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NNOONN--DDIISSCCRRIIMMIINNAATTIIOONN  ((CCOOMMMMUUNNIITTYY))  
  

IItt  iiss  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  tthhaatt  aannyy  ffoorrmm  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oorr  hhaarraassssmmeenntt  oonn  tthhee  

bbaassiiss  ooff  rraaccee,,  rreelliiggiioonn,,  ccoolloorr,,  nnaattiioonnaall  oorriiggiinn,,  aalliieennaaggee,,  sseexx,,  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn,,  mmaarriittaall  ssttaattuuss,,  aaggee,,  

ddiissaabbiilliittyy  ((iinncclluuddiinngg  pprreeggnnaannccyy)),,  ggeennddeerr  iiddeennttiittyy  oorr  eexxpprreessssiioonn,,  vveetteerraann  ssttaattuuss,,  oorr  aannyy  ootthheerr  bbaassiiss  

pprroohhiibbiitteedd  bbyy  ssttaattee  oorr  ffeeddeerraall  llaaww  iiss  pprroohhiibbiitteedd,,  wwhheetthheerr  bbyy  ssttuuddeennttss,,  BBooaarrdd  eemmppllooyyeeeess  oorr  tthhiirrdd  

ppaarrttiieess  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  BBooaarrdd..    TThhee  BBooaarrdd’’ss  pprroohhiibbiittiioonn  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oorr  

hhaarraassssmmeenntt  iinn  iittss  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammss  oorr  aaccttiivviittiieess  eexxpprreessssllyy  eexxtteennddss  ttoo  aaccaaddeemmiicc,,  nnoonnaaccaaddeemmiicc  

aanndd  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess,,  iinncclluuddiinngg  aatthhlleettiiccss,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ddiissttrriicctt  wweebbssiittee..    IItt  iiss  aallssoo  tthhee  

ppoolliiccyy  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  ttoo  pprroovviiddee  ffoorr  tthhee  pprroommpptt  aanndd  eeqquuiittaabbllee  rreessoolluuttiioonn  ooff  ccoommppllaaiinnttss  

aalllleeggiinngg  aannyy  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  pprrootteecctteedd  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ssuucchh  aass  rraaccee,,  ccoolloorr,,  rreelliiggiioonn,,  

aaggee,,  sseexx,,  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn,,  mmaarriittaall  ssttaattuuss,,  nnaattiioonnaall  oorriiggiinn,,  ddiissaabbiilliittyy  ((iinncclluuddiinngg  pprreeggnnaannccyy)),,  

ggeennddeerr  iiddeennttiittyy  oorr  eexxpprreessssiioonn,,  oorr  vveetteerraann  ssttaattuuss..      
  

FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy,,  ““ggeennddeerr  iiddeennttiittyy  oorr  eexxpprreessssiioonn””  mmeeaannss  aa  ppeerrssoonn''ss  ggeennddeerr--rreellaatteedd  

iiddeennttiittyy,,  aappppeeaarraannccee  oorr  bbeehhaavviioorr,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthhaatt  ggeennddeerr--rreellaatteedd  iiddeennttiittyy,,  aappppeeaarraannccee  oorr  

bbeehhaavviioorr  iiss  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhaatt  ttrraaddiittiioonnaallllyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ppeerrssoonn''ss  pphhyyssiioollooggyy  oorr  aassssiiggnneedd  

sseexx  aatt  bbiirrtthh,,  wwhhiicchh  ggeennddeerr--rreellaatteedd  iiddeennttiittyy  ccaann  bbee  sshhoowwnn  bbyy  pprroovviiddiinngg  eevviiddeennccee  iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  

lliimmiitteedd  ttoo,,  mmeeddiiccaall  hhiissttoorryy,,  ccaarree  oorr  ttrreeaattmmeenntt  ooff  tthhee  ggeennddeerr--rreellaatteedd  iiddeennttiittyy,,  ccoonnssiisstteenntt  aanndd  

uunniiffoorrmm  aasssseerrttiioonn  ooff  tthhee  ggeennddeerr--rreellaatteedd  iiddeennttiittyy  oorr  aannyy  ootthheerr  eevviiddeennccee  tthhaatt  tthhee  ggeennddeerr--rreellaatteedd  

iiddeennttiittyy  iiss  ssiinncceerreellyy  hheelldd,,  ppaarrtt  ooff  aa  ppeerrssoonn''ss  ccoorree  iiddeennttiittyy  oorr  nnoott  bbeeiinngg  aasssseerrtteedd  ffoorr  aann  iimmpprrooppeerr  

ppuurrppoossee..    

  

FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy,,  ““vveetteerraann””  mmeeaannss  aannyy  ppeerrssoonn  hhoonnoorraabbllyy  ddiisscchhaarrggeedd  ffrroomm,,  oorr  

rreelleeaasseedd  uunnddeerr  hhoonnoorraabbllee  ccoonnddiittiioonnss  ffrroomm  aaccttiivvee  sseerrvviiccee  iinn,,  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  AArrmmyy,,  NNaavvyy,,  

MMaarriinnee  CCoorrppss,,  CCooaasstt  GGuuaarrdd  aanndd  AAiirr  FFoorrccee  aanndd  aannyy  rreesseerrvvee  ccoommppoonneenntt  tthheerreeooff,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  

CCoonnnneeccttiiccuutt  NNaattiioonnaall  GGuuaarrdd..  

  

AAnnyy  iinnddiivviidduuaall  wwiisshhiinngg  ttoo  ffiillee  aa  ccoommppllaaiinntt  rreeggaarrddiinngg  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  mmaayy  oobbttaaiinn  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  

BBooaarrdd’’ss  ccoommppllaaiinntt  pprroocceedduurreess  aanndd  ccoommppllaaiinntt  ffoorrmm  wwhhiicchh  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  BBooaarrdd’’ss  

AAddmmiinniissttrraattiivvee  RReegguullaattiioonnss  RReeggaarrddiinngg  NNoonn--DDiissccrriimmiinnaattiioonn..    TThheessee  rreegguullaattiioonnss  aaccccoommppaannyy  BBooaarrdd  

PPoolliiccyy  ##11000033  aanndd  aarree  aavvaaiillaabbllee  oonnlliinnee  aatt  hhttttppss::////wwwwww..lleebbaannoonncctt..oorrgg//  oorr  uuppoonn  rreeqquueesstt  ffrroomm  tthhee  mmaaiinn  

ooffffiiccee  ooff  aannyy  ddiissttrriicctt  sscchhooooll..      

  

IIff  aa  ccoommppllaaiinntt  iinnvvoollvveess  aalllleeggaattiioonnss  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oorr  hhaarraassssmmeenntt  bbaasseedd  oonn  rreeaassoonnss  ssuucchh  aass  

ggeennddeerr//sseexx  oorr  ddiissaabbiilliittyy,,  ssuucchh  ccoommppllaaiinnttss  wwiillll  bbee  hhaannddlleedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ootthheerr  aapppprroopprriiaattee  

ppoolliicciieess  ((ee..gg..,,  PPoolliiccyy  ##44000099  SSeexx  DDiissccrriimmiinnaattiioonn//HHaarraassssmmeenntt  iinn  tthhee  WWoorrkkppllaaccee  ((PPeerrssoonnnneell));;  PPoolliiccyy  

##55001122  SSeexx  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  aanndd  SSeexxuuaall  HHaarraassssmmeenntt  ((SSttuuddeennttss));;  aanndd  PPoolliiccyy  ##55001133  SSeeccttiioonn  550044  ooff  

tthhee  RReehhaabbiilliittaattiioonn  AAcctt  ooff  11997733))    
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IInnddiivviidduuaallss  aallssoo  mmaayy  ffiillee  aa  ccoommppllaaiinntt  wwiitthh  tthhee  OOffffiiccee  ffoorr  CCiivviill  RRiigghhttss,,  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

EEdduuccaattiioonn  ((““OOCCRR””))::  

  

OOffffiiccee  ffoorr  CCiivviill  RRiigghhttss,,  BBoossttoonn  OOffffiiccee  

UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  

88tthh  FFlloooorr  

55  PPoosstt  OOffffiiccee  SSqquuaarree  

BBoossttoonn,,  MMAA    0022110099--  33992211  

((661177))  228899--00111111  

hhttttpp::////wwwwww22..eedd..ggoovv//aabboouutt//ooffffiicceess//lliisstt//ooccrr//ddooccss//hhoowwttoo..hhttmmll  

  

EEmmppllooyyeeeess  mmaayy  aallssoo  ffiillee  aa  ccoommppllaaiinntt  rreeggaarrddiinngg  eemmppllooyymmeenntt  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  EEqquuaall  

EEmmppllooyymmeenntt  OOppppoorrttuunniittyy  CCoommmmiissssiioonn::  

  

EEqquuaall  EEmmppllooyymmeenntt  OOppppoorrttuunniittyy  CCoommmmiissssiioonn,,  BBoossttoonn  AArreeaa  OOffffiiccee  

JJoohhnn  FF..  KKeennnneeddyy  FFeeddeerraall  BBuuiillddiinngg  

447755  GGoovveerrnnmmeenntt  CCeenntteerr  

BBoossttoonn,,  MMAA    0022220033  

((880000--666699--44000000))  

  

IInnddiivviidduuaallss  mmaayy  aallssoo  ffiillee  aa  ccoommppllaaiinntt  wwiitthh  tthhee  CCoonnnneeccttiiccuutt  CCoommmmiissssiioonn  oonn  HHuummaann  RRiigghhttss  aanndd  

OOppppoorrttuunniittiieess::  

  

CCoonnnneeccttiiccuutt  CCoommmmiissssiioonn  oonn  HHuummaann  RRiigghhttss  aanndd  OOppppoorrttuunniittiieess  

445500  CCoolluummbbuuss  BBllvvdd..  

HHaarrttffoorrdd,,  CCTT  0066110033--11883355  

((880000--447777--55773377))  

  

AAnnyyoonnee  wwhhoo  hhaass  qquueessttiioonnss  oorr  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  tthhiiss  ppoolliiccyy,,  oorr  wwoouulldd  lliikkee  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  BBooaarrdd’’ss  

ccoommppllaaiinntt  pprroocceedduurreess  oorr  ccoommppllaaiinntt  ffoorrmmss  rreellaatteedd  ttoo  ccllaaiimmss  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  mmaayy  ccoonnttaacctt::    

  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  SScchhoooollss,,  889911  EExxeetteerr  RRooaadd,,  LLeebbaannoonn,,  CCTT  886600--664422--33556600  

  

AAnnyyoonnee  wwhhoo  hhaass  qquueessttiioonnss  oorr  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  tthhee  BBooaarrdd’’ss  ppoolliicciieess  rreeggaarrddiinngg  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oonn  

tthhee  bbaassiiss  ooff  ggeennddeerr//sseexx  mmaayy  ccoonnttaacctt  tthhee  BBooaarrdd’’ss  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr::  

  

  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr,,  889911  EExxeetteerr  RRooaadd,,  LLeebbaannoonn,,  CCTT  886600--664422--55776644  

  

AAnnyyoonnee  wwhhoo  hhaass  qquueessttiioonnss  oorr  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  tthhee  BBooaarrdd’’ss  ppoolliicciieess  rreeggaarrddiinngg  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oonn  

tthhee  bbaassiiss  ooff  ddiissaabbiilliittyy  mmaayy  ccoonnttaacctt  tthhee  BBooaarrdd’’ss  SSeeccttiioonn  550044//AADDAA  CCoooorrddiinnaattoorr::  

  

  550044//AADDAA  CCoooorrddiinnaattoorr,,  889911  EExxeetteerr  RRooaadd,,  LLeebbaannoonn,,  CCTT  886600--664422--55776644  

  

  

LLeeggaall  RReeffeerreenncceess::      
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  TTiittllee  VVII  ooff  tthhee  CCiivviill  RRiigghhttss  AAcctt  ooff  11996644,,  4422  UU..SS..CC..  §§  22000000dd  eett  sseeqq..  

  TTiittllee  VVIIII  ooff  tthhee  CCiivviill  RRiigghhttss  AAcctt  ooff  11996644,,  4422  UU..SS..CC..  §§  22000000ee  eett  sseeqq..  

  TTiittllee  IIXX  ooff  tthhee  EEdduuccaattiioonn  AAmmeennddmmeennttss  ooff  11997722,,  2200  UU..SS..CC..  §§  11668811  eett  sseeqq..    

  AAggee  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  iinn  EEmmppllooyymmeenntt  AAcctt,,  2299  UU..SS..CC..  §§  662211  

  AAmmeerriiccaannss  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess  AAcctt,,  4422  UU..SS..CC..  §§  1122110011  

  SSeeccttiioonn  550044  ooff  tthhee  RReehhaabbiilliittaattiioonn  AAcctt  ooff  11997733,,  2299  UU..SS..CC..  §§  779944  

    CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess  §§  1100--115533..    DDiissccrriimmiinnaattiioonn  oonn  bbaassiiss  ooff  mmaarriittaall  

ssttaattuuss    

  CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess  §§  4466aa--5588..    DDeepprriivvaattiioonn  ooff  RRiigghhttss    

  CCoonnnneeccttiiccuutt  FFaaiirr  EEmmppllooyymmeenntt  PPrraaccttiicceess  AAcctt,,  CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess  §§  4466aa--

6600  

  CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess  §§  4466aa--8811aa  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  oonn  bbaassiiss  ooff  sseexxuuaall  

oorriieennttaattiioonn::    DDeeffiinniittiioonnss  

  CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess  §§  4466aa--8811cc  SSeexxuuaall  oorriieennttaattiioonn  ddiissccrriimmiinnaattiioonn::    

EEmmppllooyymmeenntt..  

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


