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ا من الخوف واالرتباك عبر  أشاعت اإلجراءات األخیرة التي اتََّخذَھا مسؤولون فیدرالیون فیما یتعلق بالھجرة جو�
د المقیمون بوالیة نیویورك، التابعون لھیئاتنا ومجلس األوصیاء في والیة نیویورك، بالخدمة، وتواصلوا مع  البالد. وقد تََعھَّ

ف والتساؤالت التي أثارتھا تلك اإلجراءات. ویبعث كل من مكتب المدعي العام بوالیة ھیئاتنا بشكٍل مباشٍر بشأن المخاو
") بھذا الخطاب الیوم؛ لیؤكدا من جدید لكل من الطالب، SEDوإدارة التعلیم بوالیة نیویورك (" ،("OAG")نیویورك 

ستظلُّ أماكن آمنة؛ حیث یستطیع جمیع والمدارس، واألَُسر، والمجتمعات في جمیع أنحاء والیة نیویورك على أن مدارسنا 
 الطالب التعلُّم.

 
یَنُصُّ قانون التعلیم في والیة نیویورك على أنھ یحقُّ للتالمیذ الذین لم یحصلوا بعدُ على شھادةٍ من مدرسٍة ثانویٍة،  

لتابعة للمنطقة التعلیمیة التي یقع ویبلغ ُعْمرھم أكثر من خمسة أعوام وأقلَّ من واحد وعشرین عاًما، االلتحاُق بالمدارس العامة ا
فیھا محلُّ إقامتھم دون دفع أیة مصروفات دراسیة. وعالوةً على ذلك، یجب أن تتحقق المناطق التعلیمیة من أن جمیع الطالب 

نَّ اإللزامیة للدراسة یُداِومون الحضور بالمدارس العامة بدوام كامل حاصلین على ویحقُّ للتالمیذ غیر ال 1الذین قد بلغوا الّسِ
وثائق إقامة قانونیة الُمداَومة في المدارس بدواٍم كامٍل مثل أقرانھم من التالمیذ األمریكیین، ما داموا ُمستوفین الشتراطات 

ّنِ ومحّلِ اإلقامة، التي یَنُصُّ علیھا قانون الوالیة.  -بشكٍل قاطع-ومنذ عقوٍد مضت، بتَّت المحكمة العُلیا للوالیات المتحدة  الّسِ
ال یجوز للمناطق التعلیمیة حرمان الطالب من الحصول على تعلیم عاّمٍ مجانّيٍ، سواء أكان بأنھ ) Plyler v. Doe( في قضیة

 2رھم.وضعھم غیر قانوني، أو لیسوا مواطنین، أو كان ذلك َوْضَع أبویھم أو أولیاء أمو
 

وبناًء علیھ، شدَّد كل من مكتب المدَّعي العام لوالیة نیویورك، وإدارة التعلیم في والیة نیویورك، في توجیٍھ منھما  
للمناطق التعلیمیة، على ھذا الحّقِ المھّمِ المكفول للطالب غیر الحاصلین على وثائق إقامة قانونیة، وعلى أنھ ال یجوز للمدارس 

وقد  3ھجرة من شأنھا أن تكشف وضع الھجرة الخاصَّ بالتلمیذ، مثل طلب رقم الضمان االجتماعي.توجیھ أسئلة تتعلق بوضع ال
وأنھ  أفدنا أیًضا بأنھ ال یجوز للمناطق التعلیمیة جمع بیاناٍت معینٍة طبقًا ألحكام قوانین الوالیة أو القوانین الفیدرالیة، أو كلتیھما،

                                                 
 من قانون التعلیم. 3205)، و1( 3202راجع البندین  1

 
 .Appeal of Plata, 40 Ed. Dep’t Rep ؛ وراجع أیًضا الطعن المعنون Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982)قضیة  2

 .14555، القرار رقم 552الخاص بممثل إدارة التعلیم، القرار رقم 
 

 راجع على سبیل المثال:  3
Cosimo Tangorra, Jr., “Dear Colleague” Letter, New York State Education Department (Sept. 10, 2014), 
http://www.p12.nysed.gov/sss/documents/EducationalServicesforRecentlyArrivedUnaccompaniedChildre

 n.pdf.
 

http://www.p12.nysed.gov/sss/documents/EducationalServicesforRecentlyArrivedUnaccompaniedChildren.pdf
http://www.p12.nysed.gov/sss/documents/EducationalServicesforRecentlyArrivedUnaccompaniedChildren.pdf
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َّجل الطالب بالمدرسة؛ كي ال یُعِطي ذلك -بشكل غیر مقصود- انطباًعا بأن المعلومات المتعلقة  ینبغي لھا القیام بذلك بعد أن یَُس
بوضع الھجرة ستستخدم في اتخاذ قرارات تتعلق بالتسجیل.4 

 
 وقد تلقَّت ھیئاتنا مؤخًرا أسئلةً عن التزامات المناطق التعلیمیة -على وجھ التحدید- فیما یتعلق باالستفسارات المحتمل 
تلِقّیھا من ممثلي إدارة الھجرة والجمارك األمریكیة ("ICE")، وأیًضا طلبات االلتقاء بالطالب، أو عقد مقابالت شخصیة معھم، 
أو الحصول على حِّق االطالع على سجالت الطالب. وال یخفى علیكم أن ھناك قوانین مختلفة تفرض التزامات قانونیة على 
المناطق التعلیمیة فیما یتعلق بإنفاذ القوانین المتعلقة باستجواب الطالب المسجلین بالمدرسة، وسریة سجالتھم، وكذلك قانون 
محكمة األسرة بوالیة نیویورك ("NYFCA")، والقانون الفیدرالي للخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة ("FERPA")؛ 
ُلمساءلة القانونیة، ولو كان ذلك االنتھاك قد وقع بدافع  ًلما بأن انتھاك ھذه االلتزامات القانونیة قد یُعِّرض المناطق التعلیمیة ل ع
ُّث ھیئاتنا جمیع موظفي المناطق التعلیمیة على الرجوع إلى  َّم تلِقّیھ من ُسلطات الھجرة الفیدرالیة. ولذلك، تُح االستجابة لطلب ت
مدیریھم ومسؤولي الشؤون القانونیة لدى مناطقھم التعلیمیة على الفور، عند استالم أي طلب من مسؤول لدى إدارة الھجرة 
َّرِدّ على أي من ھذه  الفیدرالیة. ویجب على موظفي المنطقة التعلیمیة التعاون مع مدیریھم ومسؤولي الشؤون القانونیة قبل ال

الطلبات؛ لتحدید ما إذا كان تنفیذ ذلك الطلب قد یتسبَّب في مخالفة المنطقة التعلیمیة ألحد القوانین ذات القابلیة العامة للتطبیق. 
 

 طلبات االلتقاء بالطالب أو عقد مقابالت شخصیة معھم. لطالما كان موقف إدارة التعلیم بوالیة نیویورك أنھ ال یجوز 
لمسؤولي إنفاذ القانون إخراج طالب من حرم المدرسة، أو استجوابھ دون الحصول على موافقة على ذلك من والده أو 
شخص تربطھ بھ عالقة أبویة، باستثناء حاالت محدودة للغایة (على سبیل المثال: عندما یكون لدى مسؤولي إنفاذ القانون أمُر 
ٍسار، أو في حالة ارتكاب جریمة في حرم المدرسة).5 وینبغي لمسؤولي المدرسة التعاوُن مع مسؤولي إنفاذ القانون في  ضبٍط 
حدود ما یسمح بھ القانون وسیاسات المدارس المحلیة. ونوصي بشدة بأنھ في حالة تواجد مسؤولین من إدارة الھجرة والجمارك 
األمریكیة، أو غیرھم من مسؤولي الھجرة الفیدرالیین، في إحدى المدارس لطلب التواصل مع الطالب (إلجراء مقابالت 
شخصیة معھم، أو استجوابھم؛ أو كلیھما)، ینبغي للمنطقة التعلیمیة إبالغ جمیع الموظفین؛ لالتصال بمدیر المنطقة التعلیمیة، 
ومسؤول الشؤون القانونیة لدیھا على الفور لالسترشاد؛ ال سیما فیما یتعلق بالتزاماتھا المنصوص علیھا بموجب قانون التعلیم، 
والحكم الصادر في قضیة (Plyler v. Doe)، وقانون محكمة األسرة بوالیة نیویورك؛ قبل السماح لھم بالتواصل مع أي 

طالب. 
 

طلبات االطالع على السجالت التعلیمیة للطالب. وبالمثل، توصي ھیئاتنا المناطق التعلیمیة بأن ترجع إلى مسؤولي 
الشؤون القانونیة لدیھا عند استالم طلب من مسؤولین لدى إدارة الھجرة بشأن االِّطالع على السجالت التعلیمیة للطالب، إذا كان 
االمتثال لذلك الطلب عن طریق اإلفصاح قد یترتب علیھ انتھاك أحكام القانون الفیدرالي للخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة 
ُّرف  ًلما بأن ھذا القانون یمنع المناطق التعلیمیة التي تتسلَّم أمواًال فیدرالیة من الكشف عن معلوماٍت یُمكن التع ("FERPA").6 ع
على ھویة صاحبھا ("PII")، وواردةٍ في السجالت التعلیمیة للطالب؛ دون الحصول على موافقة على ذلك من الوالد، أو طالب 
مؤھل قانونًا. وال یسمح ھذا القانون بذلك اإلفصاح دون موافقٍة إال إذا كان اإلفصاح مستوفیًا لبعض الشروط الُمحدَّدة المنصوص 
علیھا في اللوائح التنفیذیة للقانون. وتشتمل ھذه الشروط الُمحدَّدة على الطلبات المقدمة من أفراد ُمعیَّنین لدى الحكومة 

                                           
4 مع اإلشارة بصفة محددة إلى رقم الضمان االجتماعي، ال تلزم إدارة التعلیم بوالیة نیویورك المناطق التعلیمیة بجمع بطاقات أو أرقام 

الضمان االجتماعي الخاصة بھم ألي غرض من األغراض أو في أي وقت، سواء أكان ذلك قبل تسجیل الطالب أو بعده. 
 
5 راجع، على سبیل المثال: رأي المستشار القانوني إلدارة التعلیم بوالیة نیویورك رقم 91 (بتاریخ 17 یونیو/ حزیران، 1959) ("ال یجوز 

ألي مسؤول أیا كان أن یخرج طفال من مبنى مدرسة في أثناء حضوره فیھا بشكل سلیم؛ الستجوابھ، دون الحصول على إذن بذلك من 
والدي الطفل)؛ راجع أیضا رأي مجلس إدارة التعلیم بوالیة نیویورك رقم 148 (بتاریخ 23 فبرایر/ شباط، 1965) ("ال تملك المدرسة حق 

الوصایة على التالمیذ؛ بغیة تفویض مسؤولي إنفاذ القانون، أو الغیر باستجوابھم، أو إخراجھم من مبنى المدرسة ألي غرض أیا 
كان"). ویستند ھذا الموقف إلى عدة قوانین منھا -من بین قوانین أخرى- قانون محكمة األسرة بوالیة نیویورك، الذي یقتضي ضرورة بذل 
ضابط الشرطة لكافة اإلجراءات المعقولة لالتصال على الفور بوالد الطفل، أو أي شخص مسؤول عن رعایة الطفل عندما یؤخذ طفل دون 
سن السادسة عشرة لیصبح تحت وصایة مسؤولي إنفاذ القانون. كما ینص على عدم جواز استجواب ذلك الطفل، ما لم -وإلى أن- یتم إبالغ 
والده أو ولي أمره، إذا كان موجودا، بحقوق الطفل، ومنحھ فرصة حضور االستجواب. راجع البند رقم 2-305 من قانون محكمة األسرة 

 .Matter of Jimmy D., 15 N.Y.3d 417 (2010) بوالیة نیویورك؛ وقضیة
 

6 راجع الجزء g1232 من الباب رقم 20 من قانون الوالیات المتحدة، الخاص بحقوق األسرة التعلیمیة والخصوصیة. 
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الفیدرالیة7. ومع ذلك، ال تنطبق على أي طلب یُستلَم من إدارة الھجرة والجمارك األمریكیة، أو مسؤولي الھجرة الفیدرالیین 
ُّرف على ھویتھ صاحبھا، وواردٍة في السجالت التعلیمیة، لتلبیة أي من  اآلخرین بشأن االِّطالع على معلومات یُمكن التع
ُّم  استثناءات القانون بشأن القاعدة العامة التي تقتضي وجوب موافقة الوالد أو طالب مؤھل قانونًا على اإلفصاحات التي تت

للغیر.8 
 

ًیھا  ُّي بالسیاسة التعلیمیة من المرحلة االبتدائیة إلى الثانویة، الیوم توج  كما یُصِدر مكتب إدارة التعلیم بالوالیة، المعن
إلى المدارس والمناطق التعلیمیة فیما یتعلق بقانون تحقیق الكرامة لجمیع الطالب ("DASA") في ضوء تقاریر عن وقوع 
حوادث تحرش في المدارس عبر البالد خالل األسابیع األخیرة. وسیكون التوجیھ متاًحا على الرابط التالي:  

 http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/dasa-guidance.pdf
 

في وقٍت تُثار فیھ الكثیر من التساؤالت حول ماھیة اإلجراءات التي ستتخذھا الحكومة الفیدرالیة فیما یتعلق 
ُلمربِّین والمسؤولین الحكومیین، مجتمعاتنا المدرسیة بأھمیة الشمولیة  بالمھاجرین، بات من األھمیة بما كان أن نُذَِّكر نحن، ا
َّل فصولنا  وحِّق جمیع الطالب في التعلیم دون الخوف من فكرة االنتقام لمجرد وجود ھؤالء الطالب في المدرسة. یجب أن تظ

مكانًا آمنًا لجمیع األطفال. ونتوجھ بالشكر لكم مجددًا على كل ما فعلتموه لدعم طالبنا، وأسرنا، ومجتمعاتنا. 
 

َّضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر،  وتف  
 
 

      
 

ماري إیلین إلیا  
َّوض التعلیم  مف

إیریك ت. شنیدرمان      
المدَّعي العام        

 
 

                                                 
7 وفقا ألحكام البند 31-99 (أ) (3) في الباب رقم 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة، یجوز -طبقا لالشتراطات المنصوص علیھا في البند 

35-99 في الباب رقم 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة- اإلفصاح عن معلومات إلى ممثلي مكتب المراقب المالي العام بالوالیات المتحدة، أو 
مكتب المدعي العام بالوالیات المتحدة، أو مكتب وزیر التعلیم بالوالیات المتحدة، أو السلطات التعلیمیة للوالیة والسلطات التعلیمیة المحلیة. 
 

8 راجع البند 31-99 في الباب رقم 34 من قانون اللوائح الفیدرالیة. 
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