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مثل تلقي تدابير  وشرحها،سيتم تقديم العديد من الخيارات   الدليل، تم إنشاء هذا الكتيب لمساعدة أي شخص تعرض للعنف الجنسي. خالل هذا 

ان  يرجى العلم  الخيارات، جة من خالل  داعمة وتقديم شكوى رسمية. تشجع الجامعة األفراد على اتخاذ القرار األفضل بأنفسهم. أثناء المعال

دعم الضحايا في جامعتنا متاحون للدعم. دعاة   

 

 

   

واحدة كثيرة جد ا. تدعو الجامعة جميع أعضاء مجتمع   ضحية  تأخذ جامعة والية أوكالهوما أعمال العنف الجنسي على محمل الجد وتعتقد أن  

ا من الجهد المبذول للحفاظ على بيئة آمنة ومنتجة للعيش والتعلم وا خالل االلتزام بإنهاء العنف الجنسي.    لنجاح منالحرم الجامعي ليكونوا جزء 

ودعم ضحايا العنف   الضرورة، والتدخل من خالل كونهم متفرجين نشطين عند  عليها،من المهم ألعضاء مجتمعنا فهم الموافقة والحصول 

 الجنسي

 

 

 

. 
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الموارد  ملخص  

1is2many.okstate.edu/advocate   8الجمعة -االثنين  

م 5-ص  405-

564-2129  

ة خط  ساع 24

 المساعدة 

405-624-3020  

 دعاة الضحايا 

خدمة سرية. يمكن أن يزودك المدافعون عن الضحايا بمعلومات سرية حول الموارد المتاحة داخل وخارج الحرم الجامعي.  يعمل محامو الضحايا كخيار  

ا التحدث معك حول جميع الخيارات المتاحة أمامك مثل إبالغ الشرطة أو دعم الطالب وسلوكهم .يمكنهم أيض  . 

ucs.okstate.edu 320 Student  

Union   

 مركز اإلرشاد الطالبي   405-744-5472

يوجد مستشار   ذلك،خمس جلسات لالستشارات الشخصية السرية مجان ا لجميع الطالب. باإلضافة إلى  ا أوكالهوميقدم مركز اإلرشاد الطالبي بجامعة والية 

شار عن طريق االتصال بمركز االستشارة خالل ساعات العمل العادية أو  ساعة في اليوم. يمكن الوصول إلى هذا المست  24محترف تحت الطلب على مدار 

. شرطةالعن طريق االتصال ب   OSU (405744-6523)  بعد ساعات العمل وفي عطالت نهاية األسبوع وفي أيام العطالت. 

https://wingsofhopeok.com  3800 N. 

Washington  

 اجنحة االمل   405-624-3020

وتقدم   الحماية،د أجنحة األمل في تقديم أوامر هو مورد مجتمعي يقدم المساعدة للضحايا. يمكن أن تساع المنزلي،مركز ستيلووتر للعنف  األمل، أجنحة 

. وتقدم المشورة الفردية والجماعية  الجنسي،ولديها فريق استجابة لالعتداء  المناصرة،خدمات  . 

Sexual Assault Nurse Exam (SANE)  http://www.stillwater- 

medical.org/page/main/services/emergency/sane   

فإن مركز ستيلووتر الطبي جنسي،إذا تعرضت العتداء   يقدم الرعاية ألي إصابات جسدية قد تكون حدثت. يمكن توفير العالج لألمراض   )الطوارئ(  

أيام بعد   5 إذا رغبت في ذلك. هذه الخدمات مجانية. يمكن إجراء فحص ممرضة االعتداء الجنسي لمدة تصل إلى الحمل،واألمراض المنقولة جنسيا  ولمنع 

.االعتداء  

https://1is2many.okstate.edu/supportive 

measures.html  

328 Student  

Union  

 التدابير الداعمة  405-744-5470

: الطالب قادرون على الحصول على تدابير داعمة من الجامعة. تشمل التدابير الداعمة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي  
 

 ال يوجد ترتيب اتصال بين المشاركين •                 المساعدة في إبالغ الشرطة أو تقديم أمر حماية •
 

 • تعديالت جدول العمل                                                      تدابير السالمة •
 

 • ترتيبات الدعم األكاديمي                                       التغيير في ترتيبات المعيشة •
 

 أو الرعاية الصحية. تنسيق الترتيبات المعقولة األخرى لمعالجة آثار العنف الجنسي بما في ذلك ربط األفراد بالمشورة  •
 

Stillwater PD: 405-372-4171  723 S. 

Lewis 

OSUPD: 405-744-

6523  USDA building  

 إبالغ الشرطة 

. إذا  أوكالهومافيمكن إبالغ شرطة جامعة والية  الجامعي،على إبالغ الشرطة بهذا الموقف. إذا حدث هذا الموقف في الحرم  أوكالهوماتشجعك جامعة والية 

فيمكن إبالغ سلطات تطبيق القانون   آخر،فيمكن إبالغ قسم شرطة ستيلووتر به. إذا حدث ذلك في أي مكان  ستيلووتر،حدث هذا الموقف في مكان آخر في 

 .المحلية ذات االختصاص القضائي في الموقع الذي حدث فيه 

http:/ssc.okstate.edu/code 328 Student  

Union  

 عملية سلوك الطالب   405-744-5470

دعم   مركز جامعة من خالل اليزعم حدوث انتهاك لقواعد سلوك الطالب الخاصة ب  اوكالهوما يمكن ألي شخص تقديم شكاوى ضد طالب جامعة والية 

السلوك الجنسي وعنف المواعدة والعنف  التحرش الجنسي وسوء اوكالهوما اعد سلوك الطالب في جامعة والية الطالب وسلوكهم. تشمل انتهاكات قو

. لبدء  نزلي والمطاردة وغير ذلك. تنص مدونة قواعد سلوك الطالب على عقوبات تصل إلى وتشمل إيقاف الطالب في الحاالت التي حدثت فيها انتهاكاتالم

ب وسلوكهم في أقرب وقت ممكن. بدون شكوى ، تكون  دعم الطال مركز شكوى أو إذا كنت تريد المزيد من المعلومات حول هذه العملية ، يرجى االتصال ب 

يحظر االنتقام من وى. االنتقام من أي شخص يتصرف بحسن نية ويقدم شك  نعن سلوكهم. لن تتسامح الجامعة م الجامعة محدودة في مساءلة األفراد اآلخرين

. أي فرد تقدم بشكوى أو ضد فرد شارك في التحقيق   

http://1is2many.okstate.edu/advocate
http://1is2many.okstate.edu/advocate
https://wingsofhopeok.com/
https://wingsofhopeok.com/
https://1is2many.okstate.edu/supportivemeasures.html
https://1is2many.okstate.edu/supportivemeasures.html
https://1is2many.okstate.edu/supportivemeasures.html
https://1is2many.okstate.edu/supportivemeasures.html
http://studentconduct.okstate.edu/
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عتداء الجنسيدليل استجابة الناجيات من اال    
  
حدث صادم مثل االعتداء الجنسي ، قد تواجه اضطراب ا في حياتك اليومية وشعورك بالعافية واألمان. هذه االضطرابات هي ردود فعل    اي بعد

ر  صدمة ، محاولة نظامك لفهم الصدمة ، وتوفير راحة مؤقتة ، وحمايتك من المزيد من األذى. هذه ردود فعل طبيعية ومؤقتة لحدث غي 

ردود فعل الصدمة بسبب نظام البقاء الفطري في الجسم الذي يبدأ القتال الالواعي أو الهروب أو االستجابة  طبيعي ومضطرب. تحدث 

المستقبل وقد تتعرض لرد فعل   المتجمدة لتخطي موقف ا يهددك. بعد النجاة من الصدمة ، سيكون الجسم في حالة تأهب للتهديدات المحتملة في

و لم تكن في خطر حقيقي. قد تحدث ردود فعل الصدمة من قبل األشخاص أو األماكن أو األشياء  مماثل للصدمة عند إطالقها ، حتى ل 

يتطلب  المرتبطة باالعتداء ، بينما قد يبدو أن ردود الفعل األخرى تأتي من "العدم". قد تقل بعض ردود أفعال الصدمة بمرور الوقت ، بينما قد 

ا إضافي ا من مستشار أو مناصر. ه . ذا جزء طبيعي من عملية االسترداد. قد تجد أنك تعرضت لردود فعل متعددة للصدماتالبعض دعم   

الصدمة الشائعة ردود فعل    
 

 اللوم الذاتي / الذنب / العار 

 

أو أنهم ال  يشعر العديد من الناجين بالذنب والخجل من االعتداء. غالب ا ما يشكك الناجون في أنهم ربما "استفزوا" أو "طلبوا ذلك" بطريقة ما ، 

اعر هي  ينبغي أن يثقوا في المعتدي ، أو أنه كان ينبغي عليهم بطريقة ما منع االعتداء ، أو أنهم بطريقة ما قد دمرتهم التجربة. بعض هذه المش

أو  نتيجة أساطير المجتمع حول االعتداء الجنسي والجنس. يمكن أن يحدث العنف الجنسي ألي شخص ، بغض النظر عن العمر أو الجنس 

. العرق أو الدين ، إلخ  

. واحدة من كل ثالث نساء وواحد من كل ستة رجال يتعرضون لالعتداء الجنسي في مرحلة ما من حياتهم  

ا ، حتى لو : تذكر أنك لست ملوم   

 

و  كان المعتدي عليك أحد معارفك ، أو مواعدة ، أو صديق ، أو زوج ، أو صديقة ، أو صديق ، أو والد ، أو أخ ، أو وصي ، أ  •

 . قريب آخر ، أو أستاذ ، أو مدرب ، أو حتى صاحب عمل

 . كنت قد أقمت عالقة جنسية مع هذا الشخص أو مع آخرين من قبل  •

 . كنت تشرب أو تتعاطى المخدرات  •

ا على المقاومة جسدي ا •  . لقد تجمدت ولم تستطع قول "ال" أو لم تكن قادر 

 . كنت ترتدي مالبس قد يراها اآلخرون مغرية •

 . نك قلت "ال" في وقت الحق ولم يتم االستماع إليكقلت "نعم" لك •

 

 تجنب 

 

من الشائع تجنب المحادثات والمواقف التي قد تذكرك باالعتداء. قد يكون لديك شعور بالرغبة في "مواصلة الحياة" و "ترك الماضي هو  

". الماضي  

  

 

 إنكار 

 

" حقا ". غالب ا ما يواجه الناجون صعوبة في االعتراف ألنفسهم بأن االعتداء  لم تكن صفقة كبيرة. أنا فقط أتخيل هذا. هذا ال يمكن أن يحدث 

. قد حدث بالفعل. الناجون في بعض األحيان ال يدركون مدى الصدمة على الفور   

  

 الصدمة والخدر 

 

ال يعرفون كيف يتفاعلون ، وقد  قد يشعر الناجون باالنفصال العاطفي أو االستنزاف ، وقد ال يكونون على دراية بما يحدث من حولهم ، وقد 

ا بالوقت  ، وقد يواجهون البكاء بال حسيب وال رقيب أو الضحك   يواجهون صعوبة في تذكر تفاصيل الصدمة ، وقد يواجهون إحساس ا متغير 

.بعصبية ، االنسحاب ، أو االدعاء بعدم الشعور بأي شيء أو أنه "بخير  " 
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 اضطراب الحياة اليومية 

 

داء ، قد يشعر الناجون بأنهم مشغولون بأفكار حول الحادث. قد يكون من الصعب على الناجين التركيز أو حضور الفصل أو التركيز  بعد االعت 

ب ا  تتأثر سل على المدرسة أو العمل. قد تجد أن قدرتك على إنهاء المدرسة و / أو مكانتك األكاديمية و / أو إحساسك باألمان في مكان إقامتك

. العديد من موارد العنف الجنسي هو الى واحد  م الفردي حسب الحاجة. انظر إجراءات معمول بها لتزويدك بالدع.يوجد لدى الجامعه باالعتداء  

http://1is2many.okstate.edu//advocate لمزيد من المعلومات .  

  

 فقدان السيطرة 

 

باالستقاللية والسيطرة. قد يفتقر الناجون مؤقت ا إلى ثقتهم بأنفسهم المعتادة. قد تبدو  أثناء االعتداء ، استخدم شخص آخر سلطته إلزالة إحساسك 

. القرارات التي كانت تُتخذ بشكل روتيني قبل اآلن هائلة   

  

لخوف / الشعور بعدم األمان ا  

 

تادة. قد يخافون من البقاء بمفردهم ،  ليس من غير المألوف أن يخاف الناجون الناس ويشعرون بالضعف حتى أثناء ممارسة أنشطة الحياة المع

ن من التواجد مع الكثير من الناس. قد يجدون أنفسهم ال يعرفون بمن يثقون. قد يكون الناجون متيقظين للغاية لمحيطهم ويفزعون  أو يخافو

. بسهولة. قد تكون نوبات الهلع شائعة   

  

 عزل 

 

والبعض اآلخر ال يستطيع فهمه ، وسيعرف اآلخرون عن االعتداء عليهم أو يحكمون  قد يشعر الناجون بأن تجربتهم تميزهم عن غيرهم ، 

. أنفسهم أو يبتعدون عن العائلة واألصدقاء عليهم ، وال يريدون إزعاج أحبائهم بالحديث عن االعتداء ، وما إلى ذلك. وقد ينسحب الناجون   

  

 الغضب 

 

و االنفعال. غالب ا ما يركز الغضب على االعتداء الذي يحدث عند المعتدي ، وفقدان  قد يكون لدى الناجين أسباب مختلفة للشعور بالغضب أ

، وتغييرات في نمط الحياة ، وما إلى ذلك. الغضب هو استجابة مناسبة وصحية لالعتداء الجنسي. يختلف   األمن ، ونقص الدعم من األحباء

. ه. قد ال يكون للتهيج نقطة تركيز محددةالناجون بشكل كبير في مدى سهولة شعورهم بالغضب والتعبير عن   

  

 مقاومة اإلبالغ / القلق للمعتدي أو األطراف األخرى 

 

  يعرب بعض الناجين عن قلقهم بشأن ما سيحدث للمعتدي أو األصدقاء المشتركين أو أحبائهم اآلخرين إذا تم اإلبالغ عن الهجوم أو مقاضاته. 

العتداء. تتوفر إرشادات حول خيارات الناجي منومن يبلغ عن اللناجية سلطة تقرير ما إذا كان ، ومتى ،   

https://1is2many.okstate.edu 

  

 قلق ، رعشة ، كوابيس 

 

  قد يعاني الناجون من االهتزاز والقلق وذكريات الماضي والكوابيس بعد الهجوم. يمكن أن يبدأ هذا بعد وقت قصير من الهجوم ويستمر لفترة 

ا بالمطاردة والهجوم وما إلى طويلة من الزمن. قد تع ذلك. غالب ا ما يخشى الناجون من ذلك يد الكوابيس تكرار الهجوم أو تتضمن أحالم  . 

فقدها" وقد يشعرون أنه يجب عليهم "تجاوزها اآلن". تحدث ذكريات الماضي أثناء اليقظة ويتم اإلبالغ عنها على أنها إعادة تجربة جزء  "

. من الصدمة   

  

 التفاعالت الجسدية 

 

ا في   غالب ا ما يعاني الناجون من الصدمات من أعراض جسدية باإلضافة إلى ردود فعل عاطفية واجتماعية. قد تشمل األعراض الجسدية تغير 

و التعب ،  الشهية ، واضطراب النوم ، وزيادة معدل ضربات القلب ، وخفقان القلب ، والدوخة أو اإلغماء ، وانخفاض المناعة ، والضعف أ

. وآالم العضالت والعظام ، وطحن األسنان ، ومشاكل الجهاز الهضمي ، وأعراض أمراض النساء ، إلخ  
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 مخاوف العالقة الحميمة 

قد يواجه الناجون مجموعة متنوعة من مخاوف العالقة الحميمة بعد االعتداء. قد ال يرغب الناجون في أي اتصال حميم أو جنسي على  

اإلطالق ؛ قد يستخدم اآلخرون الجنس كآلية للتكيف. قد تثير بعض األفعال الجنسية ذكريات الماضي ، وبالتالي يكون من الصعب جد ا على  

لى  الناجي االنخراط فيها. من المحتمل أن يحتاج الناجون إلى التحلي بالصبر واالنخراط في العالقة الحميمة بوتيرة مريحة لهم وسيحتاجون إ

من شركائهم دعم   

    

   
           

  
  

 الرعاية الذاتية للناجين 

 
 : عند التعافي من تجربة مؤلمة ، فإن االعتناء بنفسك أمر مهم للغاية. فيما يلي قائمة باألشياء التي قد تكون مفيدة لك

 

حاول تحديد األشخاص الذين تثق بهم للتحقق من مشاعرك وتأكيد نقاط قوتك وتجنب   - احصل على الدعم من األصدقاء والعائلة  •

 . أولئك الذين تعتقد أنهم سيثبطون عملية التعافي

 

خالل الكشف فقط  اختر متى وأين ومع من تتحدث عن االعتداء ، وقم بوضع حدود من   - تحدث عن االعتداء والتعبير عن المشاعر  •

 .عن المعلومات التي تشعر باألمان بالنسبة لك للكشف عنها

 

جرب األعمال الشاقة والتمارين الرياضية مثل الركض والتمارين الرياضية والمشي أو تقنيات   - استخدم تقنيات الحد من التوتر  •

 . االسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل والصالة وكتابة اليوميات وما إلى ذلك

 

الحفاظ على نظام غذائي متوازن ودورة النوم قدر اإلمكان وتجنب اإلفراط في استخدام المنشطات أو مثبطات مثل الكافيين والسكر   •

 . والنيكوتين والكحول 

 

 . استخدم وسائل اإللهاء الصحية مثل القراءة واالستماع إلى الموسيقى وممارسة األلعاب والرسم وما إلى ذلك  •

 

خاصة في األوقات التي تشعر فيها   - ا. امنح نفسك اإلذن ألخذ لحظات هادئة للتفكير واالسترخاء وتجديد شبابك خذ وقت ا مستقطع   •

 . بالتوتر أو عدم األمان 

 

  تواصل مع أحد المتخصصين للحصول على الدعم في فترة التعافي ، مثل مستشار  •

https://ucs.okstate.edu .أو محامي ضحية االعتداء الجنسي http://1is2many.okstate.edu//advocate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كل شخص يشفي بوتيرته  

. الخاصة   
.ال يوجد طريق "صحيح " 

استمع إلى جسدك وثق  

. بحدودك  

http://1is2many.okstate.edu/advocate
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 تعريفات 

 

. يمكن استخدام التعريفات التالية لتحديد أشكال العنف الجنسي. سيتم استخدام هذه التعريفات نفسها في عملية سلوك الطالب     

  
: سلوك على أساس الجنس يحقق واحد ا أو أكثر مما يلي   27 مدونة سلوك الطالب ، القسم الثاني ، - التحرش الجنسي   

 
 

i.   شخص يتصرف نيابة عن الجامعة في موقع سلطة يشترط تقديم أي مساعدة أو فائدة أو خدمة للمتلقي على مشاركة الفرد في سلوك

 جنسي غير مرغوب فيه )مقايضة( ؛

 

ii.  الذي يقرره شخص عاقل أنه شديد الخطورة ومنتشر ومهين بشكل موضوعي لدرجة أنه يحرم أي   السلوك غير المرغوب فيه

 برنامج أو نشاط تعليمي بالجامعة ؛  شخص فعلي ا من الوصول المتساوي إلى

 

iii. كل  المقدمات الجنسية غير المرحب بها ، وطلبات الخدمات الجنسية ، وغير ذلك من السلوك اللفظي أو الجسدي الذي يؤثر بش

صريح أو ضمني على توظيف الفرد ، أو يتعارض بشكل غير معقول مع أداء الفرد في العمل ، أو يخلق بيئة عمل مخيفة أو  

 عدائية أو مسيئة ؛ 

 

  ( من حيث الشدة والتغلغل والهجوم ، ألن مثل هذا السلوك قاسي بما يكفي لمنع الوصول إلى برنامج3( و )1لم يتم تقييم القسمين الفرعيين )

. أو أنشطة التعليم بالجامعة  

 

23مدونة سلوك الطالب ، القسم الثاني ،  -  العنف في المواعدة   

يتم ارتكاب العنف في المواعدة من قبل شخص كان أو كان في عالقة اجتماعية ذات طبيعة رومانسية أو حميمة مع شخص آخر. يجب تحديد  

عالقة ، ونوع العالقة ، وتكرار التفاعل بين األشخاص المشاركين في العالقة.  العوامل التالية: طول الوجود مثل هذه العالقة بناء  على مراعاة 

يشمل العنف في المواعدة ، على سبيل المثال ال الحصر ، االعتداء الجنسي أو الجسدي أو التهديد بمثل هذه اإلساءة. ال يشمل العنف في  

. العنف المنزلي المواعدة األفعال التي تتوافق مع تعريف  

 

 

:العنف المنزلي هو جريمة عنف يرتكبها 24،  2مدونة سلوك الطالب ، القسم  - العنف المنزلي   

  

I.  الزوج الحالي أو السابق أو الشريك الحميم للضحية ؛ 

 

II.  الشخص الذي تشارك الضحية معه طفال  ؛ 

 

III.  الشخص الذي يتعايش مع الضحية أو يتعايش معها كزوج أو شريك حميم 

 

IV. خص في وضع مماثل لزوج الضحية ؛ ش 

 

V. أي شخص آخر ضد ضحية بالغ أو شاب محمي من أفعال ذلك الشخص بموجب قوانين العنف المنزلي أو األسري في أوكالهوما. 

ميم  العنف المنزلي هو نمط من السلوك التعسفي في أي عالقة يستخدمه أحد الشركاء الكتساب أو الحفاظ على السلطة والسيطرة على شريك ح

 . آخر. يمكن أن يكون العنف المنزلي جسدي ا أو جنسي ا أو عاطفي ا أو اقتصادي ا أو نفسي ا أو تهديد ا بأفعال تؤثر على شخص آخر

 

  

28مدونة سلوك الطالب ، القسم الثاني ،  -  سوء السلوك الجنسي   

   . واالستغالل الجنسييستخدم هذا المصطلح ليشمل االعتداء الجنسي والتعرض غير الالئق 

: االعتداء الجنسي: جريمة تتوافق مع تعريف االغتصاب أو المداعبة أو سفاح القربى أو اغتصاب القربى  
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i.   اإليالج ، مهما كان طفيف ا ، في المهبل أو الشرج بأي جزء أو شيء من الجسم ، أو اإليالج الفموي   -االغتصاب

 موافقة الضحية ؛من قبل عضو جنسي لشخص آخر ، دون 

 

ii.  لمس األجزاء الخاصة من جسم شخص آخر بغرض إشباع الرغبة الجنسية ، دون موافقة الضحية ، بما   - المداعبة

في ذلك الحاالت التي يكون فيها الضحية غير قادر على إعطاء الموافقة بسبب سنه / عمرها أو بسبب عمره /  

 .عمرها المؤقت أو العجز العقلي الدائم

 

iii.  االتصال الجنسي بين األشخاص المرتبطين ببعضهم البعض ضمن الدرجات التي يحظر فيها القانون   - سفاح القربى

 الزواج ؛

 

iv.   الجماع الجنسي مع شخص دون السن القانوني للموافقة  -االغتصاب القانوني . 

  

شخص آخر لمصلحته الخاصة ، أو إلفادة أي شخص آخر  : السلوك الذي يأخذ فيه فرد ميزة جنسية غير توافقية أو مسيئة لاالستغالل الجنسي 

الل الجنسي ، على سبيل المثال ال الحصر ، االنخراط في التلصص ؛ مشاركة مواد  شمل أمثلة االستغغير الشخص الذي يتم استغالله. ت 

انع للحمل أثناء ممارسة الجنس دون موافقة  إباحية أو غيرها من المواد غير المالئمة جنسيا  ؛ اإلزالة المتعمدة للواقي الذكري أو أي حاجز م

عن  ، أو نقل الشريك الجنسي ؛ وأي نشاط يتجاوز حدود الموافقة ، مثل تسجيل النشاط الجنسي ، والسماح لآلخرين بمشاهدة الجنس بالتراضي 

.والمنتشرة والمسيئة بشكل موضوعي   سيتم تقييم مزاعم االستغالل الجنسي لتحديد ما إذا كانت تفي بالمعايير الصارمة  قصد إلى شخص آخر. . 

  

: فعل كشف األعضاء التناسلية عمد ا في األماكن العامة أو أمام اآلخرين ، بغرض اإلشباع الجنسي أو التسبب في  التعرض غير الالئق

. والمسيئة بشكل موضوعياإلساءة. سيتم تقييم االدعاءات بالتعرض غير الالئق لتحديد ما إذا كانت تفي بالمعايير الشديدة والمنتشرة    

  

29مدونة سلوك الطالب ، القسم الثاني ،  -  المطاردة  

المطاردة تشير إلى الشخص الذي ينخرط في مسار سلوك موجه إلى شخص معين من شأنه أن يتسبب في خوف شخص عاقل على سالمته أو  

. سالمة اآلخرين أو معاناته من ضائقة عاطفية كبيرة  

 

السلوك عملين أو أكثر ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، األفعال التي يقوم فيها المطارد بشكل مباشر أو  يُقصد بمسار  •

غير مباشر أو من خالل أطراف ثالثة ، من خالل أي إجراء أو طريقة أو جهاز أو وسيلة ، أو يتابع ، يراقب ، يراقب ، يراقب ،  

 . يتدخل في ممتلكاته يهدد أو يتصل بشخص أو عن شخص ما أو

 . الشخص المعقول يعني الشخص الذي يعيش في ظروف مماثلة وهوية مماثلة للضحية •

ا طبي ا أو مهني ا أو مشورة   • الضيق العاطفي الجسيم يعني معاناة نفسية كبيرة أو كرب ا قد يتطلب ، ولكن ليس بالضرورة ، عالج 

 . أخرى 

 

29ني ، مدونة سلوك الطالب ، القسم الثا -  االنتقام  

السلوكيات التي تشير على سبيل المثال ال الحصر إلى التخويف أو التهديد أو اإلكراه أو التمييز ضد شخص يتصرف بحسن نية ويقدم شكوى  

أو ضد فرد شارك في تحقيق أو عملية سلوك. لمزيد من المعلومات ، راجع مجلس أمناء سياسة كليات أوكالهوما الزراعية والميكانيكية 

.عدم االنتقام 63.0  
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 معلومات الضحية 
 

 

 ماذا تفعل إذا كنت ضحية للعنف الجنسي

  

. إذا وقع الحادث في الحرم الجامعي ، فاتصل بقسم  911أ. إذا لم تكن آمن ا وتحتاج إلى مساعدة فورية ، فاتصل بالشرطة أو 

لووتر  إذا وقع الحادث في مكان آخر في ستيلووتر ، فاتصل بقسم شرطة ستي  (. 4057446523)شرطة الحرم الجامعي على 

. إذا وقع الحادث في أي مكان آخر ، فاتصل بوكالة إنفاذ القانون ذات االختصاص القضائي في الموقع  ( 4053724171)على

. الذي وقع فيه  

  

خط  تشعر بالراحة معه. يمكنك االتصال ب  ب. افعل ما عليك فعله لتشعر باألمان. اذهب إلى مكان آمن أو اتصل بشخص 

( للحصول على المشورة ومناقشة الخيارات حول كيفية المتابعة. يمكنك أيض ا  4056243020ساعة ) 24األزمات على مدار 

ا حتى  8:00( بين الساعات 4055642129ضحايا جامعة والية أوكالهوما )االتصال بمناصري  مساء  من   5:00صباح 

. جمعةاالثنين إلى ال  

  

ج. ال تستحم ، أو تستحم ، أو تغسل ، أو تغير أو تدمر المالبس ، أو تأكل ، أو تشرب ، أو تدخن ، أو تمضغ العلكة ، أو تتناول  

أي أدوية ، أو تصويب الغرفة أو مكان الحادث. الحفاظ على األدلة أمر بالغ األهمية للمالحقة الجنائية. على الرغم من أنك قد ال  

ا في المستقبل بدون أدلة موثوقة. يمكن أن تكون األدلة  ترغب في ال مقاضاة فور وقوع الحادث ، فقد ال يكون هذا الخيار متاح 

ا في عملية إجراء الحرم الجامعي . التي تم جمعها مفيدة أيض   

  

ناء التواجد في غرفة  د. اذهب إلى غرفة الطوارئ بمركز ستيلووتر الطبي لتلقي الرعاية ألي إصابات جسدية قد تكون حدثت. أث 

العالج لألمراض واألمراض المنقولة جنسيا  ولمنع الحمل إذا رغبت في ذلك. هذه الخدمات مجانية. إذا   الطوارئ ، سيتم توفير 

اخترت عدم الحصول على امتحان ممرضة االعتداء الجنسي ولكنك ترغب في إجراء اختبار أو عالج لألمراض المنقولة  

تملة ، فيمكنك زيارة قسم الصحة بمقاطعة باين مجان ا أو الخدمات الصحية الجامعية أو خدمات الحياة في  باالتصال الجنسي المح

. ستيلووتر للحصول على خيارات منخفضة التكلفة   

  

. عند وصولك إلى مركز ستيلووتر الطبي ، سيتم نقلك إلى منطقة خاصة لالختبار. سيكون ممتحن ممرضة االعتداء الجنسي ـه  

(SANE)  وكذلك محامي االستجابة لالعتداء الجنسي ، (SARA)   وضابط شرطة متاحين للحصول على الدعم. ستفحصك

ساعة    120الممرضة من أجل معالجة أي إصابات وجمع األدلة. ملحوظة: يمكن إجراء فحص االعتداء الجنسي لمدة تصل إلى 

. أيام( بعد االعتداء 5)  

  

ا  طوال و.  (SARA) بعد إذنك ، ستدعمك  االمتحان بأكمله ، والذي ستقوم به الممرضة. في غرفة الطوارئ ، يمكنك أيض 

ال يلزمك بمالحقة قضائية كاملة ؛ سيبدأ فقط في جمع  اختيار أو رفض تقديم تقرير إلى سلطات إنفاذ القانون. تقديم هذا التقرير 

على معلومات حول ردود الفعل الشائعة لالعتداء   األدلة والبيانات. سيوفر المحامي حزمة من المواد المكتوبة التي تحتوي

. الجنسي واالحتياجات الطبية للمتابعة وخدمات الدعم  
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 دعم سري 

 
ا عاطفي ا ، ويستغرق التعامل مع مثل هذا الضغط الشديد وقت ا. باإلضافة إلى الدعم الذي يمكن العثور  عليه   يمكن أن يكون العنف الجنسي مدمر 

ين قد  الذالعائلة واألصدقاء ، يمكن أن تعمل العديد من الوكاالت واإلدارات كمصادر. من المهم أن تكون على دراية باألفراد المختلفين في 

يتصل بهم المرء للحصول على المساعدة بعد وقوع الحادث. قد يكون لهؤالء األفراد مسؤوليات مختلفة فيما يتعلق بالسرية ، اعتماد ا على  

م في الجامعة أو في المجتمع. بموجب قانون الوالية ، يمكن لبعض األفراد طمأنة الضحية بالسرية ، بما في ذلك المستشارون  مناصبه

والمدافعون عن الضحايا. ال يستطيع العديد من موظفي الجامعة ضمان السرية التامة ، ويتم تشجيعهم جميع ا بشدة على اإلبالغ عن حوادث  

. ن توازن الجامعات بين احتياجات الفرد الضحية مع االلتزام بحماية سالمة ورفاهية المجتمع ككلالعنف الجنسي. يجب أ  

 

الخدمة السرية  -جامعة والية أوكالهوما  في دعاة الضحايا   

 

 

4055642129 

  8من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  

ا حتى الساعة  مساء   5صباح  . 

405-624-3020   5:00بعد الساعة  :

. في أيام األسبوع   مساء 

ي عطالت نهاية األسبوع والعطالت  وف

 الجامعية

 

يمكن للمدافعين عن ضحية جامعة والية  

 أوكالهوما أن تقوم بذلك بشكل سري

تزويد الطالب بمعلومات حول الموارد  

 المتاحة داخل وخارج الحرم الجامعي

 .الضحايا

http://1is2many.okstate.edu/

advocate 

 

الخدمة السرية  -االستشارة  موارد   

 مركز اإلرشاد الطالبي 

 اتحاد الطالب  320

405-744-5472 

. ساعة في اليوم. جلسات االستشارة الخمس األولى مجانية 24المستشار متاح على مدار   

http://ucs.okstate.edu/ 

  

 اجنحة االمل 

 شارع شمال واشنطن  3800

405-372-9922 

4056243020ساعة:   24خط األزمات على مدار    

https://wingsofhopeok.com 

 

 مركز الخدمات النفسية 

 قاعة شمال موراي  118

4051775975 

http://psychology.okstate.edu/psychologyserv

ices 

 

الخدمة السرية  -الخدمات الطبية    

 

من المهم إجراء فحص طبي شامل بعد االعتداء الجنسي حتى لو لم يكن للضحية أي إصابات جسدية واضحة. يمكن لمقدمي الخدمات الطبية  

ات وعالج األمراض المنقولة جنسيا عالج اإلصاب   

 

 مركز ستيلووتر الطبي 

 غرب شارع السادس  1323

405-372-1480 

www.stillwater-medical.org 

 خدمات الصحة الجامعية 

 ويست فارم رود  1202

405-744-7665 

http://uhs.okstate.edu 

 

Stillwater Life Services ( الجامعي خارج الحرم  ) 

 شارع الثامن الغربي 1509

405-624-3332 

www.stilwaterlife.org 

 

 

دارة الصحة في مقاطعة باين ا  

1321 West Seventh Avenue 

405-372-8200 

www.ok.gov/health/County_Health_Depar

tme 

nts / Payne_County_Health_Departmen

https://wingsofhopeok.com/
http://psychology.okstate.edu/psychologyservices
http://psychology.okstate.edu/psychologyservices
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 التدابير الداعمة 
 

يمكن للطالب طلب وضع مجموعة من التدابير الداعمة إذا تأثروا بحدوث عنف جنسي. ال يلزم تقديم شكوى حتى يتم اتخاذ تدابير داعمة.  

 .ستحافظ الجامعة على السرية إلى أقصى حد ممكن

 

وسلوكهم لتلقي تدابير داعمة اتصل بدعم الطالب   

 اتحاد الطالب  328،  405-744-5470

 

 : تشمل التدابير الداعمة ، على سبيل المثال ال الحصر 

 

لذي  أ. المساعدة في اإلبالغ: المساعدة في تقديم شكوى بشأن عملية السلوك بالجامعة ووكاالت إنفاذ القانون المناسبة ضد الفرد )األفراد( ا

 .تسبب في الضرر

  

ب. ال يوجد أمر اتصال: يمكن وضع أمر عدم االتصال بين المدعي والمدعى عليه ، مما يحظر االتصال بين الطرفين من خالل أي  

 .وسيلة اتصال ، وكذلك يمنع اآلخرين من االتصال نيابة عنهم

  

هذا التماس أمرت به   .Wings of Hope ج. أمر الحماية في حاالت الطوارئ: الدعم في تقديم أمر الحماية الطارئ في المحكمة مع

 .المحكمة يمنع االتصال بين المشتكي والمدعى عليه 

  

 .د. تدابير السالمة: تنسيق أي ترتيبات معقولة ضرورية للسالمة المستمرة. وهذا يشمل ترتيبات النقل أو توفير مرافق 

  

 .الجامعي للمشاركين لضمان السالمة وحالة معيشية مريحةه. ترتيبات المعيشة: المساعدة في تغيير ترتيبات المعيشة داخل الحرم 

  

 .الترتيبات األكاديمية: المساعدة في تعديل الجداول األكاديمية باإلضافة إلى توفير الوصول إلى خدمات الدعم األكاديمي .و

  

 .السالمة وبيئة العمل المريحةز. تغيير جداول العمل: المساعدة في تغيير جداول العمل بالحرم الجامعي لضمان 

  

ح. تدابير داعمة أخرى: تنسيق الترتيبات المعقولة األخرى لمعالجة آثار العنف الجنسي ، بما في ذلك ربط األفراد بالمشورة أو الرعاية  

  .الصحية 

 

جنسي ، فسوف يتصلون بالمشاركين  عندما تصبح الجامعة على دراية باألفراد الذين من المحتمل أن يكونوا متورطين في حدوث عنف  

يتم  عبر البريد اإللكتروني لجامعة والية أوكالهوما لمشاركة هذه التدابير الداعمة المحتملة وخيارات اإلبالغ والموارد األخرى المتاحة. س

  .القيام بذلك بغض النظر عن مكان الحادث 

لجريمة أو األنشطة  إلرسال نصائح بشأن ا OSUPD للدردشة مع  Rave Guardian استخدم

 .Android و  iOS المشبوهة أو االتصال بخط غير الطوارئ. متوفر على نظامي
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 اإلبالغ 

 

 

يُشجع على اإلبالغ عن جميع أشكال العنف الجنسي ، بغض النظر عن شدتها. إن الشاغل الرئيسي لجامعة والية أوكالهوما هو السالمة ؛  

األفراد عن اإلبالغ حتى لو كان استخدام الكحول أو المخدرات األخرى متورط ا. تتبع الجامعة سياسة "السامري  لذلك ، ال ينبغي ردع  

 .الصالح" ، والتي توفر العفو عن انتهاكات السلوك الطفيفة للطالب المتورطين في حادث أكثر خطورة

  

دث حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم وبالتالي يمكن تشجع الجامعة ضحايا العنف الجنسي على التحدث إلى شخص ما حول ما ح

للجامعة االستجابة بشكل مناسب. تقدم الجامعة كال  من الخدمات السرية وخيارات اإلبالغ غير السرية. من المهم معرفة أن األفراد  

قانون الوالية ، يمكن لبعض األفراد ضمان   المختلفين قد يكون لديهم مسؤوليات مختلفة فيما يتعلق بالسرية ، اعتماد ا على موقفهم. بموجب 

السرية للضحية ، بما في ذلك المستشارين والمدافعين عن الضحايا. بشكل عام ، ومع ذلك ، عندما يتم اإلبالغ عن حادثة سوء سلوك  

لتاسع أو نائب منسق الباب  جنسي إلى أي موظف ، يتم تشجيع الموظف بشدة ، إذا لم يكن مطلوب ا ، لإلبالغ عن الحادث إلى منسق الباب ا

 .التاسع. يجب أن توازن الجامعة بين احتياجات الضحية الفردية مع االلتزام بحماية سالمة ورفاهية المجتمع

 

 .يتمتع الموظفون المختلفون في الحرم الجامعي بقدرات مختلفة للحفاظ على طلب الضحية للسرية

 

 ."الكاملة. يُطلق على التحدث إليهم أحيان ا "اتصال مميزيطلب من البعض الحفاظ على السرية شبه  •

يمكن للموظفين اآلخرين التحدث إلى الضحية بسرية واإلبالغ بشكل عام فقط عن وقوع الحادث دون الكشف عن   •

أي معلومات تعريف شخصية. إن اإلفصاح لهؤالء الموظفين لن يؤدي إلى تحقيق جامعي في حادثة ضد رغبات  

 .وال يتضمن اسم الضحية أو معلومات تعريف أخرى Clery مل هذا التقرير من خالل تقرير الضحية. يتم ع

يطلب من بعض الموظفين اإلبالغ عن جميع تفاصيل الحادث )بما في ذلك هوية كل من الضحية والجاني المزعوم(   •

 .إلى منسق الباب التاسع أو نائب المنسق 

 

 

 الخدمات السرية 

 

 

 

الخدمة السرية للطالب والموظفين القدرة على مشاركة ومناقشة حالة العنف الجنسي بسرية ، دون مشاركة معلوماتهم مع  توفر خيارات 

 .اآلخرين. يرجى مالحظة أن اإلبالغ عن الخدمات السرية يحد من قدرة الجامعة على االستجابة للحوادث

  

 مستشارون محترفون 

رخصين الذين يقدمون استشارات الصحة العقلية )بما في ذلك أولئك الذين يعملون في هذا الدور  ال يُطلب من المستشارين المحترفين والم

تحت إشراف مستشار مرخص( اإلبالغ عن أي معلومات حول حادثة لمنسق الباب التاسع أو نائب المنسق دون إذن المشارك. هؤالء  

لك المستشارين في مركز اإلرشاد الجامعي ، ومركز الخدمات النفسية  باإلبالغ. وسيشمل ذ Clery األفراد ليسوا مطالبين بموجب قانون

 .، وعيادة علم النفس اإلرشادي ، وبرنامج مساعدة الموظفين

  

 دعاة ضحايا جامعة والية أوهايو 

على  كخيار إبالغ سري. يمكن للضحايا زيارة أحد المدافعين عن الضحايا للتعرف  OSU Victim Advocates تتعامل الجامعة مع 

الموارد المتاحة في الحرم الجامعي. ال يُطلب من المدافعين عن الضحايا اإلبالغ عن أي معلومات حول حادثة إلى منسق أو نائب الباب  

 التاسع
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   شرطة منسق بدون إذن الضحية. ومع ذلك ، فإن المدافعين عن الضحايا سيبلغون عن الحوادث ، دون معلومات تعريف شخصية ، إلى  

OSU   باإلضافة إلى ذلك ، سيقدم المدافعون عن الضحايا تقارير دورية إلى مجلس الحكام عن االتجاهات اإلحصائية   .قانونيلغرض

 .للحوادث

 ة بالجامعة يالصح مقدمو الخدمات 

ا سري ا للخدمة. ليسوا مطالبين باإلبالغ عن أي   معلومات حول حادث إلى منسق الباب التاسع أو  يُعد مقدمو الخدمات الصحية بالجامعة خيار 

 OSU نائب المنسق دون إذن المشارك. ومع ذلك ، سيقومون باإلبالغ عن الحوادث ، دون أي معلومات تعريف شخصية إلى شرطة 

 .Clery لغرض قانون 

ين عن الضحايا قد يحافظون على سرية  في حين أن هؤالء المهنيين أو المستشارين غير المحترفين أو مقدمي الخدمات الصحية أو المدافع

صر  الضحية ، فقد يكون لديهم إبالغ أو التزامات أخرى بموجب قانون الوالية ، مثل اإلبالغ اإللزامي إلى سلطات إنفاذ القانون في حالة الق 

 .، أو إلحاق ضرر وشيك بالنفس أو لآلخرين أو شرط اإلدالء بشهادته إذا تم استدعاءه في قضية جنائية

 

 خيارات التقارير غير السرية 

 

يطلب مجلس أمناء كليات أوكالهوما الزراعية والميكانيكية وقانون كليري من جميع الموظفين )باستثناء المستشارين ومقدمي الرعاية  

فعين عن  الصحية والمدافعين عن الضحايا( الذين أصبحوا على دراية بحالة العنف الجنسي إبالغ شرطة جامعة والية أوهايو والمدا

الضحايا. ال ينبغي إبالغ الشرطة باسم الضحية دون إذن الضحية. يجب أن يتضمن التقرير طبيعة وتاريخ ووقت وموقع عام للحادث. هذا  

تقرير محدود ال يتضمن أي معلومات من شأنها أن تحدد هوية الضحية بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا يسمح للجامعة بتتبع األنماط 

 .ستجابات المناسبة على مستوى الحرم الجامعيوتطوير اال

  

 

ا في الوقت   ا وفوري ا للحرم الجامعي ، فقد تصدر الجامعة تحذير  إذا قررت الجامعة أن الفرد )األفراد( المزعوم يشكلون تهديد ا خطير 

 .المناسب للمجتمع. لن يتضمن أي تحذير من هذا القبيل أي معلومات تحدد هوية الضحية 

 

  

، يمكن للطالب أن يتوقع أن يتم اإلبالغ   (CSA) يتم اإلبالغ عن حالة عنف جنسي لموظف مسؤول أو هيئة أمن الحرم الجامعيعندما 

 .عن الحادث إلى منسق الباب التاسع في الجامعة أو نائب المنسق

  

من خالل   CSAs لحرم الجامعي. يتم تحديد، يتم تحديد بعض الموظفين على أنهم هيئة أمن ا سلطة أمن الحرم الجامعي: امتثاال  لقانون

والموضحة في تقرير السالمة السنوي للجامعة. يُطلب من هؤالء األفراد اإلبالغ عن حاالت سوء السلوك الجنسي ، إلى جانب   قانون

 .سوء السلوك اآلخر ، إلى شرطة جامعة والية أوهايو ألغراض إحصائية

 

  

ا إشرافي ا على الموظفين أو الطالب موظفين مسؤولين. يشمل الموظفون  الموظفون المسؤولون: يعتبر موظفو الجا معة الذين يشغلون دور 

ذوو السلطة اإلشرافية ، على سبيل المثال ال الحصر: رؤساء الوحدات ، واإلداريين األكاديميين ، وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في  

 .بين الكليات وموظفي التدريب اإلشراف على العمال الطالب ، واإلداريين الرياضيين

 

  

يجب على وكالة الفضاء الكندية أو الموظف المسؤول إبالغ منسق الباب التاسع أو نائب المنسق بجميع التفاصيل ذات الصلة حول العنف  

المزعوم. إلى أقصى حد ممكن ،  الجنسي المزعوم الذي تشاركه الضحية بما في ذلك األسماء والتاريخ والوقت والموقع المحدد للحادث 

شارك فقط مع األشخاص المسؤولين عن التعامل مع استجابة الجامعة للتقرير. يجب على وكالة الفضاء الكندية أو   ستكون المعلومات 

 الموظف المسؤول عدم مشاركة المعلومات حول الضحية لتطبيق القانون ما لم تطلب الضحية من الموظف القيام بذلك. 
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ن تكشف الضحية عن أي معلومات إلى وكالة الفضاء الكندية أو موظف مسؤول ، يجب على الموظف التأكد من أن الضحية تفهم  قبل أ

التزامات إبالغ الموظف ، وإذا أرادت الضحية الحفاظ على السرية ، فيجب توجيه الضحية إلى مورد سري. عندما تخبر الضحية وكالة  

عن حادثة عنف جنسي ، يحق للضحية أن تتوقع أن تقدم الجامعة معلومات حول التدابير الداعمة  الفضاء الكندية أو موظف مسؤول  

  .والموارد وطرق اإلبالغ

 

إجراء  اي  طلبات عدم اتخاذ  

 

يتم إبالغ دعم وسلوك الطالب بحالة العنف الجنسي المزعومة ، سيتم إرسال الموارد إلى الضحية عبر عنوان البريد   • عندما 

 .اإللكتروني بالجامعة

 

إذا لم يكن هناك رد من الضحية أو إذا طلبت الضحية عدم اتخاذ أي إجراء ، فسيقوم دعم وسلوك الطالب بمراجعة لتحديد ما إذا   •

 .كان قد تم االتصال بالطالب المزعوم

 

فيجب على دعم وسلوك الطالب موازنة  إذا لم تستجب الضحية لجهة االتصال بالجامعة أو طلبت الضحية عدم اتخاذ أي إجراء ،   •

هذا الطلب مقابل االلتزام بتوفير بيئة آمنة لجميع الطالب ، بما في ذلك الضحية. إذا كانت الجامعة تحترم طلب السرية ، يجب  

 .أن تفهم الضحية أن قدرة الجامعة على التحقيق بشكل هادف والرد على الحادث قد تكون محدودة 

 

ال أن هناك أوقات ا قد ال تتمكن فيها الجامعة من تلبية طلب الضحية من أجل توفير بيئة آمنة لجميع الطالب.  بالرغم من ندرتها ، إ •

 :عند تقييم طلب الضحية بعدم اتخاذ أي إجراء ، سيتم النظر في ما يلي 

 

 :تزايد خطر قيام المدعى عليه بارتكاب أعمال عنف جنسي أو عنف آخر ، مثل .1

 

 شكاوى عنف جنسي أخرى حول نفس المدعى عليه المزعوم ؛أ. ما إذا كانت هناك 

 ب. ما إذا كان المدعى عليه المزعوم لديه تاريخ من االعتقاالت أو سجالت من مدرسة سابقة تشير إلى تاريخ من العنف ؛ 

 اآلخرين ؛ج. ما إذا كان المدعى عليه قد هدد بمزيد من العنف الجنسي أو غيره من أشكال العنف ضد الضحية أو 

 د. ما إذا كان العنف الجنسي قد ارتكب من قبل العديد من المستجيبين ؛

 

 .ما إذا كان العنف الجنسي قد تم باستخدام السالح .2

 

ا ؛  .3  ما إذا كانت الضحية قاصر 

 

 (وما إلى ذلك ROTC مثل ألعاب القوى والفرقة و) ما إذا كان المدعى عليه موظف ا أو يشارك في أنشطة طالبية معتمدة من الجامعة .4

 ؛

ما إذا كانت الجامعة تمتلك وسائل أخرى للحصول على المعلومات ذات الصلة بالعنف الجنسي )مثل الكاميرات األمنية ، والموظفين   .5

 ، واألدلة المادية( ؛  

 

ات أو الكحول(  ما إذا كان تقرير الضحية يكشف عن نمط ارتكاب )على سبيل المثال ، عن طريق االستخدام غير المشروع للمخدر .6

 .في موقع معين أو من قبل مجموعة معينة

 

أي    قد يؤدي وجود واحد أو أكثر من هذه العوامل إلى قيام الجامعة بالتحقيق ، وإذا كان ذلك مناسب ا ، متابعة إجراءات السلوك. إذا لم يكن

  .أي إجراء من هذه العوامل موجود ا ، فمن المحتمل أن تحترم الجامعة طلب الضحية بعدم اتخاذ 

إذا تقرر أن الجامعة ال يمكنها الحفاظ على سرية الضحية ، فستقوم الجامعة بإبالغ الضحية قبل بدء التحقيق. ستظل الجامعة على وعي  

دائم برفاهية الضحية وستتخذ خطوات مستمرة لحماية الضحية من االنتقام أو األذى وستعمل مع الضحية لوضع خطة أمان. ال يجوز  

للجامعة أن تطلب من الضحية المشاركة في أي تحقيق أو إجراء. لن يتم التسامح مع االنتقام من الضحية ، سواء من قبل الطالب أو  

 .موظفي الجامعة 
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 إبالغ الشرطة 

 

الضحية بالمقاضاة ولكنه  تشجع الجامعة األفراد بشدة على اإلبالغ عن العنف الجنسي وأي جرائم جنائية أخرى للشرطة. هذا ال يلزم  

  سيسمح بجمع المعلومات واألدلة. تحافظ المعلومات واألدلة على الخيارات المستقبلية فيما يتعلق بالمقاضاة الجنائية ، وإجراءات السلوك

  .الجامعي و / أو اإلجراءات المدنية ضد الجاني 

  

 في حوادث الحرم الجامعي 

 OSU قسم شرطة 

 ألمريكيةمبنى وزارة الزراعة ا 104

 6529-744-405 

http://police.okstate.edu 

 الحوادث خارج الحرم الجامعي 

 قسم شرطة ستيلووتر 

 شارع جنوب لويس  723

405-372-4171 

http://stillwaterpolicedept.org 

 

 .سلطات تطبيق القانون المحلية ذات االختصاص القضائي في الموقع الذي وقعت فيه إذا وقع الحادث في أي مكان آخر ، فيمكن إبالغ 

 

 تقديم التقارير إلى دعم الطالب وسلوكهم 

 

يمكن ألي شخص اإلبالغ عن حاالت العنف الجنسي لدعم الطالب والسلوك أو منسق الباب التاسع. هناك فرق واضح بين اإلبالغ عن  

وتقديم شكوى بخصوص حادثة سوء سلوك جنسي. يُبلغ اإلبالغ عن حوادث سوء السلوك الجنسي الجامعة  حوادث العنف الجنسي 

بالحادث ، مما يسمح للجامعة بتوفير تدابير داعمة وال يؤدي بالضرورة إلى بدء عملية سلوك الطالب. سيتم تقديم تدابير داعمة فردية  

ك الجنسي. إذا رغب المشتكي في الشروع في عملية التظلم ، فيجب عليه تقديم  لمقدمي الشكاوى الذين يبلغون عن حوادث سوء السلو

 .شكوى 

 دعم وسلوك الطالب في جامعة والية أوهايو

 اتحاد الطالب   328

 5470-744-405 

http://ssc.okstate.edu 

student.support@okstate.edu 

 منسق العنوان التاسع 

 قاعة وايتهورست    408

 4171-372-405 

http://eeo.okstate.edu 

eeo@okstate.edu 

 

 شرعة حقوق الضحية 

 

 .أ. يجب إخطار الناجين بخياراتهم إلخطار سلطات إنفاذ القانون والحرم الجامعي ، والتي تتضمن خيار عدم إخطار هذه السلطات

 .ب. يجب أن تتاح للمتهم والمتهم نفس الفرصة ليحضر اآلخرون 

 .إبالغ الطرفين بنتيجة أي إجراء تأديبيج. يجب 

 .د. يجب إخطار الناجين بخدمات اإلرشاد

ه. يجب إخطار الناجين بخيارات تغيير األوضاع األكاديمية والمعيشية. عندما يبلغ طالب أو موظف عن تعرضه للعنف في المواعدة أو  

ا مكتوب ا لحقوق وخيارات   العنف المنزلي أو االعتداء الجنسي أو المطاردة ، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه ، ستقدم الجامعة شرح 

 .الطالب أو الموظف 

 

 سياسة 

 

 .تعالج سياستان جامعيتان على وجه التحديد العنف الجنسي المرتبط بالطالب

 

  ix-https://eeo.okstate.edu/title-0سياسة سوء السلوك الجنسي - الباب المؤقت التاسع  •

 

  https://ssc.okstate.edu/code.html قواعد سلوك الطالب •

   

http://stillwaterpolicedept.org/
https://eeo.okstate.edu/title-ix-0
https://ssc.okstate.edu/code.html
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 عملية سلوك الطالب 

 

تحقيقات تطبيق القانون. حتى إذا اختارت سلطات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية عدم مقاضاة  جميع عمليات سلوك الطالب منفصلة عن 

 .حادثة معينة ، فقد تستمر الجامعة في متابعة الحادث من خالل عملية سلوك الطالب 

  

لوك الطالب. فيما يلي وصف  نريد أن تكون جميع األطراف المشاركة على دراية بالعملية التي تحدث بمجرد تقديم شكوى إلى دعم وس

لعملية التحقيق وجلسة االستماع ونتائج جلسة االستماع. سيكون موظفو دعم الطالب وسلوكهم متاحين لشرح العملية على النحو المطلوب.  

 داعي  ستكون عملية سلوك الطالب سريعة وعادلة وحيادية. هذا يعني أن العملية ستكتمل في غضون إطار زمني معقول ودون تأخير ال

له. ستتم العملية بطريقة تتوافق مع سياسات الجامعة وستكون شفافة لجميع األطراف. يشار إلى الضحية التي تقدم الشكوى باسم المشتكي.  

ا ، سيتم إجراء عملية سلوك الطالب من قبل مسؤولي الجامعة الذين ليس لديهم تضارب   يشار إلى الفرد المزعوم باسم المدعى عليه. أخير 

 .المصالح أو تحيز للمشتكي أو المدعى عليه في

 

 تقديم شكوى رسمية 

 

 أو  Student Union 328يمكن تقديم الشكاوى الرسمية عبر اإلنترنت أو البريد أو البريد اإللكتروني أو شخصي ا في 

https://ssc.okstate.edu/report.html  أو student.support@okstate.edu.   من أجل اتخاذ إجراء تأديبي ، يجب

 .تقديم شكوى رسمية موقعة ويجب على المشتكي المشاركة في عمليات التحقيق وجلسات االستماع

 تحقيق

 

 .أ. سيتم إخطار المشتكي والمدعى عليه باستالم الشكوى 

  

 .عليه لمناقشة الشكوى المقدمة ومراجعة إجراءات التحقيق والجلسة  ب. يلتقي مسؤول جامعي بشكل منفصل مع المشتكي والمدعى 

  

ج. سيتم إجراء تحقيق من قبل محقق غير متحيز. سيشمل هذا التحقيق مقابلة مقدم الشكوى شخصي ا ؛ االجتماع شخصي ا مع المدعى عليه  

 .)المشاركين( ؛ لقاء شخصي مع أي شهود ؛ ومراجعة أي معلومات وثائقية

  

 .كون التحقيق كافيا وموثوقا ونزيها. سيقوم المحقق بتجميع تقرير تحقيق ، والذي سيتم التحقق منه من قبل المشتكي والمدعى عليه د. سي 

  

ه. سيحدد مسؤول الجامعة ما إذا كان من الممكن عقد جلسة استماع بناء  على المعلومات المتاحة. إذا تقرر أن الجامعة ستمضي في جلسة  

 .فسيتم إخطار المشتكي والمدعى عليه )المدعى عليهم( بموعد الجلسة استماع ، 

  

    .مستشار واحد بالحضور أثناء عملية التحقيق  ييسمح ل و.
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 استماع 

 

  

ا على األقل ويتضمن تاريخ الجلسة ووقتها وموقعها. ستتم جدولة جلسات  االستماع حول  أ. سيحدث إخطار السمع قبل خمسة عشر يوم 

 الجداول األكاديمية 

  

  ب. سيتم االستماع إلى االدعاءات المتعلقة بالمدعى عليه والمشتكي من قبل لجنة االستماع التابعة للجنة سلوك الطالب ، والتي تتألف من

 .عضو هيئة تدريس وموظف وطالب 

  

م المعلومات عن طريق الشكوى والمدعى عليه ، وأسئلة لكل طرف  ج. تتضمن الجلسة البيانات االفتتاحية ، وتقديم تقرير التحقيق ، وتقدي 

 .، والبيانات الختامية

  

د. يُسمح لكل طرف أن يكون لديه شخص من اختياره لمرافقته طوال جلسة االستماع كمستشار. الدور األساسي للمستشار هو مساعدتك  

سع ، فيجب أن يكون لديك مستشار حاضر في جلسة االستماع لطرح  تجربتك. إذا كانت القضية تندرج تحت سياسة الباب التافي سرد 

ا لك  .أسئلة على الطرف اآلخر. إذا لم تتمكن من الحصول على مستشار ، فستوفر لك الجامعة مستشار 

  

الغرفة في مكان مرتب  ه. يُسمح لكل طرف بالحضور أثناء الجلسة )باستثناء أثناء المداوالت(. يمكن لجميع األطراف أن يكونوا في نفس 

 .مسبق ا وال ينطوي على تهديد أو في غرف منفصلة مع خيار مؤتمر الفيديو

  

معيار اإلثبات المستخدم في جميع جلسات االستماع المتعلقة بالسلوك الجامعي هو رجحان األدلة ، مما يعني أن القرار الذي يتعين  و.

ال. هذا يختلف بشكل كبير عن اإلثبات الذي ال يدع مجاال  للشك ، وهو أمر مطلوب   اتخاذه هو ما إذا كان من المرجح حدوث انتهاك أم

 .للمحاكمة الجنائية

 

 حصيلة 

  

أ. تشمل النتائج المحتملة النطاق الكامل للعقوبات المدرجة في مدونة سلوك الطالب. عندما يتقرر أن احتمال حدوث العنف الجنسي أكثر  

 .تشمل النتيجة االنفصال عن الجامعةمن عدم حدوثه ، يمكن أن 

  

 .ب. سيتم إبالغ المستجيبين والمشتكين في وقت واحد كتابة  بالنتيجة في غضون يومي عمل بعد جلسة االستماع

  

ج. لكل طرف الحق في استئناف القرار الذي تم التوصل إليه من خالل إجراءات جلسة االستماع في غضون عشرة أيام عمل بعد جلسة  

    .تماع والحق في الرد إذا تم تقديم استئناف من قبل الطرف اآلخر االس
 

 اجراءات وقائية 

 

بأكمله للمساعدة في منع الحوادث الضارة والسلبية من خالل ممارسة الموافقة ، ودعم الضحية   Cowboy تشجع الجامعة مجتمع

 .الحوادث ، وتثقيف أنفسهم من خالل التدريبات التي ترعاها الجامعة والناجين من األقران ، والتدخل إذا كانوا متفرجين على مثل هذه 

   

وجهودها للحفاظ على بيئة آمنة حيث يمكن لجميع أعضاء مجتمع الحرم الجامعي   جدا   كثير هو   1في موقفها بأن  OSU انضم إلى

امعية مفيدة ، والتي تتطلب بيئة طالبية آمنة وصحية.  العيش والتعلم والنجاح. في جامعة والية أوكالهوما ، نفخر بأنفسنا لتوفير تجربة ج

، وهو برنامج لمنع العنف الجنسي عبر   ’is 2 Many Training 1‘ ولتحقيق هذه الغاية ، يُطلب من جميع الطالب الجدد إكمال  

  اإلنترنت. هذا الفيديو القائم
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واالعتداء الجنسي ، والمواعدة والعنف المنزلي ، والمطاردة ، وأكثر من  سيوفر البرنامج معلومات مهمة حول الموافقة ، وتدخل المارة ، 

 ذلك بكثير. يتعين على الطالب إكمال البرنامج قبل التسجيل في دورات الفصل الدراسي المقبل. إلكمال التدريب ، انتقل إلى

https://1is2many.okstate.edu.  

 

ا شخصي ا حول العنف الجنسي ألي مجموعة من الطالب أو أعضاء  يوف  is 2 Many Training 1‘باإلضافة إلى ذلك ،  ر العديد تعليم 

هيئة التدريس أو الموظفين عند الطلب. تشمل الموضوعات على سبيل المثال ال الحصر: االعتداء الجنسي؛ التحرش الجنسي؛ كيفية دعم  

 . لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارةالضحية. تدخل المتفرج استراتيجيات الوقاية؛ والموارد المتاحة للضحايا

 .https://1is2many.okstate.edu/presentation.html 

 

ك اتخاذ التدابير  إن منع االعتداء ليس مسؤولية الضحية المحتملة وحدها. ومع ذلك ، يقبل الطالب في الكلية مسؤوليات جديدة ، بما في ذل

  Rave المناسبة لممارسة الوعي الظرفي. للحصول على معلومات إضافية حول سالمة الحرم الجامعي ، قم بتنزيل تطبيق

 Guardian واطلع على تقرير األمان السنوي على .http://safety.okstate.edu  

 

   
Oklahoma State University, as an equal opportunity employer, complies with all applicable federal and state laws regarding 

nondiscrimination and affirmative action.  Oklahoma State University is committed to a policy of equal opportunity for all individuals 
and does not discriminate based on race, religion, age, sex, color, national origin, marital status, sexual orientation, gender 

identity/expression, disability, or veteran status with regard to employment, educational programs and activities, and/or admissions.  
For more information, visit https:///eeo.okstate.edu. 
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