מועצת החינוך
סטונינגטון ,קונטיקט
החלטה בעניין
זהות מגדרית/ביטוי מגדרי/נטייה מינית
 K-12הואיל וזוהי זכותו של כל ילד ,ללא קשר לזהות מגדרית ,ביטוי מגדרי או נטייה מינית ,לגשת לחינוך ציבורי חינם
;והמחוז מקבל בברכה ותומך בכל התלמידים
הואיל ולמחוז יש אחריות להבטיח כי כל התלמידים המתגוררים בתחומיו ,ללא קשר לזהות מגדרית ,ביטוי מגדרי או נטייה
;ציבורי בחינם  K-12מינית ,יוכלו לגשת בבטחה לחינוך
הואיל והמחוז מכיר בכך שישנם עובדים ומחנכים ברמה הגבוהה ביותר שהם הומואים ,לסביות וטרנסג'נדרים ,וכי כל
;העובדים הם חברים מוערכים בקהילת בית הספר ללא קשר לזהותם המגדרית ,לביטוי המגדרי או לנטייתם המינית
הואיל והמחוז מכיר בכך שהמשפחות בקהילה שלנו מגיעות בצורות רבות ושונות והמחוז מעריך את כל המשפחות
;והמטפלים של התלמידים שלנו ,ללא קשר לזהות מגדרית ,ביטוי מגדרי או נטייה מינית
;ואילו מדינת קונטיקט אוסרת על אפליה ,כולל אפליה על בסיס זהות מגדרית ,ביטוי מגדרי ונטייה מינית
החליטה ב 15-ביוני  ,2020בית המשפט העליון של ארצות  Bostock v. Clayton Countyבעוד שבחוות דעת פורצת דרך
הברית הכיר בכך שאפליה על בסיס נטייה מינית או זהות מגדרית בפועל או נתפסת היא תמיד צורה של אפליה על רקע
;מין ,והחוק הפדרלי אוסר על אפליה מגדרית בתעסוקה ובחינוך
בעוד שמשרד החינוך של ארה"ב ומשרד המשפטים האמריקאי הכירו בכך שההנמקה של בית המשפט העליון בהחלטת
וכי סעיף  9אוסר על אפליה והטרדה של תלמידים  IX),כותרת( בוסטוק חלה על סעיף  9של תיקוני החינוך משנת 1972
;ועובדי בית ספר על בסיס זהותם המגדרית ונטייתם המינית
וחוקי זכויות אזרח פדרליים אחרים האוסרים על אפליה על בסיס זהות מגדרית ונטייה מינית מונעים -Title IXהואיל ו
;עלולה לסכן את המימון הפדרלי של המחוז  Title IXחוקים מקומיים ומדינתיים המתנגשים ,ואי עמידה בדרישות של
חווים שיעורים גבוהים של )" ("LGBTQואילו תלמידים הומואים לסביות ביסקסואלים טרנסג'נדרים קווירים/מתשאלים
בריונות ,קורבנות והטרדה בבית הספר על בסיס נטייתם המינית או זהותם המגדרית בפועל או הנתפסת ,או של
;מקורביהם
ואילו בריונות ,קורבנות והטרדה אלה הובילו לתוצאות חינוכיות שליליות עבור תלמידים להט"בים ,כולל שיעורי נשירה
;גבוהים יותר ,שיעורים גבוהים יותר של היעדרות ושאיפות נמוכות יותר של בתי ספר על-תיכוניים
ואילו תלמידים להט"בים מדווחים גם על שיעורים גבוהים יותר של חרדה ודיכאון; הואיל וגיל בית הספר הוא זמן קריטי
עבור בני נוער להט"בים ,שכן לעתים קרובות הם "יוצאים מהארון" או חושפים את זהותם הלהטב"קית בפני אחרים
;במהלך תקופה זו
ואילו יצירת סביבת בית ספר מסבירת פנים ובטוחה עבור התלמידים ,הצוות ,המשפחות והמטפלים הלהטב"קים שלנו
הופכת את קהילת בית הספר שלנו למסבירת פנים ובטוחה יותר לכולם; ואילו המחוז תומך בחינוך שחוגג את הזהויות
השונות שלנו; יושרה באופן שבו אנו מתייחסים לאחרים; ואומץ לעשות את מה שנכון על ידי הקשבה לנקודות מבט
מגוונות ,למידה מהן וכיבוד שלהן; והואיל ואנשי חינוך הם לעתים קרובות המקורות העיקריים לתמיכה ,משאבים ומידע
;כדי לסייע ולתמוך בתלמידים ובלמידה של התלמידים ,הכוללת את בריאותם החברתית והרגשית
לפיכך ,יוחלט כי המחוז אוסר על אפליה נגד כל בני האדם ,בין אם הם תלמידים ,בני משפחה/מטפלים של תלמיד או עובד
מחוז ,על בסיס נטייה מינית ממשית או נתפסת ,זהות מגדרית או ביטוי מגדרי ,או נטייה מינית בפועל או נתפסת ,זהות
;מגדרית או ביטוי מגדרי של מקורביהם
עוד הוחלט ,כי המחוז אוסר על בריונות והטרדה נגד כל בני האדם ,בין אם הם סטודנטים או עובדי מחוז ,על בסיס נטייה
מינית ממשית או נתפסת ,זהות מגדרית או ביטוי מגדרי ,או נטייה מינית בפועל או נתפסת ,זהות מגדרית או ביטוי מגדרי
;של מקורביהם

עוד הוחלט כי המועצה מכריזה על המחוז כמרחב בטוח עבור תלמידיה ,כלומר המחוז הוא מקום לתלמידים ללמוד ,לשגשג
ולבקש סיוע ,מידע ותמיכה ללא אפליה ובריונות; וככאלה מורים ועובדי המחוז רשאים להציג את דגל הקשת
;הלהטב"קית +כסימן לגיוון ,שוויון והכללה לתלמידי סטונינגטון
עוד הוחלט ,כי המחוז יבחן תוך  30יום ממועד החלטה זו וישנה את מדיניותו נגד אפליה כדי להבטיח שמדיניות זו תאסור
;על אפליית להט"בים
עוד הוחלט ,כי המחוז ,תוך  30יום ממועד החלטה זו ,יעבוד עם נציגי המיקוח הבלעדיים הרלוונטיים כדי לקבוע כיצד ניתן
;לשלב בצורה הטובה ביותר מדיניות נגד אפליה של להט"בים בהסכמים קיבוציים קיימים או עתידיים
בנוסף ,המחוז יפרסם החלטה זו בכל אתר בית ספר ויפיץ אותה לצוות המחוז ,לתלמידים ולהורים באמצעי התקשורת
;הרגילים ,וכי ההחלטה תתורגם לכל השפות המדוברות על ידי התלמידים בבית
;בנוסף ,המפקח ידווח על ציות להחלטה זו בישיבתו הבאה
בין אם זה נפתר עוד יותר ,התלמידים צריכים להיות מודעים לכך שיועצים מחוזיים זמינים לדון בנושאים הכלולים בהחלטה
.זו
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