الى عائالت المنطقة التعليمية لمدينة كورفالس
هدف المنطقة التعليمية لمدينة كورفالس هو النمو لكل طالب والتخرج في نهاية المطاف
و قد أخذت المنطقة التعليمية علي عاتقها إعطاء الفرصة والدعم لكل طالب لتحقيق هذا الهدف
ونحن نعمل علي توفير بيئه تعليمية آمنة وشاملة لجميع الطالب ونعتقد انه عند توافر مبادئ توجيهية واضحة
ومنسقة تمكن الطالب من القدرة علي تعلم المهارات التي تؤهلهم لمستقبل ناجح
ودعما لهذا العمل فقد وافق مجلس االدارة التعليمية بمدينة كورفالس في يوم  ٥ديسمبر من عام  ٢٠١٦باإلجماع
علي قرار رقم  ١٢٠١-١٦بأحقية الطلبة الذين اليحملون وثائق هجرة رسمية بااللتحاق بالمدارس
وانا كمدير المنطقة التعليمية بالمدينة قمت بعمل التالي:
 وضع خطة لتدريب المعلمين واالداريين وغيرهم من المو ظفين حول كيفية التعامل مع مسؤلي الهجرةالفيدرالية في حالة تواجدهم في اي من منشات االدارة التعليمية لمدينة كورفالس للحصول علي اي
معلومات خاصة بالطالب او اي من أفراد عائالتهم
 تنفيذ اإلجراءات والخضوع للقوانين المعمول بها إلبالغ العائالت في حالة محاولة مسؤلي الهجرة للحصولعلي معلومات خاصة بالعائالت او الطالب وكيفية توفير الحماية والدعم للط الب والعائالت الذين تم نزحهم
بسبب مسؤلي الهجرة
 مشاركة المعلومات مع جميع ا لعائالت في المنطقة التعليمية لمدينة كورفالس حول القرارات والبروتوكوالتوالتدريب المقدم للعاملين بالمنطقة التعليمية
وقد تلقي كافة المسؤلين في المنطقة التعليمية لمدينة كورفالس كافة المواد التدريبية التي سيتم مشاركتها مع
العاملين والموظفين خالل هذا الشهر
المرفق لمعلوماتكم هو قرار مجلس االدارة التعليمية بالكامل لجميع العائالت بغض عن ما اذا كانت األهالي لديها
أوراق هجرة رسمية ام ال
هدفنا هو توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة لكل طالب في المنطقة التعليمية لمدينة كورفالس
ريان نوس
مدير المنطقة التعليمية

حقائق للعائالت الذين لديهم أطفال ال يحملون وثيقة هجرة رسمية
المدارس الحكومية بالواليات المتحدة االمريكية ملزمة بتوفير التعليم المجاني لجميع الطالب من فصل ما قبل االبتدائي الى
المرحلة الثانوية بعض النظر عن الحالة القانونية للهجرة.
نعم  ،فعال جميع االطفال في الواليات المتحدة االمريكية بما في ذلك أوالئك الذين ال يحملون وثائق هجرة او القادمين من األسر
التي لديها أفراد ال يحملون وثائق هجرة رسمية لهم الحق الدستوري في الحصول على الفرص التعليمية العامة .هذا الحق مؤكد
بمقتضى قانون . Plyer v. Doeالتمييز العنصري غير مسموح به في القوانين الفيدرالية يتضمن العناوين الرابع والسادس و
التاسع من القانون الحقوق المدنية لعام ١٩٦٤
ما هي تأثيرات الهجرة الغير موثقة في تعليم طفلي؟
ال شئ .فاألطفال لديهم الحق الدستوري في الحصول على قدم المساواه في التعليم بعض النظر عن وضعهم القانوني او الوضع
القانوني بالنسبة للهجرة الشرعية الى اي من أفراد اسرهم.
هذا الحق ال يمكن ان يؤخذ منهم من قبل الرئيس او من قبل الدولة او االتحادية التشريعية.
هل االدارة التعليمية لمدينة كورفالس تتطلب السؤال عن الحالة القانونية لوثائق الهجرة؟
ال .االدارة التعليمية بمدينة كورفالس ال تتساءل عن وضع الهجرة للطالب او اسرهم في حالة التسجيل للمدرسة ،او خالل
المرحلة التعليمية ،او في استمارة التقديم ،او في حاالت التوصيل اوالوجبات المخفضة السعر  ،او الوجبات بدون مقابل ،
اوالبرامج األكاديمية و النشاطات اإلضافية ،و جميع الخدمات االخرى.
هل من حق الهيئة التعليمية مشاركة المعلومات الخاصة عن وضع الهجرة مع مسؤولي الهجرة الفيدرالية؟
نحن ال نطالب بأوراق الهجرة عند تسجيل الطالب حتى اذا أصبحنا على دراية بوضع الطالب من عدم وجود أوراق رسمية
للهجرة  ،نحن ال نتطوع بمشاركة المعلومات الى مسؤولي الهجرة الفيدرالية ) .(ICEو يحذر قانون االسرة للحقوق التعليمية
والخصوصية للسجالت على تدخل طرف ثالث من االطالع على السجالت التعليمية الخاصة بالطالب.
و مع ذلك قد تكون هناك ظروف استثنائية قد يتطلب من المنطقة التعليمية توفير السجالت الخاصة بالطالب الى مسؤولي الهجرة
الفيدرالية بما في ذلك :
 -１في حالة استدعاء  /او امر من المحكمة.
 -２اذا كانت هناك ظروف طارقة مثل خطر مؤكد على السالمة العامة.
ماذا تقوم به االدارة التعليمية لمدينة كورفالس لتجنب مضايقة او التمييز ضد الطالب و األسر بسبب العرق او االثنية او الدين
او األصل القومي؟
سياسات االدارة التعليمية لمدينة كورفالس تحظر التمييز على أساس السن ،الجنسية ،اللون ،الجنس ،التعبير بين الجنسين ،الهوية
الجنسية  ،او األصل القومي  ،او حالة أبويه االجتماعية ،او العرق او الدين ،او التوجه الجنسي.
ماذا علي ان افعل اذا شعرت ان تلميذي كان ضحية التمييز او التحرش؟
الرجاء االبالغ الفوري عن هذا السلوك الى مدير المدرسة او المشرف.

و نحن ناخذ هذه الشكاوى على محمل الجد من اجل ضمان استمرار مدارسنا مكانا آمنا على الدوام.
هل يمكن لمسؤولي الهجرة الحضور الى المباني الخاصة بالهيئة التعليمية بمدينة كورفالس؟
نعم ،مع العلم بان مجلس إدارة المدرسة لديه الحق و مقتضى القانون رقم  16-1201بأحقية الحماية للطلبة الذين ليس لديهم
أوراق هجرة رسمية من مسؤولي الهجرة او القوانين الجمركية حيث ال بد من تواجد متطالبات خاصة قبل السماح لمسؤولي
الهجرة بالتواجد في مباني الهيئات التعليمية.
و ينص القرار:
 -１يجب لمسؤولي الهجرة او المندوب باعالم مدير الهيئة التعليمية شخصيا بإختار مسبق مع إعطاء مهلة كافية لمدير
الهيئة التعليمية للتشاور مع المستشار القانوني التخاذ الخطوات االزمة لتوفير السالمة العاطفية و الجسدية للطالب
والموظفين.
 -２مدير الهيئة التعليمية له الحق في سؤال مسؤول الهجرة عن سبب تواجدهم في المدرسة و من حقه مراجعة السلطة
القانونية للطالب.
 -３البد ألي من مسؤولي الهجرة تقديم وثيقة رسمية لسبب تواجده في المدرسة ،و هذه الوثيقة يجب ان تكون موثقة
بغرض تواجده في المدرسة.
ما هي اإلجراءات المتبعة للهيئة التعليمية إلبالغ العائالت عن رغبة مسؤول الهجرة من الحصول على معلومات خاصة
بالطلبة او العائالت؟
لقد قمنا بتوثيق عالقات مع المنظمات المجتمعية االخرى في المنطقة و الحفاظ على اتصاالت منتظمة مع هذه المنظمات لتكون
على دراية بمجهودات مسؤولي الهجرة .على أمل انهم سوف يقومون بمشاركة هذه المعلومات مباشرا مع موظفين الهيئة
التعليمية .و ستقوم االدارة التعليمية بمشاركة المعلومات مع العائالت او المدارس من خالل الهيئة او االتصاالت المدرسية.
بعض المدارس قد تتابع المعلومات مع العائالت باالضافة الى مشاركة المعلومات مع بعض المنظمات مثل منظمة اولياء األمور،
اللجنة االستشارية لالتينية ،كازا الالتينية المتحدة  ،و منظمات اخرى.
ما هي الوسائل التي قد تستخدمها العينة التعليمية لمدينة كورفالس لحماية و دعم الطالب الذين لديهم أفراد من االسرة قد
نزحوا بسبب مسؤولي الهجرة ؟
في هذه الحالة  ،هذه طرق دعم المدرسة للطالب:
 -１سوف يقوم موظفي المدرسة (مدير المدرسة او الموظفين المعنيين) باالتصال بأي قريب او احد من افراد االسرة او
ولي امر الطالب المدرك اسمؤهم في استمارة تسجيل الطالب .باالضافة الى ذلك مدير المدرسة سوف يقوم بالتعاون
مع االخصاءي االجتماعي الخاص بالمدرسة او مالح الصحة اذا تواجد.
 -２اذا لم يكن احد الوالدين او وصي متاح فعلى المسؤول بالمدرسة االتصال باجهزة الدولة المختصة بالحصول علي
المساعدة.

