DECLARAÇÃO DE NÃO DISCRIMINAÇÃO DE MCPS
Montgomery County Public Schools (MCPS) proíbe a discriminação ilegal com base em raça, etnia, cor, ancestralidade, país de
origem, nacionalidade, religião, status migratório, sexo, gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual,
estrutura familiar/status parental, estado civil, idade, habilidade (cognitiva, social/emocional e física), pobreza e status
socioeconômico, idioma ou outros atributos ou afiliações protegidos legal ou constitucionalmente. A discriminação mina os
esforços de longa data da nossa comunidade para criar, fomentar e promover a equidade, inclusão e aceitação para todos.
Alguns exemplos de discriminação incluem atos de ódio, violência, insensibilidade, assédio, intimidação (bullying), desrespeito
ou retaliação. O Conselho proíbe o uso de linguagem e/ou a exibição de imagens e símbolos que promovam o ódio e possam
causar interrupções substanciais nas operações ou atividades escolares ou distritais. Para mais informações, por favor revise
a Política ACA do Conselho de Educação do Condado de Montgomery, Não Discriminação, Equidade e Proficiência Cultura. Essa
política afirma a convicção do Conselho de Educação de que cada aluno é importante e, em particular, de que os resultados
educacionais nunca devem ser previsíveis de acordo com características pessoais reais ou percebidas de qualquer indivíduo. A
Política também reconhece que a equidade requer medidas proativas para identificar e corrigir preconceitos implícitos, práticas
que têm um impacto desigual injustificado e barreiras estruturais e institucionais que impedem a igualdade de oportunidades
educacionais ou profissionais.
Para perguntas ou reclamações sobre discriminação
contra membros da equipe de MCPS*

Para perguntas ou reclamações sobre discriminação
contra alunos de MCPS*

Office of Human Resources and Development
Department of Compliance and Investigations
45 West Gude Drive, Suite 2100, Rockville, MD 20850
240-740-2888
DCI@mcpsmd.org

Office of the Chief of Districtwide Services and Supports
Student Welfare and Compliance
850 Hungerford Drive, Room 162, Rockville, MD 20850
240-740-3215
SWC@mcpsmd.org

Para perguntas ou reclamações sobre discriminação sexual sob Título IX, incluindo assédio sexual, contra alunos ou membros da equipe*
Coordenador de Título IX
Office of the Chief of Districtwide Services and Supports
Student Welfare and Compliance
850 Hungerford Drive, Room 162, Rockville, MD 20850
240-740-3215
TitleIX@mcpsmd.org
*Dúvidas, reclamações ou pedidos de acomodação para alunos com deficiência também podem ser direcionados ao supervisor
da Unidade de Educação Especial, Resolução e Conformidade (Office of Special Education, Resolution and Compliance Unit),
no telefone 240-740-3230. Perguntas sobre acomodações ou modificações para funcionários podem ser direcionadas ao
Escritório de Engajamento de Funcionários e Relações Trabalhistas (Office of Employee Engagement and Labor Relations),
Departamento de Conformidade e Investigações (Department of Compliance and Investigations), no número 240-740-2888.
Além disso, as queixas de discriminação podem ser apresentadas a outras agências, como: a Comissão de Oportunidades
Iguais de Emprego dos EUA, Baltimore Field Office, GH Fallon Federal Building, 31 Hopkins Plaza, Suite 1432, Baltimore, MD
21201, 1-800-669-4000, 1-800-669-6820 (TTY); ou ao Departamento de Educação dos E.U.A., Escritório dos Direitos Civis,
Lyndon Baines Johnson Dept. of Education Bldg., 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-1100, 1-800-421-3481,
1-800-877-8339 (TDD), OCR@ed.gov, ou www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html.
Este documento está disponível, mediante solicitação, em outros idiomas além do inglês e em um formato alternativo
de acordo com a Lei dos Americanos com Deficiência (Americans with Disabilities Act), através de solicitação ao Gabinete
de Comunicações de MCPS nos seguintes contatos 240-740-2837, 1-800-735-2258 (Maryland Relay), ou PIO@mcpsmd.org.
Indivíduos que precisarem de interpretação em linguagem de sinais ou transliteração de fala com complementos podem entrar
em contato com o Escritório de Serviços de Interpretação de MCPS (Office of Interpreting Services) nos seguintes contatos
240-740-1800, 301-637-2958 (VP) ou MCPSInterpretingServices@mcpsmd.org. MCPS também fornece acesso igual para os
escoteiros/escoteiras e outros grupos designados voltados aos jovens.
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