
 

 JIAAA: الملف

 آمنة ومرحبة بجميع الطالب أماكنقرارات للتأكيد على أن مدارس لين الحكومية 

"( تكمن في الحفاظ على مجتمع مدرسي متعدد الثقافات ُمكرس لتحقيق اإلمكانات الفكرية والمادية LPSونظًرا ألن مهمة مدارس لين الحكومية )"
 واالجتماعية والعاطفية الكاملة لطالبها؛

ونظًرا ألن مدارس لين الحكومية ملتزمة بتوفير بيئة تعليم آمنة ومرحبة من أجل زيادة اإلنجاز والوصول إلى جميع الطالب بغض النظر عن 
وضعهم كمهاجرين، أو أصلهم القومي، أو عرقهم، أو دينهم، أو توجههم الجنسي، أو جنسهم، أو ميولهم الجنسية، أو وضعهم االقتصادي 

 أو حالة اإلعاقة لديهم، أو معتقداتهم؛واالجتماعي، 

 ونظًرا ألن المدينة غنية بالتراث الثقافي المتنوع والجنسيات المتعددة، والوضع الترحيبي بالقادمين الجدد؛

 ونظًرا ألن التعليم يلعب دوًرا حاسًما في تعزيز التسامح والشمولية في مجتمعنا؛

اليات من حرمان الطالب من الحصول على التعليم الحكومي االبتدائي أو الثانوي بسبب وضعهم ونظًرا ألن دستور الواليات المتحدة يحظر الو
 كمهاجرين؛

يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي، ضمن عوامل أخرى، من  1964ونظًرا ألن قانون الحقوق المدنية الصادر عام 
 من المساعدات المالية الفيدرالية )الباب السادس(؛ نوالمستفيديباب الرابع( المدارس الحكومية االبتدائية والثانوية )ال

"( وقانون والية ماساشوستس بشكل عام يحظران على FERPA)" 1974ونظًرا ألن قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة الصادر عام 
أحد الطالب إلى جهة خارجية دون الحصول على موافقة خطية كتابية من المناطق التعليمية وموظفيها من اإلفصاح عن معلومات من سجل تعليم 

 أحد الوالدين أو الوصي القانوني أو الطالب؛

"( واإلدارات التابعة لها تؤكد مراًرا وتكراًرا على السياسة العامة حيث يجب على DHSونظًرا ألن وزارة األمن الداخلي للواليات المتحدة )"
لفيدرالي للهجرة الحصول على موافقة مسبقة من مسؤولين بمستوى عالي في وزارة األمن الداخلي قبل إجراء أي إجراءات موظفي إنفاذ القانون ا

في المدارس أو تركز على المدارس، والتي خصصتها وزارة  -بما في ذلك االعتقاالت، أو المقابالت، أو عمليات البحث، أو المراقبة  -إنفاذ 
 ع حساسة"؛األمن الداخلي كـ "مواق

ين ونظًرا ألن مدارس لين الحكومية تعتني بالطالب خالل اليوم الدراسي وأثناء ساعات األنشطة الخارجة عن المنهج المعتمدة، تتحمل مدارس ل
 الحكومية مسؤولية حماية حقوق كل طالب تتعلق بالتعامل مع مسؤولي إنفاذ القانون؛

 الهجرة عند تسجيل األطفال في المدارس؛ونظًرا ألن مدارس لين الحكومية ال تطلب وضع 

ه ونظًرا ألن وجود مسؤولي إنفاذ قانون الهجرة الفيدرالي في مباني أو خالل األنشطة المدرسية سيعمل على تعطيل الوضع التعليمي وسيكون ل
 تأثير كبير على تسجيل الطالب وحضورهم؛

 ولذلك اآلن،

بالحقوق نفسها في الحصول على تعليم حكومي مجاني والخدمات المدرسية ذات الصلة، وأنه  تم الحل: يتمتع جميع طالب مدارس لين الحكومية
 ستتم معاملة جميع طالب مدارس لين الحكومية على قدم المساواة بغض النظر عن وضع الهجرة الخاص بهم؛

لكشف عن وضع هجرة أحد الطالب، أو عضو تم الحل؛ ال يجوز لموظف مدارس لين الحكومية االستفسار أو تسجيل أو طلب معلومات تهدف ل
، ال يجوز لموظف من موظفي ("FERPAفي عائلة أحد الطالب، أو طالب مستقبلي. بموجب قانون الخصوصية وحقوق األسرة التعليمية )"

طالب، أو طالب مدارس لين الحكومية اإلفصاح دون الحصول على موافقة الوالدين، عن وضع الهجرة أو معلومات أخرى تُحدد شخصية أي 
مستقبلي، أو عضو من أعضاء عائلة طالب أو طالب مستقبلي.  يجوز لموظف مدارس لين الحكومية رفض مشاركة جميع معلومات التبرعات 

 مع عمالء الهجرة في جميع جوانب المنطقة التعليمية وفقًا ألقصى حد مسموح به حسب القانون.



قانون الهجرة الفيدرالي أو األفراد اآلخرين الذين يعملون للمساعدة موظفي إنفاذ قانون الهجرة الفيدرالي تم الحل: يجب توجيه جميع موظفي إنفاذ 
الذين يطلبون الدخول إلى أي مبنى أو مؤسسة خاصة بمدارس لين الحكومية إلى المكتب الرئيسي للمبنى مع إبالغ المشرف.  ومن ثم سيبلغ 

يتابع مع المدرسة التي يتم المقابلة معها وطلب بيانات عميل الهجرة، وسبب زيارة العميل، ونسخة من  المشرف محامي مدارس لين الحكومية ثم
األمر الموقع من القاضي الفيدرالي أو قاضي الوالية أو القاضي القضائي.  ال يجوز منح إمكانية الوصول دون الحصول على أمر صالح موقع 

 و القاضي القضائي.من القاضي الفيدرالي أو قاضي الوالية أ

تم الحل: يجب توجيه جميع مذكرات االستدعاء أو الطلبات األخرى التي تتلقاها مدارس لين الحكومية للحصول على أي معلومات من سجل 
ة مع تعليمي خاص بطالب ما على الفور إلى محامي مدارس لين الحكومية، الذي سيحدد الغرض من هذه المذكرات أو الطلبات، ويجب االستشار

المشرف ويجب استخدام أقصى درجة من السلطة القانونية لمدارس لين الحكومية في حماية الحقوق الدستورية والقانونية لطالب مدارس لين 
 الحكومية؛

السياسة يوًما التالية، تقديم خطة لتدريب المعلمين والمسؤولين والموظفين اآلخرين على هذه  90تم الحل: يجب على المشرف في غضون الـ 
وأفضل الممارسات الالزمة لضمان رفاهية الطالب الذين قد يتأثرون بالهجرة وإجراءات تنفيذ الهجرة.  يجب تنفيذ مثل هذه الخطة في غضون 

 الشهور الخمسة التالية، ويجب تكرارها سنويًا؛

الموظفين واآلباء بمعظم اللغات األكثر شيوًعا في تم الحل: يجب على مدارس لين الحكومية توزيع خطابًا يلخص محتويات هذه القرارات على 
اصين المدينة. يجب إرسال هذا الخطاب إلى مركز معلومات أولياء أمور مدارس لين الحكومية وتوفيره باللغات المناسبة لآلباء أو األوصياء الخ

 بالطالب المستقبليين؛

كل مدرسة حتى تتمكن أي أسرة من الوصول إليها، وستقوم بتوزيع قائمة تم الحل: ستجعل مدارس لين الحكومية هذه المعلومات متوفرة في 
بالموارد تتضمن المؤسسات المجتمعية ومؤسسات الخدمات القانونية والمعلومات األخرى ذات الصلة على كل طالب.  أينما ومتى كان ذلك 

 مة أيًضا؛ممكنًا، سيتم توفير تراجم للمواد المذكورة أو حق الوصول إلى المواد المترج

ية في مدينة تم الحل: سيتم توفير نسخة من هذه القرارات إلى النائب العام بوالية ماساتشوستس وإلى ممثلي التشريعات المحلية والوالئية، والفيدرال
 لين.
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