የትምህርት ቦርድ
ስቶኒንግተን፣ CONNECTICUT
ስለ ውሳኔ
የሥርዓተ-ፆታ ማንነት/የሥርዓተ-ፆታ አገላለጽ/የወሲብ ዝንባሌ

ማንኛውም ልጅ የፆታ ማንነት፣ የፆታ አገላለጽ፣ ወይም የፆታ ዝንባሌ ሳይለይ፣ የ K-12 የህዝብ ትምህርት የማግኘት
መብት ሲሆን እና ዲስትሪክቱ ሁሉንም ተማሪዎች የሚቀበል እና የሚደግፍ ሲሆን፤
የሥርዓተ ፆታ ማንነት፣ የፆታ አገላለጽ፣ ወይም የፆታ ዝንባሌ ሳይለይ፣ ዲስትሪክቱ በግዛቱ ውስጥ የሚኖሩ ሁሉም
ተማሪዎች ነፃ የK-12 ትምህርት ማግኘት እንዲችሉ የማረጋገጥ ኃላፊነት ሲኖረው፣
ዲስትሪክቱ ግብረ ሰዶማውያን፣ ሌዝቢያን እና ትራንስጀንደር የሆኑ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ሰራተኞች እና
አስተማሪዎች እንዳሉ ይገነዘባል፣ እና ሁሉም ሰራተኞች የፆታ ማንነታቸው፣ የፆታ አገላለጻቸው ወይም ጾታዊ
ዝንባሌያቸው ምንም ይሁን ምን የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ዋጋ ያላቸው አባላት እንደሆኑ፤
የሥርዓተ ፆታ ማንነት፣ የፆታ አገላለጽ ወይም የፆታ ዝንባሌ ሳይለይ፣ በአካባቢያችን ያሉ ቤተሰቦች በተለያየ መልኩ
እንደሚመጡ ዲስትሪክቱ ስለሚያውቅ እና ዲስትሪክቱ ሁሉንም ቤተሰቦቻችንን እና የተማሪዎቻችንን
ተንከባካቢዎችን ዋጋ ይሰጣል።
የኮነቲከት ግዛት በፆታ ማንነት፣ በፆታ አገላለጽ እና በፆታዊ ዝንባሌ ላይ የተመሰረተ መድልዎን ጨምሮ መድልዎ
ይከለክላል፤
በአስደናቂ አስተያየት ቦስቶክ ቪ. ክሌይተን ካውንቲ ሰኔ 15፣ 2020 የወሰነው ቢሆንም፣ የዩናይትድ ስቴትስ ጠቅላይ
ፍርድ ቤት በእውነተኛ ወይም በሚታወቅ የፆታ ዝንባሌ ወይም የፆታ ማንነት ላይ መድልዎ ሁልጊዜ የፆታ መድልዎ
አይነት እንደሆነ ተገንዝቦ የፌደራል ህግ ይከለክላል። በሥራ እና በትምህርት ላይ የጾታ መድልዎ;
የዩኤስ የትምህርት ዲፓርትመንት እና የዩኤስ የፍትህ ዲፓርትመንት በቦስቶክ ውሳኔ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክንያት
በ1972 የትምህርት ማሻሻያ ርዕስ IX (Title IX) ላይ ተፈጻሚ መሆኑን እና አርእስት IX በተማሪዎች ላይ መድልዎ እና
ትንኮሳን ይከለክላል እና የትምህርት ቤት ሰራተኞች በጾታ ማንነታቸው እና በጾታዊ ዝንባሌያቸው ላይ በመመስረት;
በፆታ ማንነት እና በፆታዊ ዝንባሌ ላይ የተመሰረተ መድልዎ የሚከለክለው ርዕስ IX እና ሌሎች የፌደራል ሲቪል
መብቶች ህጎች የአካባቢ እና የግዛት ህጎችን የሚቃረኑ ሲሆኑ እና የርዕስ IX መስፈርቶችን አለማክበር የዲስትሪክቱን
የፌደራል የገንዘብ ድጋፍ አደጋ ላይ የሚጥል ሲሆን፤
የሌዝቢያን ጌይ ቢሴክሹዋል ትራንስጀንደር ክዊር/ጥያቄ ("LGBTQ") ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ
ጉልበተኝነት፣ ሰለባ እና ትንኮሳ ያጋጠሟቸው በመሆናቸው በተጨባጭ ወይም በሚገነዘቡት የፆታ ዝንባሌ ወይም
የፆታ ማንነታቸው ወይም በተባባሪዎቻቸው ላይ ነው፤
ይህ ጉልበተኝነት፣ ሰለባ እና ትንኮሳ ለኤልጂቢቲኪው ተማሪዎች አሉታዊ ትምህርታዊ ውጤቶችን አስከትሏል፣ ይህም
ከፍተኛ የማቋረጥ ተመኖች፣ ከፍተኛ መቅረት እና ዝቅተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምኞቶች፣
የኤልጂቢቲኪው ተማሪዎች ከፍ ያለ የጭንቀት እና የመንፈስ ጭንቀት ሪፖርት ሲያደርጉ፤ የ LGBTQ ወጣቶች ብዙውን
ጊዜ "የሚወጡት" ወይም በዚያ ጊዜ ውስጥ የኤልጂቢቲኪው ማንነታቸውን ለሌሎች የሚገልጹ በመሆናቸው
የትምህርት እድሜያቸው ለ LGBTQ ወጣቶች ወሳኝ ጊዜ ነው።

ለኤልጂቢቲኪው ተማሪዎቻችን፣ ሰራተኞቻችን፣ ቤተሰቦች እና ተንከባካቢዎች የእንኳን ደህና መጣችሁ እና ደህንነቱ
የተጠበቀ የት/ቤት አካባቢ መፍጠር የት/ቤታችን ማህበረሰቦች ለሁሉም የበለጠ እንግዳ ተቀባይ እና ደህንነቱ
የተጠበቀ እንዲሆን የሚያደርግ ሲሆን፤ ዲስትሪክቱ የተለያዩ ማንነታችንን የሚያከብር ትምህርትን ይደግፋል።
ሌሎችን በምንይዝበት መንገድ ታማኝነት; እና የተለያዩ አመለካከቶችን በማዳመጥ፣ በመማር እና በማክበር ትክክል
የሆነውን ለማድረግ ድፍረት; እና
የተማሪዎችን እና የተማሪን ትምህርት ለመርዳት እና ለመደገፍ ማኅበራዊ እና ስሜታዊ ጤንነታቸውን
የሚያጠቃልለው የትምህርት ሰራተኞች ብዙውን ጊዜ ዋና የድጋፍ፣ ግብዓቶች እና የመረጃ ምንጮች ሲሆኑ፤
አሁን፣ ስለዚህ፣ ዲስትሪክቱ በሁሉም ሰዎች፣ ተማሪ፣ ቤተሰብ/የተማሪ ተንከባካቢ፣ ወይም የዲስትሪክት ሰራተኛ፣
በተጨባጭ ወይም በሚታሰብ የግብረ-ሥጋ ዝንባሌ፣ የፆታ ማንነት፣ ወይም የፆታ አገላለጽ፣ ወይም በተጨባጭ
መድልዎ መከልከሉ ይፈታ። ወይም የተገነዘቡት የግብረ-ሥጋ ዝንባሌ፣ የፆታ ማንነት፣ ወይም የጓደኞቻቸው የፆታ
መግለጫ፤
ለበለጠ መፍትሄ፣ ዲስትሪክቱ በተማሪም ሆነ በዲስትሪክት ሰራተኛ፣ በእውነተኛ ወይም በታወቀ የፆታ ዝንባሌ፣
በፆታ ማንነት፣ ወይም በፆታ አገላለፅ፣ ወይም በእውነተኛው ወይም በሚታሰብ የፆታ ዝንባሌ፣ የፆታ ማንነት፣
በሁሉም ሰዎች ላይ ጉልበተኝነት እና ትንኮሳን ይከለክላል። ወይም ተባባሪዎቻቸው የፆታ መግለጫ;
የበለጠ ይፈታ፣ ቦርዱ ዲስትሪክቱን ለተማሪዎቹ ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ እንደሆነ ያውጃል፣ ይህም ማለት ዲስትሪክቱ
ተማሪዎች የሚማሩበት፣ የሚበለጽጉበት፣ እና እርዳታ፣ መረጃ እና ድጋፍ የሚሹበት ከአድልዎ እና ጉልበተኝነት የጸዳ
ነው፤ እና እንደዚሁም የዲስትሪክቱ መምህራን እና ሰራተኞች LGBTQ+ ቀስተ ደመና ባንዲራ ለስቶንግንግተን
ተማሪዎች የብዝሃነት፣ የፍትሃዊነት እና የመደመር ምልክት እንዲያሳዩ ተፈቅዶላቸዋል።
ለበለጠ መፍትሄ፣ ዲስትሪክቱ ይህ ውሳኔ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 30 ቀናት ውስጥ የፀረ አድሎአዊ ፖሊሲዎቹን
መከለስ እና ማሻሻል እነዚያ ፖሊሲዎች የኤልጂቢቲኪው አድልዎ መከልከላቸውን ማረጋገጥ አለበት።
ለበለጠ መፍትሄ፣ ዲስትሪክቱ ይህ ውሳኔ ከተወሰነበት ቀን ጀምሮ ባሉት 30 ቀናት ውስጥ፣ የLGBTQ ፀረ-መድልዎ
ፖሊሲዎች አሁን ባሉት ወይም ወደፊት በሚደረጉ የጋራ ድርድር ስምምነቶች ውስጥ እንዴት በተሻለ ሁኔታ መካተት
እንደሚቻል ለመወሰን ከሚመለከታቸው ልዩ ድርድር ተወካዮች ጋር መሥራት አለበት።
የበለጠ ከተፈታ፣ ዲስትሪክቱ ይህንን ውሳኔ በየትምህርት ቤቱ ቦታ በመለጠፍ ለዲስትሪክቱ ሰራተኞች፣ ተማሪዎች
እና ወላጆች በተለመደው የመገናኛ ዘዴ ያሰራጫል፣ እና ውሳኔው በቤት ውስጥ ተማሪዎች በሚናገሩት በሁሉም
ቋንቋዎች ይተረጎማል።
ለበለጠ መፍትሄ፣ የበላይ ተቆጣጣሪው ይህንን ውሳኔ ስለማሟላቱ በሚቀጥለው ስብሰባ ለቦርዱ ሪፖርት ያደርጋል።
የበለጠ መፍትሄ ከተገኘ፣ በዚህ ውሳኔ ውስጥ በተካተቱት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት የዲስትሪክት አማካሪዎች
እንዳሉ ተማሪዎች ማሳወቅ አለባቸው።

በጥቅምት 25፣ 2022 በትምህርት ቦርድ የተወሰደ

ፋሩክ ራጃብ, የትምህርት ቦርድ ሊቀመንበር

ሃይዲ Simmons, የትምህርት ቦርድ ጸሐፊ

