
News item   
PSD launches biased-incident reporting tool pilot program 

ز    ادارة بودر التعليمية تطلق برنامجا تجريبيا الداة االبالغ عن حوادث التحي 
 

ي ادارة بودر التعليمية  
ز فز ستقوم خمس مدارس تابعة الدارة بودر التعليمية بتجربة االداة الجديدة لالبالغ عن حوادث التحي 

ي شهر مايو. هم مدارس  
 فز

 

 
در التعليمية لديها اهداف متعددة الستخدام هذا النظام الجديد. االول هو منح الطالب و افراد ارسهم مكانا يمكنهم  ادارة بو 

ي مجتمعات مدارسنا. باستخدام هذه المعلوما
ت,  من خالله االبالغ عن مشكالت محددة قد يواجهونها او يشهدونها فز

ز  كي 
   عىل كرامة كل فرد.  سيعمل فريقنا وموظفو االدارة معا للرد, مع الير

 

؟  ز  ما هي امثلة انواع الحوادث والتحي 
      اتالف او تدمي  الممتلكات او التخريب. التهديدات, المضايقات الكتابية عن طريقانواع الحوادث: * 

ي \ الهاتف           
ونز يد االلكير , المضايقات الجسدية او   \ الير ز , التميي  ي

الرسائل النصية, التخويف. التحرش اللفظز  
, المراقبة. مالحظة: يمكن ايضا اعداد تقارير             من خالل هذا               ي وسائل التواصل االجتماعي

مضايقة فز  
النظام.               
        * : ز , التعبي  عن الجنس, الهوية الجنسية, الدين, الهوية,نوع التحي  الهجرة او المواطنة, االعاقة, التوجه الجنسي  

ها.             ي وغي 
االصل العرفر  

 
نت   كيفية االبالغ عير االنير

            *  . ي
ونز   اداة االبالغ متصلة بموقع مدرستنا االلكير

ي متصفحك الخاص: *              
      يمكنكم ايضا نسخ عنوان        هذا ولصقه فز

   المفيد مشاركة اكير قدر ممكن من المعلومات عند اعداد التقارير. من *             
 

 ماذا يحدث بعد تقديم التقرير؟ 

ي مع المدرسة لمراجعة التقرير وتحديد االستجابة     *            
يعمل اعضاء قسم اللغة والثقافة واالنصاف بشكل تعاونز  

المناسبة.                    
ز الموافق   ي من يوم االثني  نامج التجريبر . اثناء التجربة وبمجرد اكتمالها, ستقوم   3سيبدءا الير مايو وحبر نهاية العام الدراسي

ي  االدارة بتقييم 
ي فز
خريف  ما تم بشكل جيد ويمكن تحسينه. الهدف هو اتاحة االداة لجمهور اوسع من ادارة بودر التعليمية فز

.  2021عام   
 

ي  
ر برسعة عن حدوثه داخل نظامنا. هذه االداة هي احدى الطرق البر الهدف هو استخدام العمل التصالحي لمعالجة الضز

ي بها بوعدنا كادارة تعليمية ومدرسة لخلق
ات تعليمية سنفز منصفة وشاملة وصارمة ودعمها. انه ايضا احد    فرص ونتائج وخير

ي تاكيد وخدمة كل طالب عىل  
ي ادارة بودر التعليمية الذي يتجذر فز

الجوانب العديدة لالنصاف العام والتنوع والشمول فز
 طبيعته.  

  
ي تطلب 

ز مقابل رقم امن لالخبار   911متر مقابل اداة االبالغ عن حوادث التحي   
ي تنفيذ القانون  911*   يرجر االتصال برقم 

ز
ي خطر داهم او تحتاج اىل مساعدة ف

ز
اذا كنت ف  

ز  ي الحي 
ز
التحرش   \ *   اداة مستخدم ف  

      اتالف او تدمي  الممتلكات او التخريب. التهديدات, المضايقات الكتابية عن طريقانواع الحوادث:                  
ي \ الهاتف                 

ونز يد االلكير , المضايقات الجسدية او   \ الير ز , التميي  ي
الرسائل النصية, التخويف. التحرش اللفظز  

, المراقبة. مالحظة: يمكن ايضا اعداد تقارير             من خالل هذا                    ي وسائل التواصل االجتماعي
مضايقة فز  

النظام.                     

They are Zach Elementary School; Boltz, Blevins and Lincoln middle schools; 
 and Fossil Ridge High School.  
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URL https://biasreport.psdschools.org    
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https://biasreport.psdschools.org/


            : ز , التعبي  عن الجنس, الهوية الجنسية, الدين, الهوية,نوع التحي  الهجرة او المواطنة, االعاقة, التوجه الجنسي  
ها.             ي وغي 

االصل العرفر  
 

 *   امن لتخير 
اذهب اىل رابطة امن لتخير                       )او الدخول من اي موقع الدارة بودر التعليمية(, اطلب              
, او تحميل تطبيق الهاتف من خالل                             او                      . 1-877-542- 7233الرقم              
وعة ويركز عىل انقاذ حياة طالب            امن لتخير او                   مخصص لمخاوف السالمة المرسر  
كولورادو.                
. االبالغ عن التمر و             قضايا الصحة العقلية واالسلحة والمخدرات واكير  
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