ຖະແຫຼງການນະໂຍບາຍການປົກຄອງ
ຫົວຂໍ້ ນະໂຍບາຍ: ການຂົ່ົ ມເຫັງໃນສະຖານທົ່ ເຮັດວຽກ
ເລກນະໂຍບາຍ APS: 5059

ພະແນກທົ່ ອອກນະໂຍບາຍຂອງ APS: ຫໍ້ ອງການ Human Resources

ຂໍ້ ຈາກັດຂອງນະໂຍບາຍ:

ຫໍ້ າມບົ່ ໃຫໍ້ ມພຶດຕິກາຫລືການຂົົ່ມເຫັງໃດໆຊຶົ່ງລວມເຖິງການຕອບໂຕໍ້ ,
ຄວາມອັປຍົດອົດສູ ຫລື
ການຂົ່ົ ມຂູ ົ່ ແລະການວິນາດຕະກາຕົ່ າງໆໃນທຸ ກຮູ ບແບບເກດຂໍ້ື ນໃນສະຖານທົ່ ເຮັດວຽກ.

ວັນທົ່ ເລໍ້ ມຕໍ້ົ ນໃຊໍ້ ນະໂຍບາຍ:

ເດືອນມິຖຸນາ 1, 2019

ອະນຸ ມັດໂດຍ:

ປະທານ Bruce D Benson

ພະແນກຮັບຜິດຊອບໃນວິທະຍາໄລ:

ຮອງປະທານຝົ່ າຍບລິຫານ

ຫໍ້ ອງການຮັບຜິດຊອບ:

ຫໍ້ ອງການຂອງຮອງປະທານຝົ່ າຍບລິຫານ

ຝົ່ າຍຕິດຕໍ່ ເລືໍ້ອງນະໂຍບາຍ:

ຫໍ້ ອງການຂອງຮອງປະທານຝົ່ າຍບລິຫານ

ຕົວແທນ:

ບົ່ ມ

ການທົບທວນທໍ່ ຜໍ່ ານມາ /ການປັບປຸ ງ:

ພຶດສະພາ 30, 2019

ໃຊ້ ໄດ້ ກັບ:

ຄະນະຄູ ອາຈານແລະພະນັກງານທຸ ກຄົນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ

ເຫດຜົນຂອງນະໂຍບາຍ:ເພົ່ື ອສົ່ົ ງເສມແລະກດກໍ້ັ ນບົ່ ໃຫໍ້ ມການຂົ່ົ ມເຫັງຢູ ົ່ ໃນສະຖານທົ່ ເຮັດວຽກແລະເຜຍແຜົ່ ນະໂຍບາຍອອກໃຫໍ້ ພະນັກງານທຸ ກ
ຄົນຮູ ໍ້ ວົ່າຖໍ້ າມກລະນນໍ້ ເກິດຂືໍ້ນຈະໄດໍ້ ຮັບໂທດຢົ່ າເຫມາະສົມ
I.

ພາກສະເຫນ
ນະໂຍບາຍການຂົົ່ມເຫັງໃນສະຖານທົ່ ເຮັດວຽກໄດໍ້ ລະບຸ ໄວໍ້ ດັົ່ງນໍ້ ,ທຸ ກການກະທາແບບທາລຸ ນອັນເປັນຜົນໃຫໍ້ ມການແບົ່ ງແຍກແລະມຜົນກະ
ທົບເຖິງຫນໍ້ າທົ່ ວຽກງານແລະການຝຶກຝົນທາງານຂອງພະນັກງານທົ່ ດເດັົ່ນພໍ້ ອມທັງມຜົນກະທົບໃນການປະຕິບັດວຽກງານ
ຂອງມະຫາວທະຍາໄລຂອງໂຄໂລຣາໂດ("ມະຫາວິທະຍາໄລ").ຍົ່ິ ງໄປກວົ່ ານໍ້ັ ນ,ພະນັກງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລທຸ ກຄົນຄວນຈະເຄົາລົບ
ແລະໃຫໍ້ ກຽດ,ໃຫໍ້ ຄວາມນັບຖືໃນການຕິດຕົ່ ພົວພັນກັບເພືົ່ອນຮົ່ ວມງານໃນແບບຂອງພະນັກງານທົ່ ມສະມັຕະພາບສູ ງ.
ວິທະຍາໄລມນະໂຍບາຍທົ່ ຫໍ້ າມການຈາແນກທົ່ ຜິດກົດຫມາຍ, ການແບົ່ ງແຍກ,ແລະການລົ່ ວງລະເມດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ,
ການຂົົ່ມເຫັງໃນສະຖານທົ່ ເຮັດວຽກສາມາດພົວພັນກັບການຈາແນກທົ່ ຜິດກົດຫມາຍແລະການລົ່ ວງລະເມດ,ການຂົົ່ມເຫັງ
ໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ ສາມາດເກດຂໍ້ື ນໃນລັກສະນະຂອງການປະພຶດຜິດລະບຽບວິນັຍ. ນະໂຍບາຍນໍ້ ແມົ່ ນການປະພຶດທົ່ ຕໍ້ ອງຫໍ້ າມໃນ
ການລົ່ ວງລະເມດຜິດກົດຫມາຍຫື ຼ ການຈາແນກ, ເຊິົ່ງແມົ່ ນການແກໍ້ ໄຂໂດຍຜົ່ ານນະໂຍບາຍວິທະຍາໄລອືົ່ນໆ.
ນະໂຍບາຍນໍ້ ບົ່ ໄດໍ້ ມເຈດຕະນາຈະກົ່ ຕັໍ້ງບຸ ກຄົນຫລືກຸ ົ່ ມໃດກຸ ົ່ ມນືົ່ງທົ່ ບົ່ ຢູ ົ່ ພາຍໃຕໍ້ ການປົກປໍ້ ອງຂອງກົດຫມາຍ
ຫນໍ້ າທົ່ ຮັບຜິດຊອບອັນນໍ້ ເປັນເລໍ້ື ອງ ຄຂາດບາດຕາຍສາລັບພະນັກງານທຸ ກຄົນຖໍ້ າພະນັກງານຄົນໃດຄຶດວົ່ າໂຕເອງຄືເປໍ້ົ າ
ຫມາຍໃນການຖືກຂົ່ົ ມເຫັງໃນສະຖານທົ່ ເຮັດວຽກຫລືເປັນພະຍານໃນການປະພຶດເຫລົ່ົ ານໍ້ ກະລຸ ນາລາຍງານໃຫໍ້ ຂະແຫນງຮັບຜິດ
ຊອບທົ່ ກົ່ ຽວຂໍ້ ອງຮັບຮູ ໍ້ ທັນທໂດຍບົ່ ຕໍ້ ອງຢໍ້ ານກົວໃນການແກໍ້ ແຄໍ້ ນໃດໆ
ນະໂຍບາຍນໍ້ ບົ່ ໄດໍ້ ມຈຸ ດປະສົງແລະຈະບົ່ ໄດໍ້ ຮັບການນາໃຊໍ້ ໃນວິທການທົ່ ຈະລະເມດສິດທິຂອງອິດສະລະພາບທາງວິຊາການແລະ
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ອິດສະລະພາບຂອງການສະແດງອອກໄດໍ້ . ເຖິງແມົ່ ນວົ່ ານະໂຍບາຍນໍ້ ຫໍ້ າມ ການຂົົ່ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ ໂດຍພະນັກງານທັງຫມົດ,
ນະໂຍບາຍຈະບົ່ ໄດໍ້ ຮັບການນາໃຊໍ້ເພືົ່ອທາລາຍການປະຕິບັດຕາມກວດກາສົມເຫດສົມຜົນໃນເວລາທົ່ ປະຕິບັດໃນລັກສະນະ
ສົມເຫດສົມຜົນ. ນະໂຍບາຍນໍ້ ມເປົໍ້າຫມາຍເພືົ່ອໃຫໍ້ ສອດຄົ່ ອງກັບ, ແລະຈະບົ່ ແທນຫລືລົບລໍ້ າງນະໂຍບາຍໃດວິທະຍາເຂດ,
ຂະບວນການຫື ຼ ຂໍ້ັ ນຕອນລະບຽບການປະພຶດຄຸ ໍ້ ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍນໍ້ .
II.

ຖະແຫຼງການນະໂຍບາຍ
A.

B.

C.

D.

ວິທະຍາໄລໃຫໍ້ ຄຸນຄົ່ າສະຫວັດດພາບຂອງພະນັກງານຂອງຕົນແລະຮັບຮູ ໍ້ ວົ່າການຂົົ່ມເຫັງໃນ ບົ່ ອນເຮັດວຽກ ແມົ່ ນຍອມ
ຮັບບົ່ ໄດໍ້ . ພາຍໃຕໍ້ ນະໂຍບາຍ APS ນໍ້ , ການຂົົ່ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ ຖືວົ່ າເປັນສິົ່ງທົ່ ຕັອງຫໍ້ າມ.
ບຸ ກຄົນຜູໍ້ ໃດຫາກຄິດວົ່ າຕົນເອງເປັນ ເປໍ້ົ າຫມາຍ ຂອງ ການຂົົ່ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ, ຫື ຼ ພະຍານ ການ ຂົົ່ມເຫັງໃນບົ່ ອນ
ເຮັດວຽກ , ອາດຈະລາຍງານໃຫໍ້ ຫົວຫນໍ້ າຂອງຕົນ/ ພະແນກຮັບຜິດຊອບ; ຫັ ຼ ງຈາກນັໍ້ນ ລາຍງານຕົ່ ຫົວຫນໍ້ າລະດັບຕົ່ ໄປ.
ບົດລາຍງານສາມາດເຮັດໄດໍ້ ໂດຍການຕິດຕົ່ ຫາຫໍ້ ອງການກົມແຮງງານ, ຫໍ້ ອງການຄູ ອາຈານ,ຫລືຫໍ້ ອງການສືບສວນ
ແລະແກໍ້ ໄຂປົກປໍ້ ອງໃນການແບົ່ ງແຍກແລະລົ່ ວງລະເມດທາງເພດ.
ຜູໍ້ ທົ່ ໄດໍ້ ຮັບລາຍງານກົ່ ຽວກັບການຂົົ່ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກບົ່ ວົ່ າຈະເປັນຫົວຫນໍ້ າພະນັກງານ/ປະທານພະແນກຫລືຄະນະຕົ່ າງໆໃນມ
ະຫາວິທະຍາໄລທົ່ ກົ່ ຽວຂໍ້ ອງທຸ ກພາກສົ່ວນດັົ່ງທົ່ ລະບຸ ໃນພາກII.B,
ການສອບຖາມຕໍ້ ອງເຮັດໃຫໍ້ ສົມເຫດສົມຜົນໃນການກົ່ າວຫາແລະຄວນບັນທຶກສົ່ິ ງທົ່ ຄໍ້ົ ນພົບ.
ການສອບສວນທົ່ ສົມເຫດສົມຜົນອາດຈະປະກອບມ ທັງການ ພິຈາລະນາທັດສະນະຂອງທັງສອງຝົ່ າຍ
ທັງຜູໍ້ ຂົົ່ມເຫັງແລະຜູໍ້ ຖືກຂົົ່ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ ຕາມຫລັກການໃນ ນະໂຍບາຍການຂົົ່ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ.
ການຂົົ່ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກຄວນໄດໍ້ ຮັບການລາຍງານໃຫໍ້ ຫົວຫນໍ້ າຄົນງານ ເພົ່ື ອໃຊໍ້ພິຈາລະນາ
ແລະເປັນປັດໄຈໃນການປະເມນປະສິດທິພາບຂອງພະນັກງານໃນການທາງານ. ຫົວຫນໍ້ າພະນັກງານອາດຈະໃຊໍ້ ເວລາ
ໃນການສາຫລວດເພົ່ ມເຕມທົ່ ເຫມາະສົມ, ເຊິົ່ງອາດຈະປະກອບມການໃຫໍ້ ຄາແນະນາຜູໍ້ ກົ່ ຽວຂໍ້ ອງທັງສອງຝົ່ າຍ,
ລິເລົ່ ມການດາເນນການແກໍ້ ໄຂ, ຫື ຼ ລາຍງານເຫດການ ໄປຫາຫໍ້ ອງການວິທະຍາໄລອົ່ື ນໆ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ,
ເຊົ່ິ ງອາດຈະປະກອບ, ແຕົ່ ບົ່ ມຂໍ້ ຈາກັດ, ພະແນກກົມແຮງງານ,ພະແນກຄູ ອາຈານຫລື
ພະແນກກົມສອບສວນຟໍ້ ອງຮໍ້ ອງ.ພັນທະຕົ່ າງໆທົ່ ສໍ້າງຂືໍ້ນໃນນະໂຍບາຍນໍ້ ແມົ່ ນແຕກຕົ່ າງຈາກນະໂຍບາຍຂອງວິທະຍາໄລເຂດຫື ຼ ນະ
ໂຍບາຍອົ່ື ນໆ, ຂອງລັດຖະບານກາງຫື ຼ ຂອງລັດ. ບົ່ ວົ່ າໃນກລະນໃດໆຂໍ້ ການົດຢູ ົ່ ໃນປະໂຫຍກ
ນໍ້ ຈະບົ່ ສາມາດນາໃຊໍ້ ໃນນະໂຍບາຍອືົ່ນໆ,ຂະບວນການອືົ່ນໆ,ຫື ຼ ການປະພຶດທົ່ ຢູ ົ່ ຂັໍ້ນຕອນທົ່ ຈະເປັນຢົ່ າງອືົ່ນທົ່ ໄດໍ້ ຮັບການຄຸ ໍ້ ມຄອງໂດຍ
ນະໂຍບາຍນໍ້
ມຢູ ົ່ ແລໍ້ ວ.

ທຸ ກໆເຫດການທົ່ ກົ່ ຽວຂໍ້ ອງມການຂົົ່ມຂູ ົ່ ແລະຄວາມຮຸ ນແຮງຫື ຼ ອັນຕະລາຍທາງດໍ້ ານຮົ່ າງກາຍຄວນໄດໍ້ ຮັບການແນະນາໃຫໍ້
ກົມຕາຫຼວດຂອງວິທະຍາໄລ.

E.

F.

G.

III.

ຫໍ້ າມບົ່ ໃຫໍ້ ມການຕອບໂຕໍ້ ພະນັກງານທົ່ ລາຍງານໂດຍສຸ ຈລິດຕາມທົ່ ໄດໍ້ ການົດໄວໍ້ ໃນນະໂຍບາຍນໍ້ ເຖິງແມົ່ ນວົ່ າຂໍ້ ກັງວົນນໍ້ັ ນຈະບົ່ ມມູ
ນຄວາມຈິງໃນທໍ້ າຍທສຸ ດກຕາມເປັນສົ່ິ ງທົ່ ຕໍ້ ອງຫໍ້ າມແລະບົ່ ຄວນນາມາພິຈາລະນາເປັນປັດໃຈໃນການປະເມນຜົນການປະຕິບັດງາ
ນຂອງພະນັກງານທັໍ້ງນໍ້ ຂືໍ້ນຢູ ົ່ ກັບຂັໍ້ນຕອນການປະເມນ ຂອງມະຫາວິທຍາລັຍ.
ບົດລາຍງານການຂົ່ົ ມເຫັງໃນສະຖານທົ່ ເຮັດວຽກທົ່ ບົ່ ມມູ ນຄວາມຈິງໂດຍເຈດຕະນາກຈະຜິດລະບຽບວິໄນຂອງນະໂຍບາຍແລະຄວນ
ຈະພິຈາລະນາເພົ່ື ອເປັນຂໍ້ ມູ ນໃນການປະເມນປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ.
ໃຜທົ່ ໄດໍ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂົ່ົ ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກສາມາດໃຊໍ້ບລິການແລະໄດໍ້ ຮັບຄວາມຊຸກຍູໍ້ ຊົ່ ວຍເຫລືອຈາກຫໍ້ ອງການທົ່
ປຶກສາຕົ່ າງໆເຊົ່ັ ນ, ເຊົ່ັ ນ: ຫໍ້ ອງການ Ombuds ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.

ນິຍາມ
ຈຸ ດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນໍ້ , ສານວນທົ່ ໃຊໍ້ ໃນນະໂຍບາຍ APS ນໍ້ ໄດໍ້ ການົດໄວໍ້ ໃນ (ຄາສັບເງົ່ື ອນໄຂ APS) ຫື ຼ ການົດໄວໍ້ ໃນ APS ນໍ້ :
A.

ຈຸ ດປະສົງ: ຖໍ້ າບຸ ກຄົນຫື ຼ ກຸ ົ່ ມຄົນໃດທົ່ ໄດໍ້ ຮັບການເຈາະຈົງໃນການຂົົ່ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ.

B.

ພະຍານ: ບຸ ກຄົນຜູໍ້ ທົ່ ເປັນພະຍານ ການຂົົ່ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ.
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C.

ການຂໍ່ົ ມເຫັງໃນບໍ່ ອນເຮັດວຽກ: ການກະທາທົ່ ຕົ່ ເນົ່ື ອງທາງຮົ່ າງກາຍ, ວາຈາຫລືລາຍລັກອັກສອນ

D.

ໃນການປະພຶດທົ່ ມຈຸ ດປະສົງເພືົ່ອຂົົ່ມຂູ ົ່ ,ແລະ / ຫື ຼ ຈກຫນໍ້ າບຸ ກຄົນຫລືກຸ ົ່ ມໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ . ໂດຍອງຕາມສະຖານະການ,
ການຂົົ່ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ ອາດຈະປະກອບມ, ແຕົ່ ບົ່ ຈາກັດມດັົ່ງນໍ້ :
•
•
•
•
•
•
•

E.

ການກະທາໃນທາງລົບ,ການຢຽດຢາມຊຶົ່ງນອກເຫນືອຈາກການຍອມຮັບໃນວົງສັງຄົມແລະວັທນະທາທົົ່ວໆໄປ.
ການຮໍ້ ອງດົ່ າແບບຊໍ້ າໆ,ຮໍ້ ອງໃສົ່ຫນໍ້ າຫລືການດົ່ າວົ່ າ;
ການໃຊໍ້ ຄາເວົໍ້າທົ່ ຮຸ ນແຮງ,ການຂົົ່ມຂູ ົ່ ຫລືການກໍ້ າວລໍ້ າວຕົ່ ເພືົ່ຶອນຮົ່ ວມງານ.
ການໂຄສະນາໃສົ່ຮໍ້າຍຫລືນິນທາຄົນອົ່ື ນ.
oການແບົ່ ງແຍກພັກພວກໃນກຸ ົ່ ມເຮັດວຽກອັນເປັນຜົນຮໍ້ າຍໃຫໍ້ ແກົ່ ບຸກຄົນໃດບຸ ກຄົນນືົ່ງໂດຍເຈຕະນາແລະມຜົນເສັຽຫາຍ
ໃນການທາງານ.
ການກົ່ ຄວາມວຸ ໍ້ ນວາຍຫລືລົບກວນການທາງານຂອງຄົນອົ່ື ນ.
ການລະເມດຫລືໃຊໍ້ ສິດທິອານາດໃນທາງທົ່ ບົ່ ເຫມາະສົມ,ຫລືໃຊໍ້ ການປົກຄອງຫນໍ້ າທົ່ ຮັບຜິດຊອບໃນທາງທົ່ ຜິດ.
ການວິຈານ,ຫລືການຮໍ້ ອງທຸ ກ,ແລະການຕານິຕິຊົມໃນທາງລົບບົ່ ຖືວົ່ າເປັນການຂົົ່ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກຖໍ້ າຫາກເປັນ
ການກະ ທາທົ່ ເຫມາະສົມແລະແກໍ້ ໄຂສະຖານະການໃນປະສິດທິພາບແລະການປະພຶດຂອງການທາງານ.

ສະຖານທໍ່ ເຮັດວຽກ:
ສາລັບຈຸ ດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍດົ່ັ ງກົ່ າວນໍ້ ;ທຸ ກໆສະຖານທົ່ ທົ່ ເປັນເຈໍ້ົ າຂອງ,ຫລືເຊົ່ົ າໂດຍຫໍ້ ອງການລເຈັນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ
ຂອງລັຖໂຄໂລຣາໂດແລະໃນນາມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັຖໂຄໂລຣາໂດ,ຫລືສະຖານທົ່ ຕົ່ າງໆທົ່ ມພະນັກງານຂອງ
ມະຫາວທະຍາໄລຈາກັດຢູ ົ່ . ອັນນໍ້ ປະກອບມ,ແຕົ່ ບົ່ ຈາກັດເຊັົ່ນ,ອາຄານ,ພືໍ້ນທົ່ ແລະອານາເຂດອໍ້ ອມແອໍ້ ມ,ລວມທັງບົ່ ອນຈອດລົຖ,
ທົ່ົ ງຕົ່ າງໆ,ຫັອງຮຽນ,ແລະຫພັກ. ລວມທັງຍານພາຫະນະທຸ ກຄັນທົ່ ໃຊໍ້ ໃນກິຈກາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.

F.

ການຕອບໂຕ້ :
ທຸ ກໆການກະທາທົ່ ສະແດງເຖິງການຂົົ່ມຂູ ົ່ ຫລືຕອບໂຕໍ້ ໃສົ່ບຸກຄົນທົ່ ລາຍງານ,ສະຫນັບສະຫນູ ນຫລືໃຫໍ້ ຂໍ້ ມູ ນກົ່ ຽວ
ຂໍ້ ອງກັບການຮໍ້ ອງທຸ ກທົ່ ຖືກຂົົ່ມເຫັງໃນສະຖານທົ່ ເຮັດວຽກ,ຊຶົ່ງລວມມແຕົ່ ບົ່ ຈາກັດເຊັົ່ນການຂົົ່ມຂູ ົ່ ທາງກົງຫແລະທາງອໍ້ ອມ,
ການຂົ່ົ ມຂູ ົ່ ແລະການລົ່ ວງລະເມດ. ເປັນ "ການປະຕິບັດທາງລົບຕົ່ " ແມົ່ ນການປະພຶດຫື ຼ ການດາເນນການທົ່ ຈະຫນົ່ ວງຫນົ່ ຽວ
ບຸ ກຄົນໃດຫນຶົ່ງຈາກການລາຍງານຂໍ້ ຫາເປັນ ການຂົົ່ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ ຫື ຼ ເຂົໍ້າຮົ່ ວມໃນການສືບສວນຂອງ
ການຂົົ່ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ .

IV.

ນະໂຍບາຍທໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ ອງ, ລະບຽບການ, ເອກກະສານ, ຄາແນະນາ, ແລະພາກສໍ່ ວນທໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ ອງ
A.

B.

V.

ນະໂຍບາຍການບລິຫານ (APS) ແລະນະໂຍບາຍອືົ່ນໆ
1. Regent Policy 8.A: Principles of Ethical Behavior
2. APS 2027 - Code of Conduct
3. University of Colorado Boulder Professional Responsibility Document
ຫ້ ອງການທໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ ອງ (ເຊັໍ່ນວໍ່ າ., ການຝຶກອົບຮົມ, ຂ້ ມູ ນສາຮອງໃນການຕິດຕໍ່ ພົວພັນ)
1. ຫໍ້ ອງການ Human Resources
2. ຫໍ້ ອງການ Faculty Affairs
3. ຫໍ້ ອງການ Office of Institutional Equity and Compliance
4. ຫໍ້ ອງການ The Office of Diversity, Equity, and Community Engagement
5. ຫໍ້ ອງການ The Office of Institutional Equity
6. ຫໍ້ ອງການ Campus Employee Assistance Program

ປະຫວັດຂອງນະໂຍບາຍ
•
•
•

ໄດໍ້ ຮັບຮອງເອົາ: ມິຖຸນາ 1, 2019.
ສະບັບປັບປຸ ງ: N / A.
ການທົບທວນຄໍ້ັ ງຫລໍ້ າສຸ ດ: ພຶດສະພາ 30, 2019.
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