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 الطالب المھاجرین، وقانون تحقیق الكرامة لجمیع الطالب بعشرین لغة حالًیایتوفر التوجیھ الصادر في شأن حقوق 
 

 یتوفر اآلن التوجیھ الذي أُصِدَر مؤخًرا في شأن قانون تحقیق الكرامة لجمیع الطالب، وحقوق الطالب المھاجرین باللغات العشرین األكثر
ض التعلیم بالوالیة الیوم. واستجابة لتزاید عدد التقاریر الخاصة تحدًثا في والیة نیویورك، حسبما أعلنت السیدة/ ماري إیلین إلی ا، مفوَّ

ش في جمیع أنحاء البالد، وأجواء الخوف واالرتباك الناجمة عن اإلجراءات الفیدرالیة األخیرة،  ر، وتمییز، وتحرُّ بوقوع حاالت تنمُّ
ھت إدارة التعلیم بالوالیة  توجیًھا للمناطق التعلیمیة بشأن ھذه الموضوعات المھمة؛ حیث یتمتع  -باالشتراك مع مكتب المّدعي العام–وجَّ

الع الموسع على ھذا التوجیھ المھم.  اآلباء، وأولیاء األمور، وغیرھم من األفراد المھتمین بإمكانیة االطِّ
 

وقالت المستشارة بیتي ا. روزا: "عندما تتضافر جھودنا، ُیصبح بإمكاننا أن نضمن شعور طالُبنا باألمان والدعم في بیئة مدراسھم".  
أجواء تعلیمیة آمنة، ینعم فیھا الطالب بحریة التعلم بغض النظر عن بتوفیر  وأضافت قائلة: "یجب أن نؤكَد من جدید على التزامنا“

ل اإلثني، أو اللغة التي یتحدثون بھا في المنزل، أو وضع الھجرة، أو المیول الجنسیة، أو أي أساٍس آخر. ویجب أن العرق، أو األص
ق بین أحد منھم، وأن نغمرھم بالدفء والتعاطف"  .نحتضن جمیع األطفال دون أن ُنفرِّ

 
شأنھ تكدیر المناخ المدرسي الذي یذھب إلیھ طالبنا كل یوم  وقالت المفوضة إلیا: "إن إدارة التعلیم بوالیة نیویورك تأخذ أَيَّ إجراء من

 للتَّعلُّم على محمل الجد". وأضافت: "یحق لجمیع طالبنا الحصول على تعلیم مجاني، وال ینبغي أن یخشى أي طفل الذھاب إلى المدرسة،
جمیع اآلباء، وأولیاء األمور بالموارد التي  كما یجب علینا بذل كل ما في وسعنا لخلق بیئات تعلُّم آمنة وداعمة، فضالً عن تزوید

 یحتاجونھا؛ لیكونوا على علم بحقوقھم وحقوق أبنائھم".
 
جمیع یتوفر لدى اإلدارة حالًیا موارد لآلباء، وأولیاء األمور، وغیرھم من األفراد المھتمین، ُمترجمة إلى اللغات العشر األكثر تحدًثا في  

بانیة، والصینیة، والعربیة، والبنغالیة، والروسیة، واألردیة، وكریول ھایتي، والفرنسیة، والكارینیة، أنحاء والیة نیویورك. وھي: اإلس
عي العام بوالیة نیویورك؛ لضمان حمایة حقوق الط ع نطاق العمل الذي یجري القیام بھ بالتعاون مع مكتب المدَّ الب والنیبالیة. وھذا ُیَوسِّ

 لقانون.إلى أقصى حد ممكن طبًقا ألحكام ا

عي العام، السید/ إیریك ت. شنیدرمان، ومكتب السیدة/ إیلیا،   وتشتمل المواد الُمترجمة على تلك التي صدرت مؤخًرا عن مكتب المدَّ
ض التعلیم، تذكیًرا للمناطق التعلیمیة بواجبھا فیما یخص االمتثال لقوانین الوالیة والقوانین الفیدرالیة الحالیة التي تكفل حق األطفال  وقمفوَّ

د التوجیھ المناطق بالمعلومات المتعلقة بواج باتھا المھاجرین في االلتحاق بالمدارس العامة في نیویورك دون خوٍف من فكرة االنتقام. وُیزوِّ
 بموجب أحكام القانون فیما یتعلق بطالبھا، وسریة سجالت الطالب.

وعالوة على ذلك، یتوفر كل من التوجیھ والموارد التي من شأنھا ُمساعدة العاملین في المدارس، والطالب، واآلباء في اإلبالغ عن وقوع  
ر، والتمییز والتصدي لھا، فضالً عن تعزیز الجھود الرامیة إلى خلق مناخ مدرسي إیجابي والحفاظ علیھ، عمالً  ش، والتنمُّ حوادث التحرُّ

 قانون تحقیق الكرامة لجمیع الطالب. بأحكام

الع على ھذه المواد الُمترجمة إلى یُ   .ھنالغًة  20مكنك االطِّ
 

الع على معلومات حول اإلجراءات المت ، في حین أنھ ُیمكنك العثور على معلومات حول التوجیھ والموارد ھنا علقة بالھجرةُیمكنك االطِّ
 .ھنا المطبقة طبًقا ألحكام قانون تحقیق الكرامة لجمیع الطالب
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