قرار رقم  ١٢٠١-١٦حقوق الطالب الغير موثقين و البروتوكوالت الخاصة بالسماح
لمسؤلي الهجرة بالتواجد داخل المدارس

عرض وقائع:
 -１منذ عام  ١٩٨٢رئيس المحكمة العليا ) (Plyer vs. Doe 457 vs. 202طالب على أحقية المساواه في
التعليم لعامة جميع االطفال بما في ذلك االطفال الذين ال يحملون أوراق هجرة رسمية او ياتون من أسر ال
تحمل أوراق الهجرة الرسمية.
 -２لقد أخذ مجلس االدارة التعليمية لمدينة كورفالس على عاتقه االلتزام بتوفير النجاح والسالمة لكل طالب
مسجل في إداراتنا التعليمية .هدفنا ان يتحقق النمو والتقدم لكل طالب و التخرج في نهاية المطاف و انها من
لمسؤلية إدارتنا التعليمية منح الفرصة والدعم لكل طالب لتحقيق هذا الهدف.
 -３مجلس االدارة يعتقد ان السالمة الجسدية و النفسية تعزز نجاح الطالب و من هذا المنطلق البد لمدارسنا ان
تكون مكان أمن و متسع لكل الطالب و عائلتهم .القوانين المعمول بها تحظر أيا من المدايقة ،التمييز ،او
البلطجة .قوانين االدارة التعليمية الخاصة بعدم التمييز تحظى بتأييد كل من قانون الحق المدني الفيدرالي و
القوانين المؤسسة لوالية أوريغون.
 -４االدارة تعلم ان الجو التعليمي المتسع و اآلمن قد يضطرب بحضور مسؤلي الهجرة الذي قد يكون سبب
تواجدهم في المنطقة التعليمية بغرض ترحيل بعض الطلبة او احد أفراد عائلتهم او الحصول على معلومات
تخص الطالبة او عائلتهم.
 -５االدارة تؤمن بان قدرة الطالب على النجاح قد تتاثر بنتيجة سلبية اذا قام مسؤلي الهجرة بترحيل اي من
أفراد عائلتهم .مما قد ينجم عنه عدم تواجد افراد العائلة للقيام برعاية الطلبة و توجيههم .ولهذا ستقوم
االدارة التعليمية بتطوير قوانين و فعاليات لحماية و رعاية مثل هؤالء الطلبة الى حين التواصل مع ولي
امر او احد افراد العائلة المتواجدين .و كذلك سنقوم بتدريب كل من المدرسين و اإلداريين و الموظفين
بكيفية التصرف حيال هذه الحاالت.

الحل:
 -１ال بد ألي من مسؤ لي الهجرة قبل الدخول ألي مبنى من مباني االدارة التعلمية بمدينة كورفالس من ابالغ
مدير التعليم شخصيا مع اخطار مسبق حتى يتمكن المدير من التشاور هم المستشار القانون ألخذ الخطوات
التي تضمن السالمة الجسدية و النفسية للطلبة و الموظفين.

 -２مدير المنطقة التعليمية لديه السلطة لسؤال اي من مسؤلي الهجرة سواء (هو او هي) عن السبب لضرورة
تواجدهم داخل مباني االدارة التعليمية و مراجعة المستندات القانونية لغرض الدخول الى اي من مباني
المنطقة التعليمية.

 -３البد لمسؤولي الهجرة من تقديم من مستندات قانونية مكتوبة لدخول اي مبنى من مباني االدارة التعليمية .و
هذه المستندات البد ان تثبت سبب هذا الدخول.
 -４الموظفين في االدارة التعليمية لمدينة كورفالس ليس لديهم الحق في السؤال عن اي وثائق خاصة بأوراق
الهجرة سواء للطلبة او لعائالتهم وفقا لحقوق االسرة التعليمية و قانون الخصوصية )((FERPAفيربا) و
القوانين ذات الصلة و ال يجوز الكشف عن اي من المعلومات الشخصية للطلبة او عائالتهم اال باْذن و
موافقة اولياء األمور.
 -５في غضون ال  ٩٠يوم المقبلة سيقوم مدير التعليم بوضع خطة لتدريب المدرسين و اإلداريين و الموظفين
حول كيفية الرد على مسؤول الهجرة في حين محاوالتهم دخول اي من مباني االدارة التعليمية او طلب
المعلومات الخاصة بطلبة المنطقة التعليمية بمدينة كورفالس او عائالتهم مع مراعات القوانين المعمول بها.
و يجب ان تضمن الخطة إجراءات إلبالغ العائالت حول جهود مسؤول الهجرة للحصول على معلومات
خاصة بالطلبة و العائالت و كيفية حماية و دعم الطلبة الذين قد تم ترحيل بعض افراد عائلتهم بسبب
و
مسؤلي الهجرة.
يتم أرسال هذه الخطة الى كافة عائالت المنطقة التعليمية لمدينة كورفالس بكل اللغات.

تبنى هذا القرار مجلس االدارة التعليمية لمدينة كورفالس  /مقاطعة لين و بنتون  /والية أوريغون في اجتماعية
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