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ขั้ ั�นติอนการรอ้งเรย่ืนติามนโยืบัายื OHSU หมายืเลขั้ 03-05-050

•  สมาชิกิ OHSU ทกุคนมโีอีกาสที�จะสง่เร่�อีงรอ้ีงเรยีนเกี�ยวกบัการเลอ่ีกปฏิบิตัิ ิการคกุคาม 
และ/หรอ่ี การติอีบโติท้ี�ติอ้ีงหา้มเน่�อีงจากหมวดหม่ท่ี�ไดรั้บการคุม้ครอีง ข้อ้ีรอ้ีงเรยีนดงั
กลา่วเกี�ยวข้อ้ีงกบับรกิาร และ/หรอ่ี ข้อ้ีกำาหนดและเง่�อีนไข้การจา้งงานหรอ่ีการศักึษา

•  หมวดหม่ท่ี�ไดรั้บการคุม้ครอีง ไดแ้ก ่(แติไ่มจ่ำากดัเพยีง) อีาย ุความทพุพลภาพ เพศัสภาพ 
อีตัิลกัษณ์ห์รอ่ีการแสดงอีอีกทางเพศั สถานะทางทหาร/ทหารผ่า่นศักึ เชิ่�อีชิาติ ิศัาสนา 
เพศั รสนยิมทางเพศั การใชิก้ารลาที�ไดรั้บการคุม้ครอีง การมสีว่นรว่มในกจิกรรมที�ไดรั้บ 
การคุม้ครอีง (เชิน่ การย่�นฟ้อีงหรอ่ีการรอ้ีงเรยีนเร่�อีงการเลอ่ีกปฏิบิตัิหิรอ่ีการคกุคาม)  
และสถานะข้อีงผ่่แ้จง้เบาะแส

•  กระบวนการดา้นลา่งนี�ใชิส้ำาหรับการรอ้ีงเรยีนข้อีงพนักงาน อียา่งไรก็ติาม บคุคลใด ๆ 
สามารถรอ้ีงเรยีนติอ่ีพนักงาน OHSU คณ์าจารย ์นักศักึษา ภาควชิิา นักศักึษาฝึึกงาน  
เพ่�อีนหรอ่ีอีาสาสมคัร และกระบวนการจะเป็นไปติามข้ั �นติอีนที�คลา้ยคลงึกนั

กระบัวนการสอบัสวนสทิี่ธิพิลเมอืง

ผ่่ต้ิรวจสอีบสทิธิพิลเมอ่ีงข้อีง AAEO ทำาหนา้ที�เป็นผ่่ค้น้หาข้อ้ีเท็จจรงิที�เป็นกลางเพ่�อีแก ้
ไข้ข้อ้ีรอ้ีงเรยีนดา้นสทิธิพิลเมอ่ีง ความเหนอ่ีกวา่ข้อีงมาติรฐานทางหลกัฐาน (กลา่วคอ่ีมแีนว
โนม้ที�จะเป็นจรงิมากกวา่ไมเ่ป็นจรงิ) จะใชิเ้พ่�อีพจิารณ์าวา่สามารถพสิจ่นข์้อ้ีกลา่วหาหรอ่ี 
การกระทำาอี่�น ๆ ไดห้รอ่ีไม ่ข้ั �นติอีนติอ่ีไปนี�กลา่วถงึกระบวนการรอ้ีงเรยีน "อียา่งเป็นทางการ"  
ติามที�กำาหนดโดยนโยบาย OHSU ดข่้ั �นติอีนการรอ้ีงเรยีนที�ติอ้ีงหา้มข้อีง AAEO  
(อีย่บ่นเว็บไซ์ติ ์AAEO) สำาหรับกระบวนการแกปั้ญหาแบบ "ไมเ่ป็นทางการ"

1. ประกาศ พนักงานสามารถสง่แบบฟอีรม์การรอ้ีงเรยีนไปยงั AAEO พนักงานอีาจแจง้
หวัหนา้งาน ฝ่ึายทรัพยากรบคุคล (HR) ฝ่ึายสง่เสรมิจรยิธิรรม (จรยิธิรรม) ไทเทลิ 9 และ/
หรอ่ี ฝ่ึายความปลอีดภยัสาธิารณ์ะ (ความปลอีดภยัสาธิารณ์ะ) เกี�ยวกบั “ข้อ้ีรอ้ีงเรยีน” ใน
การเลอ่ีกปฏิบิตัิ ิการคกุคามหรอ่ีการติอีบโติ ้และการรอ้ีงเรยีนจะถก่สง่ติอ่ี 
ไปยงั AAEO การรอ้ีงเรยีนอีาจเป็นทางวาจา เป็นลายลกัษณ์อ์ีกัษร ทางอีเิล็กทรอีนกิส ์
หรอ่ีการส่�อีสารโดยวธิิอีี่�นกไ็ด ้

พนักงานที�ย่�นเร่�อีงรอ้ีงเรยีนคอ่ี “ฝ่ึายรายงาน” บคุคลที�ถก่กลา่วหาวา่มสีว่นรว่มในการ
ประพฤติมิชิิอีบคอ่ี “ผ่่ถ้ก่กลา่วหา” ในบางกรณี์มฝ่ีึายรายงานหรอ่ีผ่่ถ้ก่กลา่วหาหลายราย

เม่�อีไดรั้บแจง้การรอ้ีงเรยีน AAEO จะแจง้ฝ่ึาย HR และหวัหนา้งานข้อีงผ่่ถ้ก่กลา่วหาวา่ 
AAEO จะดำาเนนิการสอีบสวน นอีกจากนี� AAEO อีาจแจง้ฝ่ึายกฎหมาย ฝ่ึายบรหิารความ
เสี�ยง ผ่่ป้ระสานงานไทเทลิ 9 และ/หรอ่ี ฝ่ึายความปลอีดภยัสาธิารณ์ะ AAEO มดีลุยพนิจิ
ในการสง่ติอ่ีข้อ้ีกงัวล/ข้อ้ีรอ้ีงเรยีนบางประการไปยงัฝ่ึายอี่�น ๆ ติามความเหมาะสม

ติามดลุยพนิจิข้อีง AAEO ข้อีบเข้ติข้อีงการสอีบสวนอีาจข้ยายไปไกลกวา่การรอ้ีงเรยีน
เบ่�อีงติน้เพ่�อีรวมประเด็นอี่�น ๆ หรอ่ีบคุคลอี่�น ข้อีบเข้ติจะกำาหนดโดยจำานวนรวมข้อีง
ข้อ้ีมล่ที�รวบรวมระหวา่งการสอีบสวน

การสอีบสวนการเลอ่ีกปฏิบิตัิ ิการคกุคาม 
และการติอีบโติก้ารรอ้ีงเรยีน



การรกัษาความลบัั
และการไม่ติอบัโติ้

การสอีบสวนข้อีง AAEO จะถ่กเก็บ
ไวเ้ป็นความลับเท่าที�จะทำาไดภ้ายใติ ้
นโยบาย OHSU และจะแบ่งปันข้อ้ีม่ล
ติามที�จำาเป็นติอ้ีงรับทราบติามระเบียบ
การสอีบสวนข้อีง AAEO หร่อีติามที�
กฎหมายกำาหนดเท่านั�น OHSU หา้มมิ
ใหม้ีการติอีบโติบุ้คคลที�รอ้ีงเรียนหร่อีมี
ส่วนร่วมในการสอีบสวน การติอีบโติข้้อ้ี
กล่าวหาจะถ่กสอีบสวนและอีาจส่งผ่ล
ใหถ้่กลงโทษทางวนัิย จนถงึและรวม
ถงึการไล่อีอีก

2. ขั้ ั�นติอนระหวา่งกาล AAEO มดีลุยพนิจิในการดำาเนนิการเพ่�อีความปลอีดภยัและ
ความเป็นอีย่ท่ี�ดขี้อีงฝ่ึายติา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้อ้ีงและชิมุชิน OHSU ทั �งกอ่ีนและระหวา่งการ
สอีบสวน ติวัอียา่งข้อีงมาติรการดงักลา่วอีาจเป็นคำาสั�งหา้มการติดิติอ่ี การแยกฝ่ึาย
รายงานและผ่่ถ้ก่กลา่วหา การอีนุญาติใหล้างานหรอ่ีหยดุเรยีน หรอ่ีมาติรการอี่�น ๆ ที�
เหมาะสมติามที� AAEO กำาหนดโดยปรกึษาหารอ่ีกบัฝ่ึายติา่ง ๆ และ/หรอ่ี หน่วยงานอี่�น ๆ

3. การสมัภาษณ์ ์มกีารสมัภาษณ์เ์พ่�อีรวบรวมข้อ้ีมล่ โดยทั�วไปการสมัภาษณ์ค์รั �งแรกจะ
เริ�มที�ฝ่ึายรายงาน และจะสมัภาษณ์ผ์่่ถ้ก่กลา่วหาในเวลาติอ่ีมา ทกุฝ่ึายอีาจมทีี�ปรกึษา
หรอ่ีผ่่ใ้หก้ารสนับสนุนในระหวา่งการสมัภาษณ์ ์แติบ่คุคลนั�นไมส่ามารถแทรกแซ์งการ
สมัภาษณ์ไ์ด ้

อีาจจำาเป็นติอ้ีงสมัภาษณ์พ์ยานถงึพฤติกิรรมที�ถก่กลา่วหา พยานจะไดรั้บแจง้ข้อ้ีกลา่วหา
เทา่ที�จำาเป็นเพ่�อีรวบรวมข้อ้ีมล่ พยานไมไ่ดรั้บแจง้ผ่ลการสอีบสวน

โดยทั�วไปผ่่ถ้ก่กลา่วหาที�เป็นพนักงานสหภาพแรงงาน มสีทิธิทิี�จะมตีิวัแทนสหภาพ 
แรงงานเข้า้รว่มสมัภาษณ์ห์ากพวกเข้าเลอ่ีกที�จะทำา พนักงานที�เลอ่ีกที�จะนำาการเป็น
ติวัแทนสหภาพมาสมัภาษณ์ม์หีนา้ที�รับผ่ดิชิอีบในการเติรยีมการที�จำาเป็น  
(AAEO ไมไ่ดจั้ดเติรยีมการเหลา่นี�)

4. การติรวจสอบับันัที่กึ การสอีบสวนอีาจรวมถงึการติรวจสอีบการติดิติอ่ี อีเีมล ข้อ้ีความ
หรอ่ีข้อ้ีความโติต้ิอีบแบบทนัท ีไฟลบ์คุลากร ภาพจากกลอ้ีงวงจรปิด และ/หรอ่ี เอีกสาร
อี่�น ๆ ที�เกี�ยวข้อ้ีงกบัการกระทำาที�ถก่กลา่วหา ทั �งฝ่ึายรายงานและผ่่ถ้ก่กลา่วหามสีทิธิิ�ใน
การพจิารณ์าหลกัฐานที�เกี�ยวข้อ้ีงและควรใหข้้อ้ีมล่ดงักลา่วแก ่AAEO โดยเร็วที�สดุ

5. สรปุการคน้พบั เม่�อีการสอีบสวนเสร็จสิ�น ผ่่ต้ิรวจสอีบจะสรปุข้อ้ีกลา่วหา ข้อ้ีคน้พบ  
และข้อ้ีมล่อี่�น ๆ ที�เกี�ยวข้อ้ีง AAEO อีาจแนะนำาใหด้ำาเนนิการแกไ้ข้หากพบวา่มกีาร
ละเมดินโยบาย

AAEO อีาจแบง่ปันข้อ้ีคน้พบกบัผ่่ท้ี�มคีวามจำาเป็นติอ้ีงรับทราบ (เชิน่ หวัหนา้งานข้อีงผ่่ ้
ถก่กลา่วหา ฝ่ึายทรัพยากรบคุคล สำานักคณ์บด/ีอีาจารยใ์หญ,่ ฝ่ึายกฎหมาย ฝ่ึายสง่เสรมิ
จรยิธิรรม ฝ่ึายบรหิารความเสี�ยง ผ่่ป้ระสานงานไทเทลิ 9 และ/หรอ่ี ฝ่ึายความปลอีดภยั
สาธิารณ์ะ)

6. การประชุุมปิด จัดการประชิมุปิดสว่นบคุคลกบัฝ่ึายรายงานหรอ่ีฝ่ึายติา่ง ๆ และผ่่ถ้ก่
กลา่วหา เพ่�อีถา่ยทอีดสิ�งที�คน้พบ รวมถงึผ่ลการพบวา่มกีารละเมดินโยบายหรอ่ีไม ่ 
และ/หรอ่ี มกีารแนะนำาใหฝ่้ึายบรหิารดำาเนนิการแกไ้ข้หรอ่ีไม่

เน่�อีงจากการรักษาความลบัข้อีงบคุลากรและบนัทกึทางวชิิาการ โดยทั�วไปฝ่ึายรายงาน
จงึไมไ่ดใ้หข้้อ้ีมล่ที�เฉพาะเจาะจงเกี�ยวกบัสิ�งที�จะติอ้ีงดำาเนนิการแกไ้ข้
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