
 یلتزم بنك الطعام في والیة أوریغون بإنشاء مجتمع ال یتسامح مع التمییز أو المضایقة أو أي شكل من أشكال السلوك غیر
 المحترم بین الموظفین أو المتطوعین أو العمالء على أساس العمر أو العرق أو األصل القومي أو اإلعاقة أو الحالة العسكریة

 أو النسب أو العائلة أو الزواج الحالة ، والتوجه الجنسي بما في ذلك الهویة الجنسیة ، والمواطنة ، والجنس ، والوضع
 العسكري ، والعرق ، واللون ، والعقیدة ، واالنتماء السیاسي أو الدیني ، و / أو التسریح غیر المواتي من الجیش أو أي وضع

 آخر محمي بموجب القانون المحلي أو الحكومي أو الفیدرالي.
 

 نرحب بتنوع مجتمعنا المحبوب ونحتضنه ونتوقع أن یمتنع األفراد عن أي شخصیات في الكالم أو النكات أو اإلهانات أو أي
 لغة غیر محترمة أو أفعال تمییزیة و / أو مضایقة. نتوقع أن یرتكب الجمیع أخطاء في رحلتنا التعلیمیة إلنشاء مجتمع یتم فیه

 تكریم الجمیع ، وال سیما أولئك الذین لدیهم هویات تم تهمیشهم تاریخًیا ومنهجًیا ، ونقدر فرص التعلم والمعرفة المستمرة
 بشكل أفضل من أجل القیام بعمل أفضل.

 
 ُیتوقع من جمیع أعضاء مجتمعنا (موظفون أو متطوعون أو متبرع أو عمالء) اتباع هذه السیاسة باإلضافة إلى التعلیمات ،

 سواء شفهیة أو كتابیة ، من موظف أو قائد متطوع.
 

 استجابًة لإلجراءات غیر المتوافقة مع التزامنا ، سیقوم موظفو OFB أو قادة المتطوعین ،
 • مقاطعة لحظات األذى بنشاط. إخطار الشخص واألفراد المتأثرین اآلخرین حسب االقتضاء باإلجراءات التي لم تكن متوافقة

 مع توقعات مجتمعنا. حسب االقتضاء ، سیقوم الموظفون أو القادة المتطوعون باإلبالغ وتوفیر التعلیم اإلضافي ودعم إصالح

 العالقات. حدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى دعم إضافي للموظفین في الوقت الحالي ، واطلب هذا الدعم إذا لزم األمر. حدد ما إذا

 كانت هناك حاجة إلى استراحة لبقیة المناوبة أو الیوم واطلب أخذ هذه المساحة إذا لزم األمر.

 

 • تدون المعلومات. في جمیع الحاالت ، قم بتدوین مالحظة في عالمة التبویب تعلیقات CiviCore بما في ذلك ما حدث

 واإلجراءات التي تم اتخاذها. أرسل هذه المعلومات بالبرید اإللكتروني إلى مدیر خدمات المتطوعین.

 

 في المواقف التي یكون فیها اإلجماع بین منسق المتطوعین أو قائد المتطوعین ومدیر الخدمات التطوعیة OFB هو أن اإلجراءات

 التي ال تتوافق مع التزامنا هي متعمدة أو فظیعة أو متكررة ؛ قد یقرر مدیر خدمات المتطوعین في OFB والمدیر المساعد للدعوة

 والمتطوعین والتنظیم في OFB أنه یجب إنهاء عالقة المتطوعین. في هذه الحالة ، سیتم إخطار المتطوع إما شفهًیا أو كتابًیا ،

.Civicore وسیتم توثیق هذا القرار في 

 

 یجب على أي شخص یشعر أنه ضحیة للتمییز أو المضایقة إحالة األمر إلى مدیر الخدمات التطوعیة على الفور. سیتم أخذ جمیع

 التقاریر على محمل الجد والتحقیق فیها على الفور. لن یتم االنتقام من أي فرد بسبب اإلبالغ عن سلوك مخالف لهذه السیاسة.

 
 ،شكرا لك
 فریق المتطوعین لبنك أوریغون لألغذیة

 


