
  ساعت فعلی:    تاریخ فعلی:   

  نمبر تلیفون )اختیاری(:   : )اختیاری(  شخص راپور دهنده

   مکتب متعلم:    آدرس ایمیل )اختیاری(: 

    صنف:     □ F□Mجنسیت:    نام متعلم مورد نظر )هدف(:  

   ساعت دریافت:  ت: تاریخ دریاف   دریافت توسط:

   ارجاع شد به:  اساس بود   بی   □  یااقدام انجام شد  □

   در )تاریخ(: تجاوز کنندهتماس با سرپرست   □    در )تاریخ(: قربانیتماس با سرپرست  □

   در )تاریخ(: تجاوز کنندهنامه به سرپرست  □    در )تاریخ(: قربانینامه به سرپرست  □

   ساعت توصیه:   تاریخ توصیه:  مامور موظف، توصیه کرد  □

    نمبر دوسیه:     افسر:     اجنسی:       تماس شد پولیس به  □

     کلیر کود:   _  شرح کود:   نمبر آیدی افسر خدمات امنیتی: 

        □ F □Mجنسیت:       صنف      تاریخ تولد      نام قربانی: 

          □ F □Mجنسیت:     صنف    تاریخ تولد     1نام مظنون شماره 

  □ F□Mجنسیت:     صنف     تاریخ تولد     :  2نام مظنون شماره 

 

 (HIBفورمه راپوردهی اذیت و آزار، تهدید، بدمعاشی ) – KSDمتعلم 

RCW’s: 28A.300.285, 28A.640.020, 28A.642, 49.60.010 

 

   شده است )در صورت موجودیت(:  انجام  برخورد باالی او نام )های( شخص کالنسال مکتبی که 

    نام )های( شخص لندغر، بدمعاش، شروع کننده )در صورت بلدیت(:  

    نام )های( شاهدین )در صورت موجودیت(:  

 

   در صورت باخبری(: در کدام تاریخ )ها( / ساعت )ها( این حادثه اتفاق افتاد )

 تشناب   □ Loc erاطاق    □ صنف   □حادثه در کجا اتفاق افتاد؟ )تمامی مواردی را که مطابقت دارد عالمت بزنید(:  

 بس مکتب  □ پارکینگ  □ میدان ورزش □ طعام خانه  □ دهلیز   □ میدان بازی   □

 در راه رفتن/آمدن مکتب □ خارج از محیط مکتب   □ بایل مو   □ انترنت   □

   سایر موارد: لطفاً تشریح کنید:   □
 

تمامی مواردی  انجام داده است را عالمت بزنید ) ،لندغر، بدمعاش یا شروع کنندهچوکاتی که به بهترین شکل توصیف کنندۀ کاری است که 
 (:  را که مطابقت دارد عالمت بزنید 

ضربه زدن، لغد زدن، تیله کردن، تف کردن، کشیدن موی یا   □
 پرتاب کردن یک شی به متعلم مورد نظر. 

گفتن استهزاء کردن، با لقب ناپسند صدا کردن،  □
 کننده. نظرهای بد یا تهدید 

 نشر شایعات مضر یا بی اساس □ انجام دادن حرکت های بی ادبانه و / یا تهدید آمیز.  □

مجبور کردن یک شخص دیگر به ضربه زدن یا صدمه زدن به  □ مورد نظر. یا حذف متعلم  استثناء کردن □
 متعلم.

 ترساندن، اخاذی پولی کردن یا سوء استفاده از متعلم مورد نظر. □

 سایر موارد: لطفاً تشریح کنید:   □  

   لطفاً شرح بیشتر حادثه را توضیح دهید:

 

 

 

 حضوری  □ الکترونیکی    □ فزیکی □ این حادثه )ها( به شکل ... بود:

 12/09/2011تاریخ ترتیب: WA Kent, ST th256 SE 12033 District School Kent 98030 (253) 373-7000   1از  1صفحه 
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