําขออุทธรณ์ตอ้งถกูสง่ภายในเจ็ด (7) 
วันตามปฏทินินับจากวันทีใ่นหนังสอืแจง้การยกคํารอ้ง 

iii. หากไม่ไดร้ับแบบคําขออทุธรณ์การยกคํารอ้งภายในวันทีร่ะบุในหนังสอืแจง้การยกคํารอ้งเป็นลายลัก
ษณ์อักษร การวนิจิฉัยใหย้กคํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 

 
g. ช. ในกรณีทีม่กีารยกคํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการแลว้ HIDOE 

ยังคงสามารถดําเนนิการเกีย่วกับพฤตกิรรมทีถ่กูกลา่วหาตามกฎของ HIDOE ทีบั่งคับใชแ้ละ/หรอืนโยบายอืน่ 
ๆ ของคณะกรรมการการศกึษา (BOE) ได ้
 

h. ซ. หากไมม่กีารยกคํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความยตุธิรรม (Equity Specialist) ของ 
CRCB  จะไดร้ับมอบหมายใหต้รวจสอบขอ้กลา่วหาดังกล่าวนัน้ 

 
4 §106.45(b)(2)(i)(A) กําหนดใหใ้นหนังสอืแจง้ขอ้กลา่วหามกีารแจง้เกีย่วกับกระบวนการรอ้งทกุข ์
รวมถงึกระบวนการแกไ้ขอยา่งไมเ่ป็นทางการ อยา่งไรก็ตาม §106.45(b)(9)(iii) 
ระบวุา่การแกไ้ขอย่างไมเ่ป็นทางการไมส่ามารถเสนอหรอือํานวยความสะดวกกระบวนการแกไ้ขอยา่งไมเ่ป็นทางการเพือ่แกไ้ขขอ้กล่
าวหาทีบ่คุลากรลว่งละเมดิทางเพศนักเรยีนได ้
ดังนัน้ในหนังสอืแจง้ขอ้กลา่วหาทีเ่กดิระหวา่งนักเรยีน/บคุลากรจะไม่มขีอ้มลูเกีย่วกับกระบวนการแกไ้ขอยา่งไมเ่ป็นทางการ   
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i. ฌ. หากมขีอ้มลูเพิม่ขึน้ในระหว่างกระบวนการรอ้งทกุขซ์ึง่อาจสง่ผลใหม้กีารยกคํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการ 

พนักงานสอบสวนและผูป้ระสานงานหมวด 9 
จะร่วมกันทบทวนขอ้มูลดังกลา่วเพือ่พจิารณาว่าควรยกคํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการในขัน้ตอนนี้หรอืไม ่

 

i. หากพจิารณาแลว้ว่าไมม่มีูลฐานบังคับในการยกคํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการ 
กระบวนการรอ้งทุกขจ์ะดําเนนิตอ่ไป 

ii. หากพจิารณาแลว้ว่ามหีนึง่มลูฐานบังคับหรอืมากกวา่นัน้สนับสนุนการยกคํารอ้งเรยีนอย่างเป็นทางกา
ร คํารอ้งนัน้จะถกูยก ผูป้ระสานงานหมวด 9 
จะออกหนังสอืแจง้การยกคํารอ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผูร้อ้งเรยีนและผูถ้กูกล่าวหาพรอ้ม ๆ 
กันภายในสาม (3) วันตามปฏทินินับจากการพจิารณานัน้ 

 
j. ญ. สทิธใินการเป็นทีป่รกึษา 

 
i. คูก่รณีทัง้สองฝ่ายมโีอกาสทีเ่หมอืนกันในการใหผู้อ้ืน่เขา้มามสีว่นร่วมในระหวา่งกระบวนการรอ้งทุกข ์

รวมถงึโอกาสทีจ่ะเขา้ร่วมการประชมุทีเ่กีย่วขอ้งหรอืการดําเนนิการใด ๆ 
โดยทีป่รกึษาทีเ่ลอืกไดโ้ดยอาจเป็น แต่ไมจํ่าเป็นตอ้งเป็นทนายความ 

ii. คูก่รณีทัง้สองฝ่ายไมไ่ดถู้กจํากัดในการเลอืกหรอืการมทีีป่รกึษาเขา้ร่วมในการประชมุหรอืกระบวนกา
รรอ้งทกุข ์อย่างไรก็ตาม HIDOE 
สามารถกําหนดขอ้จํากัดเกีย่วกับขอบเขตทีท่ีป่รกึษาสามารถเขา้มามสีว่นร่วมในกระบวนการดังกล่าว
ได ้ตราบใดทีข่อ้จํากัดมผีลเท่าเทยีมกันกับคู่กรณีทัง้สองฝ่าย 

iii. ทีป่รกึษาจะไม่สามารถตอบสนองและ/หรอืตอบคําถามในนามของคู่กรณีฝ่ายตนได ้
iv. ในระหวา่งการประชมุและ/หรอืการสมัภาษณ์ คู่กรณีและทีป่รกึษาจะไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมได ้
v. ทีป่รกึษาสามารถมสีว่นร่วมในการประชมุหรอืการสมัภาษณ์คู่กรณีฝ่ายตนได ้

 
k. ฎ. การรวบรวมพยานหลักฐาน  

 
i. ภาระในการพสิจูนแ์ละภาระในการรวบรวมหลักฐานทีเ่พยีงพอในการตัดสนิเกีย่วกับความรับผดิชอบเ

ป็นหนา้ทีข่อง HIDOE ไมใ่ชข่องคู่กรณี 
ii. HIDOE จะไมเ่ขา้ถงึ พจิารณา เปิดเผย 

หรอืใชบั้นทกึของคู่กรณีทีถ่กูจัดทําหรอืดแูลรักษาโดยแพทย ์จติแพทย ์นักจติวทิยา 
หรอืผูป้ระกอบวชิาชพีหรอืผูช้ว่ยผูป้ระกอบวชิาชพีทีไ่ดร้ับการยอมรบัอืน่ ๆ 
ทีร่ักษาการแทนผูป้ระกอบวชิาชพีหรอืผูช้ว่ยผูป้ระกอบวชิาชพี หรอืเป็นผูช้ว่ยของบคุคลดังกลา่ว 
และบันทกึทีถู่กจัดทําและดแูลรักษาโดยเกีย่วเนื่องกับแนวทางการรักษาของคูก่รณี 
เวน้แตจ่ะไดร้ับความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยสมัครใจจากคู่กรณีเพือ่ใชใ้นกระบวนการรอ้งทุ
กข ์

iii. คูก่รณีทัง้สองฝ่ายตอ้งมโีอกาสเทา่เทยีมกันในการนําสบืพยาน 
รวมถงึพยานขอ้เท็จจรงิและพยานผูเ้ชีย่วชาญ 
และหลักฐานทีเ่กีย่วกับการกล่าวหาและการพน้จากความผดิอืน่ ๆ 

 
l. ฏ. HIDOE จะไมจํ่ากัดความสามารถของฝ่ายใดในการหารอืขอ้กลา่วหาภายใตก้ารสอบสวน 

หรอืในการรวบรวมแลเสนอหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้ง   
 

m. ฐ. ฝ่ายทีถ่กูคาดหมายหรอืไดร้ับเชญิใหเ้ขา้ร่วมตอ้งไดร้ับหนังสอืแจง้วัน เวลา สถานที ่รายชือ่ผูเ้ขา้ร่วม 
และวัตถปุระสงคข์องการไต่สวน การสมัภาษณ์เชงิสอบสวน หรอืการประชมุอืน่ ๆ 
ทัง้หมดเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมเีวลาเพยีงพอในการเตรยีมตัวเพือ่เขา้ร่วม 

 
n. ฑ. การตรวจสอบและทบทวนหลักฐาน 

 
i. เมือ่รวบรวมหลักฐานทัง้หมดแลว้ และกอ่นทีร่ายงานการสอบสวนจะเสร็จสมบรูณ์ 

ทัง้ผูร้อ้งเรยีนและผูถ้กูกล่าวหาตอ้งมโีอกาสตรวจสอบและทบทวนหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับข ้
อกลา่วหาทีห่ยบิยกมาในคํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการ 
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ซึง่รวมถงึหลักฐานทีจ่ะไมนํ่าไปใชใ้นการตัดสนิเกีย่วกับความรับผดิชอบ 
และหลักฐานทีเ่กีย่วกับการกล่าวหาและการพน้จากความผดิไมว่า่จะไดม้าจากคู่กรณีหรอืแหลง่อืน่ 

ii. หลักฐานตอ้งถูกสง่ไปยังคู่กรณีและทีป่รกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง หากม ี
ในรูปแบบเอกสารหรอืรูปแบบอเิล็กทรอนกิสก์อ่นทีร่ายงานการสอบสวนจะเสร็จสมบรูณ์ 

iii. คูก่รณีมเีวลาสบิ (10) วันตามปฏทินิ 
ในการจัดทําการตอบสนองหลักฐานทีร่วบรวมเป็นลายลักษณ์อักษร 

iv. พนักงานสอบสวนตอ้งพจิารณาเอกสารการตอบสนองเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่กรณีขณะทําการร่
างรายงานการสอบสวน 

 
o. ฒ. รายงานการสอบสวน  

 

i. พนักงานสอบสวนจะจัดทํารายงานการสอบสวนทีส่รุปหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเป็นธรรม 
ii. พนักงานสอบสวนตอ้งสง่สําเนารายงานการสอบสวนอยา่งนอ้ยสบิ (10) 

วันตามปฏทินิกอ่นผูม้อํีานาจตัดสนิใจจะทําการตัดสนิความรับผดิชอบ 
ไปใหคู้่กรณีและทีป่รกึษาแตล่ะฝ่าย หากม ี
เพือ่ทําการทบทวนและการตอบสนองเป็นลายลักษณ์อักษร 

iii. สามารถสง่รายงานการสอบสวนในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสห์รอืรูปแบบเอกสาร 
 
8. กระบวนการตดัสนิ  
 

a. ก. คําถามทีเ่กีย่วขอ้งเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับคู่กรณีและพยาน 
 

i. หลังจากทีส่ง่รายงานการสอบสวนไปยังคู่กรณี แต่กอ่นทีจ่ะมกีารตัดสนิเกีย่วกับความรับผดิชอบ 
ผูม้อํีานาจตัดสนิใจตอ้งใหโ้อกาสคู่กรณีแต่ละฝ่ายสง่คําถามทีเ่กีย่วขอ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทีต่อ้งก
ารสอบถามคู่กรณีหรอืพยานฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

ii. โดยคูก่รณีแตล่ะฝ่ายตอ้งตอบคําถามทีเ่กีย่วขอ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเหลา่นัน้ 
และอนุญาตใหถ้ามคําถามทีต่ดิตามมาแบบจํากัดและเพิม่เตมิจากแตล่ะฝ่าย 

iii. คําถามและหลักฐานเกีย่วกับความโนม้เอยีงทางเพศหรอืพฤตกิรรมทางเพศกอ่นหนา้ของผูร้อ้งเรยีน
นัน้ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 
เวน้แตว่า่คําถามและหลักฐานเกีย่วกับพฤตกิรรมทางเพศกอ่นหนา้ของผูร้อ้งเรยีนจะพสิจูนว์า่มบีคุคล
อืน่ทีไ่มใ่ชผู่ถ้กูกลา่วหาเป็นผูก้ระทําตามขอ้กล่าวหาของผูร้อ้งเรยีน 
หรอืหากคําถามและหลักฐานนัน้เกีย่วขอ้งกับเหตกุารณ์เฉพาะของพฤตกิรรมทางเพศกอ่นหนา้ของผู ้
รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วกับผูถู้กกลา่วหาและเป็นคําถามและหลักฐานเพือ่พสิจูนค์วามยนิยอม 

iv. ผูม้อํีานาจตัดสนิใจตอ้งอธบิายใหฝ่้ายทีถ่ามคําถามทราบถงึขอ้ตกลงทีจ่ะไมถ่ามคําถามทีไ่ม่เกีย่วขอ้
ง 

 
b. ข. ผูม้อํีานาจตัดสนิใจตอ้งประเมนิหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอยา่งเป็นกลาง 

รวมทัง้หลักฐานทีเ่กีย่วกับการกลา่วหาและการพน้จากความผดิ การพจิารณาความน่าเชือ่ถอืใด ๆ 
ไมข่ึน้กับสถานะของบคุคลไมว่่าจะเป็นผูร้อ้งเรยีน ผูถ้กูกลา่วหา หรอืพยาน 

 
c. ค. ผูม้อํีานาจตัดสนิใจตอ้งออกคําตัดสนิเกีย่วกับความรับผดิชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

เพือ่ใหบ้รรลกุารตัดสนินี้ 
ผูม้อํีานาจตัดสนิใจตอ้งนํามาตรฐานการพสิจูนใ์หเ้ห็นถงึพยานหลักฐานทีน่่าเชือ่ถอืกว่ามาใช ้

 
d. ง. คําตัดสนิเป็นลายลักษณ์อักษรตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มลูดังตอ่ไปนี้: 

 
i. การระบขุอ้กลา่วหาทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการลว่งละเมดิทางเพศตามทีกํ่าหนดไวข้า้งตน้ 
ii. คําอธบิายขัน้ตอการปฏบัิตตัิง้แตก่ารรับคํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการจนกระท่ังถงึการพจิารณา 

รวมถงึขัน้ตอนการแจง้ตา่ง ๆ การสมัภาษณ์กับคู่กรณีและพยาน การตรวจสอบสถานที ่
และวธิกีารทีใ่ชใ้นการรวบรวมหลักฐานตา่ง ๆ 

iii. การคน้หาขอ้เท็จจรงิเพือ่สนับสนุนการตัดสนิ 
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iv. ขอ้สรุปเกีย่วกับการบังคับใชห้ลักจรรยาบรรณของ HIDOE กับขอ้เท็จจรงิ 
v. HIDOE จะจัดเตรยีมคําแถลงและคําชีแ้จงเหตุผล ผลของแต่ละขอ้กล่าวหา 

รวมถงึการพจิารณาเกีย่วกับความรับผดิชอบ การลงโทษทางวนัิยใด ๆ ทีบั่งคับใชกั้บผูถู้กกล่าวหา 
และวธิแีกไ้ขทีม่จุีดหมายเพือ่ฟ้ืนฟหูรอืคงไวซ้ึง่การเขา้ถงึโครงการหรอืกจิกรรมทางการศกึษาของ 
HIDOE อยา่งเท่าเทยีมกันใหแ้กผู่ร้อ้งเรยีน และ 

vi. ระเบยีบปฏบัิตแิละมลูฐานทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นการอุทธรณ์สําหรับผูร้อ้งเรยีนและผูถ้กูกล่าวหา   
vii. คําอธบิายเกีย่วกับระเบยีบปฏบัิตแิละมูลฐานทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นการอุทธรณ์สําหรับผูร้อ้งเรยีนและผูถู้

กกลา่วหานัน้จะตอ้งรวมถงึอัตลักษณ์ของผูม้อํีานาจตัดสนิใจในกระบวนการอุทธรณ์ดว้ย 
 

e. จ. ผูม้อํีานาจตัดสนิใจจะตอ้งเตรยีมคําตัดสนิเป็นลายลักษณ์อักษรนัน้ใหแ้กคู่่กรณีพรอ้ม ๆ กัน 
 

f. ฉ. 
การตัดสนิเกีย่วกับความรับผดิชอบถอืเป็นทีส่ ิน้สดุในวันทีคู่่กรณีไดร้ับคําตัดสนิในชัน้อทุธรณ์เป็นลายลักษณ์อั
กษรหากมกีารยืน่อทุธรณ์ หรอืในวันทีถ่อืวา่การยืน่อทุธรณ์ไม่ทันเวลาหากไมม่กีารยืน่อุทธรณ์ 

  
9. อุทธรณ์  
 

a. ก. คู่กรณีมเีวลาเจ็ด (7) 
วันตามปฏทินินับจากวันทีม่คํีาตัดสนิเป็นลายลักษณ์อักษรในการยืน่แบบคําขออุทธรณ์ 

 
i. ยืน่แบบคําขออทุธรณ์ต่อ CRCB 

 
b. ข. ทัง้ผูร้อ้งเรยีนและผูถู้กกลา่วหามสีทิธอิุทธรณ์จาก: 

 
i. การตัดสนิเกีย่วกับความรับผดิชอบ และ 
ii. การยกคํารอ้งเรยีนอย่างเป็นทางการหรอืขอ้กลา่วหาใด ๆ 

 
c. ค. สามารถยืน่อุทธรณ์ไดด้ว้ยเหตดัุงตอ่ไปนี้: 

 
i. ความไมถ่กูตอ้งของระเบยีบปฏบัิตทิีส่ง่ผลต่อผลลัพธข์องเรือ่งทีพ่สิจูน์ 
ii. ไมส่ามารถหาหลักฐานใหมไ่ดใ้นเวลาทีม่กีารตัดสนิเกีย่วกับความรับผดิชอบหรอืเกดิการยกคํารอ้งขึ้

น ซึง่อาจสง่ผลตอ่ผลลัพธข์องเรือ่งทีพ่สิจูน ์และ 
iii. ผูป้ระสานงานหมวด 9 พนักงานสอบสวน และ/หรอืผูม้อํีานาจตัดสนิใจ 

มผีลประโยชน์ทับซอ้นหรอือคตกัิบผูร้อ้งเรยีนหรอืผูถ้กูกล่าวหาโดยรวมหรอืผูร้อ้งเรยีนหรอืผูถ้กูกลา่
วหาเป็นรายบคุคลทีส่ง่ผลต่อผลลัพธ ์

 
d. ง. เมือ่มกีารยืน่อุทธรณ์ CRCB จะสง่หนังสอืแจง้การอทุธรณ์ไปยังคู่กรณีอกีฝ่ายหนึง่ 

 
e. จ. หนังสอืแจง้การอทุธรณ์จะประกอบไปดว้ยขอ้มลูดังต่อไปนี้: 

 
i. อต้ลักษณ์ของผูม้อํีานาจตัดสนิใจการอทุธรณ์ 
ii. คําอธบิายถงึกระบวนการอุทธรณ์ 

รวมถงึกรอบเวลาในการสง่เอกสารการตอบสนองเป็นลายลักษณ์อักษรเพือ่สนับสนุนหรอืคัดคา้นการ
อทุธรณ์ 

iii. ขอ้มลูเกีย่วกับบคุคล สถานที ่
และวธิเีกีย่วกับการสง่เอกสารการตอบสนองเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่กรณี และ 

iv. สําเนาแบบคําขออุทธรณ์ทีไ่ดร้ับ 
 

f. ฉ. 
คูก่รณีทัง้สองฝ่ายมโีอกาสเทา่เทยีมกันในการสง่คําแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพือ่สนับสนุนหรอืคัดคา้นผล
ลัพธ ์
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i. คูก่รณีมเีวลาเจ็ด (7) วันตามปฏทินิเพือ่สง่เอกสารการตอบสนองเป็นลายลักษณ์อักษร 
นับแตวั่นทีแ่จง้การอุทธรณ์ 

ii. เอกสารการตอบสนองเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่กรณีจะตอ้งถกูสง่ไปยังผูม้อํีานาจตัดสนิใจการอุท
ธรณ์ 

 
g. ช. เมือ่สิน้สดุกรอบเวลาเจ็ด (7) 

วันตามปฏทินิในการสง่เอกสารการตอบสนองเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่กรณีแลว้ 
ผูม้อํีานาจตัดสนิใจการอุทธรณ์มเีวลา 21 
วันตามปฏทินิเพือ่ทบทวนเอกสารการตอบสนองของคู่กรณีและขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ 
และพจิารณาวนิจิฉัยอุทธรณ์ 

 
h. ซ. 

ผูม้อํีานาจตัดสนิใจการอุทธรณ์ตอ้งออกคําวนิจิฉัยเป็นลายลักษณ์อักษรโดยอธบิายผลของการอทุธรณ์และ
คําชีแ้จงเหตผุลของผลของการอทุธรณ์ 

 
i. ตอ้งจัดเตรยีมคําวนิจิฉัยเป็นลายลักษณ์อักษรใหกั้บผูร้อ้งเรยีนและผูถ้กูกลา่วหาพรอ้ม ๆ กัน 

 
ii. ควรสง่คําวนิจิฉัยเป็นลายลักษณ์อักษรของการอุทธรณ์ไปยังคูก่รณีภายในวันสดุทา้ยของกรอบเวลาเ

พือ่ใหผู้ม้อํีานาจตัดสนิใจพจิารณาวนิจิฉัย 
 

iii. ขอ้มลูในคําวนิจิฉัยเป็นลายลักษณ์อักษรของการอุทธรณ์ ประกอบดว้ย: 
 

a. ผลลัพธ/์ผลการตัดสนิของการอทุธรณ์ 
b. หลักเกณฑใ์นการอทุธรณ์ 
c. การวนิจิฉัยเกีย่วกับการอุทธรณ์ และ 
d. คําชีแ้จงเหตผุลในการวนิจิฉัยอทุธรณ์ 

 
iv. คําวนิจิฉัยเป็นลายลักษณ์อักษรเกีย่วกับการอทุธรณ์จะแสดงคําแถลงวา่คําวนิจิฉัยถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 

 
10. มาตรการสนบัสนุน  
 

a. ก. มาตรการสนับสนุนทีม่ ีไดแ้ก:่ 
 

i. การใหคํ้าปรกึษา 
ii. การขยายเวลาหรอืการปรับทีเ่กีย่วขอ้งกับหลักสตูรอืน่ ๆ 
iii. การปรับเปลีย่นตารางงานหรอืตารางเรยีน 
iv. การบรกิารการชว่ยเหลอืของวทิยาเขต 
v. ขอ้จํากัดในการตดิตอ่ระหวา่งคู่กรณี 
vi. การลากจิ 
vii. ความปลอดภัยและการตรวจตดิตามทีเ่พิม่ขึน้ในบางพืน้ทีข่องวทิยาเขต และ 
viii. มาตรการทีค่ลา้ยคลงึกันอืน่ ๆ       

 
b. ข. HIDOE ตอ้งเก็บรักษามาตรการสนับสนุนใด ๆ ทีใ่หกั้บผูร้อ้งเรยีนหรอืผูถ้กูกลา่วหาไวเ้ป็นความลับ 

ในขอบเขตทีก่ารเก็บรักษาความลับดังกลา่วจะไม่บ่ันทอนความสามารถของ HIDOE 
ในการใหบ้รกิารมาตรการสนับสนุน 

 
11. การยา้ยออกกรณีฉุกเฉนิและการถกูพกังานช ัว่คราว 
 

a. ก. การยา้ยออกกรณีฉุกเฉนิ  
 

i. ตอ้งทําการวเิคราะหค์วามเสีย่งรายบคุคลกอ่นจะทําการยา้ยผูถ้กูกล่าวหาในกรณีฉุกเฉนิ 
ii. วัตถปุระสงคข์องการวเิคราะหค์วามเสีย่งรายบุคคลคอืเพือ่ตรวจสอบวา่มภีัยคุกคามตอ่สขุภาพร่างกา

ยหรอืความปลอดภัยของนักเรยีนหรอืบคุคลอืน่ในทันทแีละภัยคกุคามนัน้สมเหตุสมผลในการยา้ยออ
กหรอืไม่ 
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iii. ภัยคกุคามในทันทตีอ้งเป็นผลมาจากขอ้กล่าวหาเรือ่งการลว่งละเมดิทางเพศตามทีกํ่าหนดไวข้า้งตน้ 
iv. หากมกีารตัดสนิว่าผูถู้กกลา่วหาจะถกูยา้ยออก ผูถ้กูกล่าวหาตอ้งไดร้ับหนังสอืการแจง้ยา้ยออก 

และไดร้ับโอกาสในการคัดคา้นคําวนิจิฉัยทีจ่ะถกูยา้ยออกจากโครงการหรอืกจิกรรมทางการศกึษา 
a. HIDOE จะสง่หนังสอืแจง้การยา้ยออกเป็นลายลักษณ์อักษรใหผู้ถ้กูกลา่วหา 
b. ตอ้งไดร้ับคําคัดคา้นการยา้ยออกภายในหา้ (5) 

วันตามปฏทินินับจากวันทีใ่นหนังสอืแจง้การยา้ยออกเป็นลายลักษณ์อักษร 
c. เป็นภาระของผูถ้กูกล่าวหาทีจ่ะแสดงวา่คําวนิจิฉัยการยา้ยออกนัน้ไมถ่กูตอ้ง 
d. อาจารยใ์หญ/่ผูไ้ดร้ับมอบหมายมเีวลาสาม (3) 

วันตามปฏทินิในการพจิารณาวนิจิฉัยและสือ่สารคําวนิจิฉัยไปยังผูถ้กูกล่าวหา 
e. การวนิจิฉัยถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 

v. ไมว่า่จะมกีารยา้ยออกกรณีฉุกเฉนิหรอืไม ่
ควรมกีารพจิารณาเมือ่ไดร้ับรายงานการลว่งละเมดิทางเพศครัง้แรก รวมทัง้ในขัน้ตา่ง ๆ ของหมวด 9 
วา่ดว้ยเรือ่งกระบวนการรอ้งทุกข ์ตามความเหมาะสม 

vi. การจัดใหม้กีารยา้ยออกกรณีฉุกเฉนิไมไ่ดเ้ป็นการแกไ้ขเปลีย่นแปลงสทิธภิายใตพ้ระราชบัญญัตกิาร
ศกึษาสําหรับบคุคลทีม่คีวามพกิาร (Individuals with Disabilities Education Act) มาตรา 504 
แหง่พระราชบัญญัตกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ (Rehabilitation Act) ปี ค.ศ. 1973 
หรอืพระราชบัญญัตผิูพ้กิารชาวอเมรกัิน (Americans with Disabilities Act) 

 
b. ข. การถกูพักงานชัว่คราว 

 
i. HIDOE 

มดีลุยพนิจิทีจ่ะใหผู้ถ้กูกล่าวหาทีเ่ป็นบุคลากรพักงานชัว่คราวระหวา่งทีม่กีารพจิารณากระบวนการรอ้
งทกุข ์

ii. ไมว่า่จะมกีารพักงานชัว่คราวนัน้หรอืไม ่ก็สามารถมกีารพจิารณาในขัน้ใด ๆ 
ของกระบวนการรอ้งทุกขน์ี้ได ้

iii. การจัดใหม้กีารพักงานชัว่คราวไมไ่ดเ้ป็นการแกไ้ขเปลีย่นแปลงสทิธภิายใตม้าตรา 504 
แหง่พระราชบัญญัตกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพปี ค.ศ. 1973 หรอืพระราชบัญญัตผิูพ้กิารชาวอเมรกัิน 

  
12. ผลประโยชนท์บัซอ้นและอคต ิ 
 

a.  ผูป้ระสานงานหมวด 9 พนักงานสอบสวน 
และผูม้อํีานาจตัดสนิใจตอ้งไม่มผีลประโยชน์ทับซอ้นหรอือคตติอ่ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูถ้กูกลา่วหาโดยรวมหรอืผูร้อ้
งเรยีนหรอืผูถ้กูกลา่วหาเป็นรายบคุคล 

 
i. หากมคีวามเกีย่วพันในเรือ่งผลประโยชน์ทับซอ้นและ/หรอือคตกัิบบคุคลดังกลา่วขา้งตน้เกดิขึน้ 

จะตอ้งมกีารประเมนิสถานการณ ์
ii. หากพบความจรงิวา่มผีลประโยชนทั์บซอ้นและ/หรอือคตเิกดิขึน้จรงิ 

บคุคลนัน้จะถกูใหอ้อกจากกระบวนการรอ้งทกุข ์
และบคุคลอืน่ผูซ้ ึง่ไมเ่คยเกีย่วขอ้งกับกระบวนการรอ้งทุกขม์ากอ่นจะไดร้ับมอบหมายใหทํ้าหนา้ทีนั่น้
แทน 

 
13. มาตรฐานการพสูิจนห์ลกัฐาน  
  

ก. มาตรฐานการพสิจูนห์ลักฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณาความรับผดิชอบคอืการพสิจูนใ์หเ้ห็นถงึพยานหลักฐานทีน่่าเ
ชือ่ถอืกว่า ซึง่จะบรรลตุามมาตรฐานนี้หากพจิารณาวา่หลักฐานสนับสนุนขอ้กล่าวหามากกว่าทีจ่ะไม่สนับสนุน 

 

14. ขอ้สนันษิฐานของความรบัผดิชอบ 
 

ก. มขีอ้สนันษิฐานหนึง่ทีว่า่ผูถ้กูกลา่วหาไมร่ับผดิชอบตอ่พฤตกิรรมทีถ่กูกลา่วหาจนกวา่จะมกีารตัดสนิเกีย่วกับคว
ามรับผดิชอบในขัน้ตอนทีก่ระบวนการรอ้งทุกขส์ิน้สดุลง 
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15. กระบวนการแกไ้ขอยา่งไมเ่ป็นทางการ 
 

ก. ไมเ่สนอใหก้ระบวนการแกไ้ขอยา่งไมเ่ป็นทางการเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการรอ้งทุกข ์
 

16. การลงโทษทางวนิยัและการเยยีวยาแกไ้ข 
 

a. ก. การลงโทษทางวนัิยทีม่สํีาหรับบคุลากร ไดแ้ก:่ 
 

i. การตักเตอืนดว้ยวาจา 
ii. การตักเตอืนดว้ยเอกสาร 
iii. การพักงาน 
iv. การใหอ้อก 

 

b. ข. การลงโทษทางวนัิยทีม่สํีาหรับนักเรยีน ไดแ้ก:่ 
 

i. การแกไ้ขและประชมุร่วมกับนักเรยีน 
ii. การกักกัน 
iii. การขจัดภาวะวกิฤต 
iv. การสอนรายบคุคลอันเนื่องจากพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาของนักเรยีน 
v. การพักการเรยีน 
vi. การจัดการศกึษาทางเลอืกใหช้ั่วคราว 
vii. การสญูเสยีสทิธพิเิศษ 
viii. การประชมุผูป้กครอง 
ix. การกักพืน้ทีใ่หอ้ยูใ่นสํานักงาน 
x. การพักการเรยีนหนึง่ถงึสบิวันทีม่กีารเรยีนการสอน 
xi. การพักการเรยีนสบิเอ็ดวันทีม่กีารเรยีนการสอนขึน้ไป 
xii. โรงเรยีนวันเสาร ์
xiii. การยา้ยนักเรยีนออกจากโรงเรยีนเนื่องจากการทําผดิทางวนัิย 
xiv. การสง่ตอ่ไปโครงการทีเ่กีย่วกับการศกึษาทางเลอืก 
xv. การไลอ่อก 
xvi. การชดใช ้

 
c. ค. การเยยีวยาแกไ้ข 

 
i. การเยยีวยาแกไ้ขตอ้งมจุีดหมายเพือ่ฟ้ืนฟหูรอืคงไวซ้ึง่การเขา้ถงึโครงการหรอืกจิกรรมทางการศกึษ

าอย่างเทา่เทยีมกัน 
ii. การเยยีวยาแกไ้ขอาจรวมถงึการบรกิารรายบคุคลทีเ่หมอืนกับ "มาตรการสนับสนุน" อยา่งไรก็ตาม 

การเยยีวยาไมจํ่าเป็นตอ้งไมใ่ชก่ารรับโทษทางวนัิยหรอืไมเ่กีย่วขอ้งกับการลงโทษ 
และไมจํ่าเป็นตอ้งหลกีเลีย่งการเป็นภาระแกผู่ถ้กูกล่าวหา 

iii. การเยยีวยาแกไ้ขทีม่ ีไดแ้ก:่ 
a. การปรับตารางเรยีนและงานของรายวชิา 
b. การใหบ้รกิารสนับสนุนทางวชิาการ 
c. การใหบ้รกิารสนับสนุนทางการแพทย ์
d. การใหบ้รกิารสนับสนุนดา้นจติใจ 

 
17. การตอบโต ้
 

a. ก. บุคลากรของ HIDOE จะไม่ขม่ขู ่คกุคาม บบีบังคับ 
หรอืเลอืกปฏบัิตติอ่บคุคลใดเพือ่จุดประสงคใ์นการแทรกแซงสทิธหิรอืสทิธพิเิศษใด ๆ 
ทีไ่ดร้ับการคุม้ครองตามหมวด 9 หรอืระเบยีบปฏบัิตฉิบับชัว่คราวเหลา่นี้ 
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หรอืเพราะบคุคลดังกลา่วไดทํ้ารายงานหรอืคํารอ้งเรยีน ใหก้ารเป็นพยาน ชว่ยเหลอื 
หรอืเขา้ร่วมหรอืปฏเิสธทีจ่ะเขา้ร่วมในลักษณะใด ๆ 
ในการสอบสวนหรอืดําเนนิการภายใตร้ะเบยีบปฏบัิตฉิบับชัว่คราวเหลา่นี้ 

 
b. ข. การขม่ขู ่การคุกคาม การบบีบังคับ หรอืการเลอืกปฏบัิต ิ

รวมถงึการฟ้องรอ้งต่อบุคคลในการละเมดิจรรยาบรรณทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการเลอืกปฏบัิตทิางเพศหรอืการลว่งล
ะเมดิทางเพศ 
แตเ่กดิขึน้จากขอ้เท็จจรงิหรอืสถานการณ์เดยีวกันกับในรายงานหรอืคํารอ้งเรยีนเกีย่วกับการเลอืกปฏบัิตทิางเ
พศ หรอืรายงานหรอืคํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการเกีย่วกับการลว่งละเมดิทางเพศ 
เพือ่จุดประสงคใ์นการแทรกแซงสทิธหิรอืสทิธพิเิศษใด ๆ ทีไ่ดร้ับการคุม้ครองตามหมวด 9 
หรอืในสว่นนี้คอืการตอบโต ้

 
c. ค.สามารถยืน่คํารอ้งเรยีนเรือ่งการกลา่วหาเกีย่วกับการตอบโตไ้ดต้ามระเบยีบปฏบัิตวิ่าดว้ยการรอ้งทุกขท์ีเ่ป็นฉ

บับเดยีวกันกับทีใ่ชกั้บการรอ้งเรยีนเกีย่วกับการล่วงละเมดิทางเพศ 
 
18. ขอ้กําหนดของการเก็บบนัทกึ 
 

a. ก. HIDOE จะเก็บบันทกึของรายงานและคํารอ้งเรยีนเกีย่วกับการลว่งละเมดิทางเพศ บันทกึดังกลา่วรวมถงึ:4

5 
 

i. การสอบสวนการลว่งละเมดิทางเพศแตล่ะครัง้ รวมถงึการตัดสนิเกีย่วกับความรับผดิชอบใด ๆ 
ii. การลงโทษทางวนัิยใด ๆ ทีบั่งคับใชกั้บผูถ้กูกลา่วหา 
iii. การเยยีวยาแกไ้ขใด ๆ 

ทีม่อบใหผู้ร้อ้งเรยีนโดยมจุีดหมายเพือ่ฟ้ืนฟหูรอืคงไวซ้ึง่การเขา้ถงึโครงการหรอืกจิกรรมทางการศึ
กษาของ HIDOE อย่างเทา่เทยีมกัน 

iv. การอุทธรณ์ใด ๆ รวมถงึผลการอทุธรณ์ และ 
v. สือ่ทัง้หมดทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมผูป้ระสานงานหมวด 9 พนักงานสอบสวน และผูม้อํีานาตตัดสนิใจ 

HIDOE ตอ้งเผยแพร่สือ่การฝึกอบรมเหลา่นี้ต่อสาธารณะบนเว็บไซต ์
 

b. ข. HIDOE ตอ้งเก็บบันทกึการตอบสนองต่อการลว่งละเมดิทางเพศ ซึง่รวมถงึบันทกึของการดําเนนิการใด ๆ 
รวมถงึ: 

 
i. มาตรการสนับสนุนทีใ่ชใ้นการตอบสนองต่อรายงานหรอืคํารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการเกีย่วกับการล่

วงละเมดิทางเพศ หากไมม่มีาตรการสนับสนุนใหแ้กผู่ร้อ้งเรยีน 
ใหเ้ตรยีมเอกสารแสดงเหตผุลวา่ทําไมการตอบสนองดังกล่าวจงึไม่สมเหตสุมผลชดัเจนตอ่สถานกา
รณ์ทีท่ราบแลว้  

ii. การเตรยีมเอกสารสําหรับแต่ละรายงานทีไ่ดร้ับและแต่ละกรณี 
หลักเกณฑสํ์าหรับการสรุปทีก่ารตอบสนองของ HIDOE มลัีกษณะทีไ่มเ่ฉยเมยโดยเจตนา และ 

iii. การเตรยีมเอกสารเกีย่วกับมาตรการดังกลา่วทีใ่ชใ้นการฟ้ืนฟแูละ/หรอืคงไวซ้ึง่การเขา้ถงึโครงการห
รอืกจิกรรมทางการศกึษาของ HIDOE 

 
5 มาตรา 106.45(b)(10)(i)(A) ของระเบยีบขอ้บังคับกําหนดให ้HIDOE เก็บรักษา “[…] 
การบันทกึเสยีงหรอืโสตทัศนปูกรณ์หรอืการถอดเสยีงใด ๆ ทีจํ่าเป็นภายใตว้รรค (b)(6)(i) ของมาตรานีเ้ป็นเวลาเจ็ดปี […]” มาตรา 
106.45(b)(6)(i) เกีย่วขอ้งกับการไตส่วนสดทีส่ถาบันหลังจากมัธยมศกึษาตอ้งจัดใหม้ ี
แตเ่ป็นทางเลอืกสําหรับโรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ตามระบบโรงเรยีนของรัฐ K-12, HIDOE 
ไดพ้จิารณาวา่การไตส่วนสดนัน้จะไมเ่ป็นสว่นหนึง่ของหมวด 9 กระบวนการรอ้งทกุข ์มาตรา 106.45(b)(10)(i)(A) ยังกําหนดให ้
HIDOE เก็บรักษาบันทกึการแกไ้ขอยา่งไมเ่ป็นทางการและผลของการแกไ้ขอยา่งไมเ่ป็นทางการดังกล่าวเป็นเวลาเจ็ดปี HIDOE 
ไดพ้จิารณาวา่การแกไ้ขอยา่งไมเ่ป็นทางการนัน้จะไมเ่ป็นสว่นหนึง่ของหมวด 9 กระบวนการรอ้งทกุข ์
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