سياسات وإجراءات احلصول عىل اخلدمة
OSMRC.UIOWA.EDU/POLICY
سياسات:
.سوء السلوك اجلنيس ،املواعدة  ,العنف املزنيل ،أو املطاردة اليت تمشل الطالب
التحرش اجلنيس
العنف
نظام احلياة الطالبية
العالقات الرضائية مابني الطالب
ماكحفة التحرش
االساءة اجلسدية و اجلنسية لألطفال
سياسة مناهضة االنتقام

جامعة أيوا

دليل املوارد و اإلحالة

اإلجراءات واملبادئ التوجهيية :

اإلجراءات ا القضائيه للطالب
اجراءات نزاع اعضاء هيئة التدريس
إجراءات التظمل لملوظفني
إرشادات فرض العقوبات عىل االعتداء

مكتب سوء السلوك اجلنيس،منسق
االستجابة
 Van Allenقاعة فان الني 450
جامعة والية ايوا
 ،مدينة أيوا
IA 52242
319.335.6200 osmrc.uiowa.edu

مزيد من املعلومات ،راجع مكتب سوء السلوك اجلنىس
 osmrc.uiowa.eduموقع منسق االستجابه عىل االنرتنت هو
هذا املرشوع ممول باملنحة رمق  2014 - WA- AX- 0012اليت متنحها مكتب مناهضة العنف ضداملرأة
وزارة العدل يف الواليات املتحدة .اآلراء والنتاجئ واالستنتاجات و التوصيات و أعربت يف هذا املنشور يه آراء الاكتب ،و ال تعرب بالرضورة عن آراء إدارةالعدل و مكتب
ماكحفة العنف ضد املرأة

سوء السلوك اجلنيس ،املواعدة،
العنف املزنيل ،أو املطاردة

طلب خشص يطالب حبقوقك  -مساعدة عىل مدار ال  24ساعة
ستجد مساعدا قانونيا جياوب عىل اسئلتك مبنهتى
اخلصوصيه و الرسيه و يقدم لك املعلومات الاكفيه
عن االختيارات اليت تساعدك باالضافه اىل التخطيط
اآلمن حلل مشلكتك

الربناجم الذي يطالب)(RVAP
حبقوق االخشاص الذين
يتعرضون لالعتداء اجلنيس
(319) 335-6000
Domestic Violence Intervention Program

سيكون للضحايا احلق يف طلب خشص يطالب
حبقوقهم حيمنا ىحرضون اىل طلب النصيحه و
االستفسارات من خالل اجمتاعات مع اداري اجلامعه،
منفذي القوانيني ،االطباء ومساعدهيم ,و يف اإلجراءات
القضائية

طلب املساعدة الطبيه
:يمشل الكشف الطيب عىل حاالت اإلعتداء اجلنيس عىل
التعرف عىل االصابات اجلسديه ووصفها بدقه
يمت تليق الضحيه عالجات ضد العدوى عن طريق
االتصال اجلنيس وامحلل

برناجم مواجهة العنف املزنيل

لقد اوحضت االحباث ان الضحايا الذين يلجؤن الئ
املختصني ىف عالج حاالت االخشاص الذين تعرضوا
العتداء او موقف صعب وايضاعندمه اخشاص يطالبون
حبقوقهم يتعاجلون ارسع من هذه اخلربه السيئة

لالفراد احلق يف اختاذ إجراءات حتت القوانني
اجلنائية وأو سياسات اجلامعه ،العمليات اجلنائية و
االداريه منفصلة لكن من املمكن ان يعمال مع بعضهام
البعض

احتاد االسيوي يف ايوا النساء

(319) 356-2233

مستشىف مرييس )(Mercy

(319) 339-3600

(319) 335-6200

(319) 335-0705

(866) 881-4641

مركز معاجة الطوارىء جلامعه ايوا

مكتب سوء السلوك اجلنيس
منسق اإلستجابة

مكتب تاكفؤ الفرص والتنوع

Monsoon United Asian Women of Iowa

UIHC Emergency Treatment Center

Office of the Sexual Misconduct
Response Coordinator

Office of Equal Opportunity and
Diversity

(800) 373-1043

معل بالغ جنايئ أو طلب مساعدة الرشطه
ليست حالة طارئة ارقام هواتف خارج اجلامعه

رشطة جامعة ايوا (319) 335-5022 -

حالة طارئة اتصل

911

رشطة مدينة ايوا (319) 356-5275 -

رشطة مدينة كورالفيل Coralville (319) 248-1800 -

رشطة جونسون اكونيت Johnson (319) 356-6020 -

يمت مجع االدله وتوثيقها عن طريق املمرضة اخلاصه
هبذه احلاالت ويمت حفظ املعلومات اىل ان يمت
استخدامها االن او الحقا كدليل جنايئ عند حدوث
شكوى مماثله

مصادر جامعة أيوا املوثوقة

تقديم شكوى او استشارة خبصوص السياسات و ااجلراءات
املتبعة يف جامعة ايوا

رشطة نورث ليربييت North Liberty (319) 626-5724 -

رشطة يونيفريسييت هايتس University Heights (319) 887-6800 -

الربناجم الذي يطالب حبقوق )(RVAP
االخشاصالذينيتعرضونلالعتداءاجلنيس
(319) 335-6000
University Counseling Services

اسأل عىل ماكن يتوفر فيه اقامة آمنه ملعاجلة األمور املخاوف اليت
تتعلق بالسالمة
تغيري السكن

خدماتاالرشاداجلاميع
(319) 335-7294
Ombudsperson
أمني املظامل

توجيه بعدم اإلتصال

Women's Resource and Action Center

تعديل ماكن العمل أو جدول العمل

(319) 335-3608

مركزاملواردوالعملالنسايئ

(319) 335-1486

)Faculty and Staff Services (EAP

اعضاء هيئة التدريس وموظيف اخلدمات
(319) 335-2085

تبديل الفصول الدراسيه
متديد التلكيف

أخرى ،تعمتد عىل املوقف

Office of the Sexual Misconduct
Response Coordinator

مكتب سوء السلوك اجلنيس
منسق اإلستجابة

(319) 335-6200

