Chính sách Không Kỳ thị (Non-Discrimination Policy)
Ban Quản trị của Học khu Trung học Huntington Beach quyết tâm cung cấp cơ hội đồng đều cho tất cả
các cá nhân trong giáo dục. Các chương trình, sinh hoạt, cách làm việc, và công việc làm của học khu
phải là không có sự kỳ thị, sách nhiễu, đe dọa, và hà hiếp trên căn bản và/hay kết hợp với một người hay
một nhóm người với một hay nhiều hơn các đặc tính có thật hay nhận thấy được về chủng tộc, màu da,
tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, sự nhận dạng về sắc dân, tuổi, tôn giáo, việc mang thai, tình trạng hôn nhân
hay tình trạng về phụ huynh, khuyết tật về thể chất hay tâm thần, phái tính, phương hướng tình dục,
giống, sự nhận dạng hay phát biểu về giống, hay tin tức về di truyền trong bất kỳ chính sách, thủ tục, hay
cách làm việc nào của học khu, nhằm tuân thủ theo Title VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 (liên quan
đến chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia), Title IX của các sự Sửa đổi về Giáo dục năm 1972 (liên
quan đến phái tính), Đoạn 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973 (liên quan đến khuyết tật), Đạo luật về
Kỳ thị Tuổi tác năm 1975 (liên quan đến tuổi), Đạo luật về sự Không Kỳ thị Tin tức Di truyền năm 2008,
và sự sửa đổi California FEHA năm 2003, Đạo luật Dân quyền Unruh và Ralph (liên quan đến sự nhận
dạng hay phát biểu về giống). Chính sách không kỳ thị này bao gồm việc thu nhận vào và việc đạt được,
và sự đối xử và công việc làm ở, các chương trình của Học khu và áp dụng cho tất cả các sinh hoạt, kể cả
giáo dục nghề.

Xin chuyển các câu hỏi hay than phiền về các cáo buộc kỳ thị, sách nhiễu, đe dọa và hà hiếp hay các quan
tâm về tính công bằng và sự tuân thủ của Title IX cho học sinh đến:
Phụ tá Học khu trưởng về Dịch vụ Giáo dục ở (714-903-7000) 5832 Bolsa Ave. Huntington Beach, CA
92649
Xin chuyển các câu hỏi hay than phiền về các cáo buộc kỳ thị, sách nhiễu, đe dọa và hà hiếp cho các
nhân viên có chứng nhận và nhân viên phân loại đến:
Phòng Nhân sự ở (714-903-7000) 5832 Bolsa Ave. Huntington Beach, CA 92649

