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 المدیرین المراقبین للمناطق التعلیمیة  إلى:
 المدیرین المراقبین للمدارس العامة  
 مدیري المدارس العامة  
 مدیري المدارس غیر العامة والُمستقلة  
 

ض  من:  جوني م. إبیرت، كبیر نواب المفوَّ
 

ر، والتمییز في المدارس في ضوء اإلجراءات  الموضوع: ش، والتَّنمُّ ي للتَّحرُّ التوجیھات والموارد المتاحة للتَّصّدِ
 األخیرة المتعلقة بالھجرة

 
ر، وتمییز،  ش في المدارس انتشرت في وسائل اإلعالم خالل األسابیع األخیرة تقاریُر حول وقوع حوادث تنمُّ وتحرُّ

ا من  عبر البالد. وإضافةً إلى ذلك، أشاعت اإلجراءات األخیرة التي اتََّخذَھا مسؤولون فیدرالیون فیما یتعلق بالھجرة جو�
" أو "اإلدارة") أَيَّ إجراء من شأنھ تكدیر المناخ NYSEالخوف واالرتباك عبر البالد. وتأخذ إدارة التعلیم بوالیة نیویورك ("

رسي بالمدارس التي یذھب إلیھا طالبنا كل یوم للتَّعلُّم على محل الجد. في والیة نیویورك، دعا مناصرون، وآباء، المد
ر، والتم ش، والتَّنمُّ ییز؛ وموظفو المدارس إدارة التعلیم إلى التوسُّع واالستفادة من التوجیھات والموارد الحالیة؛ للتَّصّدِي للتَّحرُّ

د الرامیة إلى خلق مناخ إیجابي في المدارس، والحفاظ علیھ، طبقًا لما تَنُصُّ علیھ أحكام قانون الكرامة فضًال عن تعزیز الجھو
 " أو "قانون الكرامة").DASAلجمیع الطالب ("

 
؛ لتوفیر بیئة آمنة وداعمة للطالب، 2012تمَّ التوقیع على قانون الكرامة في والیة نیویورك لیصبح نافذًا في عام  

ر؛ سواء في حرم المدرسة، و/ أو على متن الحافلة المدرسیة، و/ أو في إحدى وخالیة  ش والتَّنمُّ من أشكال التمییز والتَّحرُّ
َل في عام  ر اإللكتروني 2013الفعالیات المدرسیة؛ ثم ُعّدِ د المدارس الطالب، 1لیشمل التَّنمُّ . ویقتضي ھذا القانون أن تُزّوِ

علومات حول قانون الكرامة؛ وأن تضع سیاسات وإجراءات تستلزم توفیر بیئة مدرسیة آمنة. وأولیاء أمورھم، والموظفین بم
ش،  وعلى وجھ التحدید، یُلِزم قانون الكرامة المناطق التعلیمیة المدرسیة بوضع مدونة لقواعد السلوك، تمنع وقوع حاالت تحرُّ

ر اإللكتروني)، وتمییز ضد الطالب ر (ویشمل ذلك التَّنمُّ من قبل طالب آخرین أو موظفي المدرسة؛ فضًال عن األحكام  وتنمُّ
ش، وإبالغ اإلدارة بھذه الحوادث.  الخاصة باالستجابة لحاالت التَّمییز والتَّحرُّ

 
" أو OAG"(وكما ھو منصوص علیھ أدناه، أصدرت اإلدارة باالشتراك مع مكتب المدَّعي العام بوالیة نیویورك  

ش، "مكتب المدَّعي العام") تو جیھات وموارد؛ لمساعدة موظفي المدارس، والطالب، واآلباء على اإلبالغ عن حوادث التَّحرُّ
ي لھا. وتشتمل الوثیقة التوجیھیة المشتركة، التي أصدرھا كل من اإلدارة ومكتب النائب العام في  ر، والتَّمییز؛ والتَّصّدِ والتَّنمُّ

                                                 
الع على مزید من التوجیھات والموارد المتعلقة بقانون الكرامة، یُرجى التفضُّل بزیارة الرابط التالي:  1 لالّطِ

http://www.p12.nysed.gov/dignityact/. 
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وترغب اإلدارة في تعزیز  2عن حوادث قانون الكرامة، والتحقیق فیھا.، على استمارة نموذجیة لإلبالغ 2016أغسطس/ آب 
ھذا العمل المھّمِ من خالل تذكیر المدارس واألَُسر بأنھا توفر التوجیھات والمساعدة الفنیة المتعلقة بقانون الكرامة ومدارس 

 آمنة وداعمة.

األمور الذین لدیھم استفسارات بشأن قانون الكرامة، على  تَُحثُّ اإلدارة كال� من المناطق التعلیمیة، واآلباء، وأولیاء 
االتصال بھا؛ للحصول على التوجیھات والمساعدة الفنیة المتعلقة ببروتوكوالت وإجراءات التحقیق الصحیحة، وأفضل 

 ویُمكنكم التواصل مع اإلدارة عن طریق اآلتي: الممارسات لخلق بیئة مدرسیة آمنة وداعمة، والحفاظ علیھا.

مكتب التعلیم ثنائي اللغة واللغات العالمیة (OBEWL) على الرقم: 2445-722 (718)، أو إرسال رسالة   •
إلكترونیة إلى: obewl@nysed.gov، أو 

•  مكتب خدمات دعم الطالب (SSS) على الرقم: 6090-486 (518)، أو إرسال رسالة إلكترونیة إلى: 
 studentsupportservices@nysed.gov

وإضافةً إلى ذلك، یُمكن لألفراد الذین لدیھم استفسارات بشأن قانون الكرامة ویحتاجون إلى مساعدة لغویة االتصاُل 
بالخط الساخن األساسي للشبكة اإلقلیمیة لموارد التعلیم ثنائي اللغة (RBERN)، الواقعة في جامعة نیویورك ("NYU" أو 

"الجامعة") عن طریق اآلتي: 

تعبئة استمارة استعالم  ھنا   •
 (800) 469-8224 الھاتف:     •
 (212) 995-4199 الفاكس:     •

 nysparenthotline@nyu.edu  :البرید اإللكتروني  •
فریق الخط الساخن آلباء متعلمي اللغة اإلنكلیزیة بوالیة نیویورك  البرید:     •

c/o NYS Statewide Language RBERN at NYU MetroCenter 
726 Broadway – 5th Floor 

New York, NY 10003 

ویجوز لألفراد تقدیم التماس بشأن أي إجراء تتَِّخذه إحدى المناطق التعلیمیة، وفقًا ألحكام البند 310 من قانون 
ُّص البند 310 من قانون التعلیم على أنھ یجوز لألطراف التي ترى أنھا قد ُظلمت بسبب إجراٍء اتُِّخذَ في أحد  التعلیم. َینُ
َّوض التعلیم؛ لمراجعة ھذا اإلجراء. والمعلومات  ُ مف اجتماعات المنطقة التعلیمیة، أو اتَّخذتھ ُسلطات مدرسیة، تقدیُم التماس إلى
َّسطة)، والبنغالیة، وكریول ھایتي على  ُلمب الخاصة بتعبئة االلتماسات متوفرة باإلنكلیزیة، واإلسبانیة، والعربیة، والصینیة (ا

 www.counsel.nysed.gov :الرابط التالي

ُّرف على ھویة صاحبھا،   یُرجى العلم بأن اإلدارة ملتزمة بحمایة خصوصیة معلومات الطالب، التي یُمكن التع
والتعامل مع ھذه المعلومات طبقًا لقوانین ولوائح الخصوصیة الساریة، وتشمل القانون الفیدرالي للخصوصیة والحقوق 

 .("FERPA") التعلیمیة لألسرة

ُ متَرجمةً بأكثر من   ستصدر اإلدارة موارد لآلباء، وأولیاء األمور، وغیرھم من األفراد المھتمین بقانون الكرامة؛
َّدث بھا الناس في والیة نیویورك.  عشر لغات یتح

 وإضافةً إلى ذلك، حددت اإلدارة الموارد واألدوات التالیة، التي من شأنھا مساعدة موظفي المدرسة، واآلباء، 
والمجتمعات. ویُرجى استخدام ھذه الموارد عند االقتضاء، ومشاركتنا في جھودنا الرامیة إلى ضمان سالمة وصحة جمیع 

األطفال، عن طریق استخدام ھذه األدوات بما یتماشى مع أھداف المجتمعات المدرسیة واحتیاجاتھا. 

الع على ھذه التوجیھات من خالل الرابط التالي:  یمكنكم 2 االّطِ
16.pdf-31-AGLttrandGuidance8-http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/SED 
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التعلیم لوالیة نیویورك ومكتب المدَّعي العام بوالیة نیویورك إلى المدیرین المراقبین للمناطق التعلیمیة،  إدارةخطاب  •
http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/SED- بالموضوع:  المتعلقوالتوجیھ 
16.pdf-31-AGLttrandGuidance8 

ش، والتَّرھیب، والتَّمییز في مدارسنا: • ر، والتَّحرُّ ي لممارسات التَّنمُّ  التَّصّدِ
http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/PreventBullyingInYourSchool_N

ov2016.pdf 
 :مواد تدریبیة نموذجیة لمساعدة المناطق التعلیمیة في تدریب موظفي المدارس •

_8.30.16.pdf-https://ag.ny.gov/sites/default/files/dasa_training_materials_final_ 
إلداریین بالمدارس وأعضاء ھیئة قانون تحقیق الكرامة لجمیع الطالب، ویشمل "دلیل الموارد والممارسات الواعدة ل •

 التدریس"، مع توجیھات وأدوات إضافیة حول كیفیة خلق بیئة آمنة وداعمة في مدارسنا:
http://www.p12.nysed.gov/dignityact 

تدریس التسامح، والحفاظ على بیئات آمنة  مركز والیة نیویورك لسالمة المدارس، موارد ذات روابط سریعة حول •
  links/c13iz-http://www.nyscfss.org/#!quickوصحیة للتَّعلُّم:

 معلومات اإلدارة بشأن تخطیط استجابة المدارس لحاالت الطوارئ، وموارد الصحة العقلیة للمدارس: •
http://www.p12.nysed.gov/sss/ssae/schoolsafety/save/ 

 صفحة موارد الصحة العقلیة واالستشارات المحدثة لمركز والیة نیویورك للصحة المدرسیة : •
https://www.schoolhealthny.com/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstance

-848f-4120-8e5e-ID=190&ViewID=7b97f7ed
oc=0&FlexDataID=108&PageID=126a8b4987d588f&RenderL 

 
نشكركم مرةً أخرى على جھودكم المستمرة لدعم طالبنا، وأسرنا، ومجتمعاتنا في جمیع أنحاء والیة نیویورك. 
فعندما نتعاون سوی�ا، یُمكننا ضمان شعور طالبنا ومجتمعاتنا المدرسیة باألمان والدعم في بیئة مدارسھم. وكما ھو الحال دائًما، 

االتصال بنا إذا كنتم بحاجة إلى مناقشة ھذه الموضوعات المھمة، أو مشاركة أّيٍ من شواغلكم، عن طریق االتصال  یُرجى
 ، أو إرسال رسالة إلكترونیة إلى:518-486-6090بمكتب خدمات دعم الطالب على الرقم: 

studentsupportservices@nysed.gov  :أو مكتب التعلیم ثنائي اللغة واللغات العالمیة على الرقم
  obewl@nysed.gov ، أو إرسال رسالة إلكترونیة إلى:2445-722-718
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