Departamento de Serviços de Suporte ao Aluno
Sala n°
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130

Prezados pais,
Devido às recentes discussões públicas sobre assédio sexual, eu achei importante reinformá-los
sobre os valores fundamentais do Distrito Escolar de Filadélfia. Como todos sabem, nós nos
empenhamos em oferecer um clima escolar positivo e seguro para todos os alunos. O Título IX
das Emendas Educacionais de 1972 proíbe discriminação baseada em sexo, incluindo assédio
sexual, em atividades e programas educacionais em escolas de todos os níveis financiadas pelo
governo federal.
O Distrito Escolar de Filadélfia proíbe todas as formas ilegais de assédio e discriminação,
incluindo assédio sexual e discriminação de alunos, por parte de qualquer aluno, funcionário,
empreiteiro, vendedor, voluntário ou visitante em nossas escolas e escritórios. Para mantermos
um ambiente livre de tais assédios e discriminações, incentivamos alunos que acreditam terem
sido vítimas de assédio sexual ou discriminação sexual, para que relatem imediatamente estas
ocorrências ao diretor(a) ou à Andrea Prince, coordenadora do Título IX que trata de
reclamações relacionadas aos alunos, no telefone (215) 400-4830. Informações sobre como
enviar uma reclamação on-line estão disponíveis no site do Departamento de Segurança e Clima
Escolar do Distrito: https://www.philasd.org/bullying/
A Política da Diretoria n° 248 diz respeito à não discriminação, assédio e discriminação sexual.
A política oferece o processamento da reclamação, investigação e resolução e está disponível no
site o Distrito Escolar, em www.philasd.org/schoolboard/policies/. O Aviso de Não
Discriminação do Distrito Escolar de Filadélfia está disponível aqui:
https://www.philasd.org/nondiscrimination/
Para mais informações sobre este aviso de não discriminação e sobre o Título IX, por gentileza,
contate:
Comandante Chefe dos Serviços de Suporte ao Aluno
Co-Coordenadora do Título IX
Karyn Lynch
440 N. Broad Street
Philadelphia, PA 19130
215-400-4000
antiharassment@philasd.org
Atenciosamente,

Karyn Lynch, Chefe
Departamento de Serviços de Suporte ao Aluno

Translation and Interpretation Center (11/2019)

Title IX Voluntary Resolution Agreement (Portuguese)

