
مجلس التعلیم القرار رقم ــ—

: یحق لكل طفل -بغض النظر عن وضع الھجرة- االستفادة من التعلیم العام المجاني لجمیع المراحل للتعلیم حیث أن

)، وترحب المقاطعة جمیع الطالب وتدعمھم.(K-12األساسي

المقاطعة تتحمل مسؤولیة التأكد أن جمیع الطالب الذین یقیمون في داخل حدودھا -بغض النظر عن وضع الھجرة- حیث أن: 

متمكنین من الوصول للتعلیم العام المجاني بأمان.

أنشطة تنفیذ قوانین الھجرة الفدرالیة، بداخل أو حول المقاطعة وطرق المواصالت، سواء كان ذلك عن طریق حیث أن: 

المراقبة، أو إجراء المقابالت، أو مطالبة معلومات، أو االعتقال واالحتجاز، أو تعطیل بیئة التعلیم بأي وسیلة أخرى والتي 

یحق لجمیع الطالب -بغض النظر عن وضع الھجرة- یتدخل بشكل كبیر بقدرات جمیع الطالب، بما في ذلك طالب من 

الوالیات المتحدة األمریكیة والطالب الذین یحملون أسباب قانونیة أخرى لوجودھم في الوالیات المتحدة، للوصول إلى التعلیم 

).K-12العام المجاني (

تعھدت المقاطعة، من خالل سیاساتھا وممارساتھا بالتعلیم الجید لجمیع الطالب، والذي یتضمن بیئة تعلیمیة مستقرة حیث أن: 

وآمنة، ووسائل نقل من وإلى المدارس، والحفاظ على ساعات الدراسة لإلرشاد التعلیمي ومتطلبات االلتحاق بالمدرسة.

أولیاء األمور والطالب للمقاطعة عن خوفھم وارتباكھم بشأن سالمة الطالب الجسدیة والعاطفیة وحقھم في حیث أن: عبروا 

من خالل مدارس المقاطعة وبرامجھا. K-12الوصول إلى التعلیم العام المجاني

 العاملین في مجال التعلیم غالبًا ما یكونون المصادر األساسیة للدعم والموارد والمعلومات لمساعدة الطالب وحیث أن:

وتعلیمھم، والذي یتضمن أیضًا صحتھم العاطفیة.

أو أي والیة أو وكاالت تنفیذ القانون المحلیة تتصرف نیابة  ICEمكتب تنفیذ الھجرة األمریكیةآلن، وبناء علیھ، تقرر أن: ا

أو وكالء أو ضباط ألي وكالة فیدرالیة أو حكومیة أو محلیة تحاول تطبیق قوانین الھجرة الفیدرالیة یجب أن تتبع   ICE عن 

سیاسة المقاطعة ـــ، ملحقة بھذا القرار ومن ضمنھ، لضمان التزام المقاطعة بواجبھا في توفیر جمیع الطالب -بغض النظر عن 

 K-12وضع الھجرة- الوصول إلى التعلیم العام المجاني للمراحل األساسیة

أن المجلس أعلن المقاطعة كمكان آمن لطالبھا، بمعنى أن المقاطعة ھي مكان للطالب للتعلم و لو تم المعالجة بشكل مفصل: 

النمو وللحصول على المساعدة والمعلومات والدعم فیما یتعلق بأي تطبیق لقوانین الھجرة التي تتداخل مع تعلیمھم.

 یوم من تاریخ ھذا القرار، انشاء فریق استجابة سریعة في حال  یجب على المقاطعة خالل لو تم المعالجة بشكل مفصل:

حضور طفل قاصر للمدرسة في المقاطعة بدون رعایة من الكبار أو االشراف أو الوصایة خارج المدرسة بسبب فرض 

أو وكالة تنفیذ القانون متعاونة. ICEإجراءات القانون الفیدرالیة، مثل احتجاز

 ال تزال سیاسة المقاطعة ھي عدم السماح ألي فرد أو منظمة بالدخول لموقع المدرسة إذا كانت لو تم المعالجة بشكل مفصل:

أو أي والیة أو وكاالت  ICEالبیئة التعلیمیة ستتعطل بسبب تلك الزیارة، نظرا الحتمال حدوث اضطراب كبیر من قبل وجود 

أو أي وكاالت أخرى تقدیم طلب لزیارة المدرسة إلى مكتب المشرف   ICE، ینبغي منICEتنفیذ القانون تعمل لصالح 

للمراجعة فیما یتعلق بما إذا كان القانون یسمح بالوصول للموقع أم ال، یلزم وجود أمر قضائي، أو أي اعتبارات قانونیة 



أخرى، یجب إجراء ھذا االستعراض على وجھ السرعة، ولكن قبل ظھور أي موظف لتطبیق قوانین الھجرة أو ضابط في 

موقع المدرسة.

 في التزامھا المستمر بحمایة خصوصیة الطالب، یتعین على المقاطعة مراجعة سیاساتھا لو تم المعالجة بشكل مفصل:

وممارساتھا في حفظ السجالت لضمان عدم جمع أي بیانات تتعلق بحالة ھجرة الطالب أو مكان میالدھم، ووقف أي نوع من 

جمع المعلومات ألنھا ال عالقة لھا بالمؤسسة التعلیمیة وربما تكون تمییزیة.

 أو وكالء تنفیذ قوانین الھجرة ألي معلومات عن الطالب، یجب تحویل ICE في حال طلبلو تم المعالجة بشكل مفصل:

، الخصوصیة الدستوریة FERPAالطلب لمكتب المشرف لضمان االلتزام بقانون الحقوق التعلیمیة والخصوصیة لألسرة 

للطالب، والمعاییر الخاصة بأمر قضائي أو أي قیود أخرى على االفصاح. یجب إجراء ھذا االستعراض على وجھ السرعة 

ولكن قبل إجراء أي انتاج للمعلومات

یجب على المقاطعة نشر ھذا القرار في كل موقع مدرسي وتوزیعھ على موظفي المقاطعة لو تم المعالجة بشكل مفصل: 

والطالب وأولیاء األمور باستخدام وسائل االتصال المعتادة، وأن تترجم ھذا القرار إلى جمیع اللغات التي یتحدثھا الطالب في 

المنزل.

سیقوم المشرف العام بإبالغ مجلس االدارة عن االلتزام بھذا القرار في اجتماعھ القادم.لو تم المعالجة بشكل مفصل: 

 یوجھ مجلس االدارة المشرف على مراجعة سیاسات وممارسات المقاطعة فیما یتعلق بالتنمر لو تم المعالجة بشكل مفصل:

ویقدم تقریر لمجلس االدارة في اجتماعھ القادم، ویبلغ الموظفین والطالب وأولیاء األمور بأھمیة الحفاظ على بیئة خالیة من 

التنمر لجمیع الطالب.

یؤكد المجلس االداري أن موظفي المقاطعة المعتمدین یتمتعون بالحریة األكادیمیة لمناقشة ھذا لو تم المعالجة بشكل مفصل: 

القرار خالل وقت الفصل الدراسي بشرط أن یكون مناسبًا لألعمار، وعلى الطالب أن یكونوا على علم بأن مستشاري 

المقاطعة متاحون لمناقشة موضوعات ھذا القرار، و

سیتم إبالغ مقدمي الرعایة بعد ساعات الدوام وغیرھم من البائعین وموفري الخدمات الذین لو تم المعالجة بشكل مفصل: 

 یوم ویجب االلتزام بھا. [تلیھا توقیع مجلس التعلیم]یتعاقدون مع المقاطعة في ھذا القرار خالل 

 



سیاسة المقاطعة رقم ــــ

الحصول على التعلیم، خصوصیة الطالب، وتنفیذ الھجرة

یجب على موظفو المدرسة أال یسمحوا لطرف ثالث بالوصول لموقع المدرسة دون الحصول على إذن من مسؤول الموقع. ال 

یجوز لمدیر الموقع أن یسمح لطرف ثالث الذي قد یسبب تعطیل للبیئة التعلیمیة بالوصول لموقع المدرسة.

مجلس االدارة في قرار رقم ـــ ، استنادًا لخبراتھا التعلیمیة وكجزء من عملیتھا التداولیة كجھازنا الحاكم، وجدت أن الوصول 

لموقع المدرسة من قبل موظفي تنفیذ قوانین الھجرة یعطل على البیئة التعلیمیة بشكل كبیر، ویجب إحالة أي طلب للحصول 

على معلومات  إلى مكتب المشرف على الفور.

یجب على موظفو المدرسة االتصال بمكتب المشرف على الفور في حال اتصال وكالء تنفیذ قانون الھجرة. یجب على 

الموظفون أیضا محاولة االتصال بأولیاء األمور أو األوصیاء على أي طالب معني.

یجب على مكتب المشرف أن یعالج الطلبات المقدمة من وكالء تنفیذ الھجرة للدخول لموقع المدرسة أو للحصول على بیانات 

الطالب كالتالي:

-طلب الھویة من الضباط أو الوكالء ونسخھا

-طلب أمر قضائي ونسخھ 

في حال عدم وجود أي أمر، اطلب أسباب الوصول ودون مالحظات، واتصل بمستشار قانوني للمقاطعة-

-طلب واالحتفاظ بالمالحظات عن أسماء الطالب وأسباب الطلب؛

إذا لم یتصلوا موظفو الموقع المدرسي على أولیاء أمور الطالب واألوصیاء بھم، فعلیھم فعل ذلك.-

ال تحاول تقدیم معلوماتك أو تخمیناتك عن الطالب، على سبیل المثال جدولھم الزمني، دون حضور مستشار قانوني.-

-یجب تزوید الوكالء بنسخة من ھذه السیاسة والقرار رقم ــ

االتصال بالمستشار القانوني للمقاطعة-  

اطلب معلومات اتصال الوكیل، و-

أخبر الوكالء أن مطلوب منك إكمال ھذه الخطوات قبل أن یسمح لھم بالوصول لموقع المدرسة أو الحصول على بیانات -
.الطالب


