
 
 

 :سوء السلوك الجنسي
 اعرف حقوقك. اعرف مسؤولیاتك.

 

 

 أن أفعل؟  ضحیة لسوء السلوك الجنسي. ماذا عليّ  لقد وقعتُ 
لإلبالغ عن بینة في الجزء الخلفي من ھذه الصفحة. للحصول على المساعدة في حاالت الطوارئ أو لدیك خیارات للحصول على المساعدة، وھذه الخیارات كلھا مُ 

 .. نشجع بشدة ضحایا االعتداء للحصول على المساعدة الطبیة في أقرب وقت ممكن911الحادث للشرطة، اتصل بالرقم 
أو یمكنك اختیار عدم تقدیم شكوى والحصول على دعم  ،groff@udel.eduأو  302-831-8063یمكنك تقدیم شكوى إلى مكتب العدالة واإلنصاف على الموقع 

 سري من المصادر المذكورة في الجزء الخلفي من ھذه الصفحة.
 

 بصفتي ضحیة؟ بھا ما الحقوق التي أتمتع
 یتمتع كافة ضحایا سوء السلوك الجنسي بجامعة دیالویر بھذه الحقوق وغیرھا: 

 نظام الجامعة أم ال.تحدید ما إذا كان یجب تقدیم شكوى رسمیة داخل  •

 وجود محاٍم / مستشاٍر من اختیارك طوال العملیة. •

لومات وأیھا یجب أن أن تكون على علٍم بكیفیة حمایة الجامعة لخصوصیتك وسریتك، بما في ذلك إبالغك عن مكاتب الحرم الجامعي التي ستحافظ على سریة ھذه المع •
 تقدم تقاریرھا إلى مكتب العدل واإلدماج.

 رجھ.إخطارك باالستشارات، أو الصحة العقلیة والبدنیة، أو المساندة، أو المساعدة القانونیة أو غیرھا من الخدمات، داخل الحرم الجامعي وخاأن یتم  •

 إخطار أو عدم إخطار إنفاذ القانون. •

 الحصول على المساعدة في المسائل األكادیمیة والمعیشیة والمتعلقة بالمواصالت والعمل. •
 

 ؟عن اإلبالغ عن الحادث من المسؤول
 البًا، ا لسیاسة جامعة دیالویر، یتحمل أي موظف ال یعتبر "مصدًرا سریًا" مسؤولیة إبالغ مكتب العدل واإلدماج عن سوء السلوك الجنسي. بصفتك طوفقً 

 إذا شھدت أو تعرفت على حادث مزعوم لسوء السلوك الجنسي، فنحن نشجعك على اإلبالغ عنھ على الفور.
 

 شاھدت حادثة، فكیف یمكنني اإلبالغ عنھا؟إذا 
رجى االتصال بسو غروف، مدیر مكتب العدل إذا شھدت أي جریمة أو أردت اإلبالغ عن حالة طوارئ. لإلبالغ عن سوء السلوك الجنسي، یُ  911اتصل على رقم 

 .udel.edu/knowmore، أو باستخدام نموذج اإلبالغ على 302-831-8063عبر الھاتف على رقم  ،groff@udel.edu واإلدماج، عبر البرید اإللكتروني على
 
 

 .www.udel.edu/knowmoreادخل على السیاسة الكاملة على 
 

 titleixcoordinator@udel.edu ○ www.udel.edu/knowmore ○ 302-831-8063 ○ سو غروف، مدیر، مكتب العدل واإلدماج
 التحقیق في شكاوى سوء السلوك الجنسي وجھود االمتثال الدولیة

 انظر ظھر الورقة

، وھو قانون Title IXتلتزم جامعة دیالویر بتوفیر بیئة آمنة ومأمونة خالیة من العنف الجنسي والتمییز، وتدعم سیاستنا بشكل كامل قانون 
 فیدرالي یحظر ھذا السلوك.

ذلك االعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والمواعدة والعنف األسري أو المنزلي تحظر الجامعة جمیع أشكال سوء السلوك الجنسي، بما في 
 والمطاردة من قبل أي شخص على ممتلكات الجامعة. كما تحظر الجامعة ھذا السلوك إذا كان یتعلق ببرنامج الجامعة، أو إذا كان من شأنھ أن

 أو یعطل الوظائف العادیة بالجامعة،بغض النظر عن مكان حدوث النشاط.یخلق بیئة عدائیة ألي عضو في مجتمع الجامعة، أو یشكل تھدیدات، 
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 حرم نیوارك الجامعي سوء السلوك الجنسي
 مصادر ودعم للطالب

 

 

 
 

 

 .www.udel.edu/knowmoreاكتشف المزید من الطرق للحصول على المساعدة على 
 

 titleixcoordinator@udel.edu ○ www.udel.edu/knowmore ○ 302-831-8063 ○ ، مدیر مكتب العدل واإلدماجسو جروف
 التحقیق في شكاوى سوء السلوك الجنسي وجھود االمتثال الدولیة

 

 الجامعي أو اإلقامةالسكن 
 یمكن أن یساعد السكن الجامعي أو اإلقامة على العیش والسكن في الحرم الجامعي. •

 یمكن لمكتب عمید شؤون الطالب المساعدة في كل من السكن الجامعي واإلقامة والمصادر واإلحاالت. •

 السلوك الجنسي.ا لمساعدة الضحایا والناجین من سوء لدى كال المكتبین موظفین مدربین خصیصً  •

 المساعدة
 الطبیة

 مستشفى كریستیانا
1000-733-302 

 الممرض الشرعي
األطباء الشرعیون داخل 

 مستشفى كریستیانا
4799-733-302 

 خدمات صحة الطالب
2226-831-302 

 الدعم السري
 االعتداء الجنسيضحایادعم 

)S.O.S. (1001-831-302 
 دعم صحة وعافیة الطالب

3457-831-302 
 مركز االستشارات وتنمیة الطالب

2141-831-302 
 بعد ساعات اتصل على 

خط المساعدة في  1001-831-302
 365/7/24جامعة دیالویر 

1001-831-302 

 الطوارئخدمات 
911 

 سیاسة جامعة دیالویر
2222-831-302 

 نیوارك شرطة
7111-366-302 

 السكن الجامعي أو اإلقامة
 اإلقامة والسكن

4663-831-302 
 عمید شؤون الطالب

8939-831-302 
 مكتب العدل واإلدماج

8063-831-302 

 المساعدة الطبیة
 ونشجع بشدة ضحایا االعتداء الجنسي على الذھاب إلى مستشفى كریستیانا للحصول على الخدمات الطبیة وإجراء فحص الطب الشرعي. •

المرأة التابع إلى خدمات صحة ) للوصول إلى الخدمات الصحیة واإلحاالت. یمكن أن یقدم مركز صحة SHSیمكن للطالب الذھاب إلى خدمات صحة الطالب ( •
ا واالستشارة، فضالً عن اختبار الحمل. ال تجرى اختبارات الطب الشرعي في خدمات صحة ) الفحص للكشف عن العدوى المنقولة جنسیً SHSالطالب (
 ).SHSالطالب (

 الدعم السري
) الدعم والمساندة السریة لضحایا أزمات االعتداء الجنسي والناجین من جمیع أشكال االعتداء الجنسي، وعنف الشریك .S.O.Sیقدم مكتب دعم ضحایا االعتداء الجنسي ( •

. سیأخذ منك االسم األول ورقم الھاتف وسیتصل بك 302-831-2226الحمیم، والمطاردة.  للوصول إلى المحامي المناوب، اتصل على خدمات صحة الطالب على رقم 
 دقائق. 10غضون  المحامي في

 لضحایا علی دة المساعرة لمستموالمساندة امة زلألورة السریة لمشا لضحیة المواعدة ممن یقدمان اا لكل ضحیة ومستشارً ا محترفً یوفر مكتب دعم صحة وعافیة الطالب محامیً  •
 رى.ألخرات والمصادر الخیاافي جمیع التنقل 

 ساعة  24ریة وعالج نفسي مصممة للمساھمة في تنمیة الطالب الشخصیة والتعلیمیة والوظیفیة. تتوفر المساعدة على مدار یقدم مركز االستشارات وتنمیة الطالب خدمات استشا •
 ات تنمیة الطالب برسوم خدمفي الیوم خالل فترة التسجیل أثناء فصلي الخریف والربیع، باإلضافة إلى فترة التسجیل في موسم الشتاء. تغطى تكالیف مركز االستشارات و

 صحة الطالب.

 خدمات الطوارئ
ًضا طلب التحدث إلى أحد موظفي خدمات الضحایا ممن ساعة. یتسنى لألفراد أی 24تقدم جامعة دیالویر خدمات الطواريء على مدار  •

 یمكنھ تقدیم المساعدة والمشورة وخدمات الدعم ، واإلحاالت إلى الجھات الخارجیة المسؤولة عن ضحایا الجریمة.

 ساعة. 24لخدمات الطوارئ على مدار  911یمكن لألفراد االتصال بشرطة نیوارك أو االتصال بالرقم  •
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