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 تاثير قوانين حقوق شهروندی
 

اجرای قوانين فدرال حقوق شهروندی باعث ايجاد تاثير عميقی در آموزش و 
پروش آمريکا گرديده و منجر به بهبود فرصتهای آموزشی برای ميليونها نفر از 

موانعی بيشماری که در گذشته از انتخاب آزاد افراد   .دانش آموزان گرديده است
دن آن را داشتند ممانعت  در مورد فرصتهای آموزشی و مشاغلی که قصد ادامه دا 

بسياری از سيستمهای مدارس اکنون   .بعمل می آورد، از ميان برداشته شده است
امکان شرکت مؤثر دانش آموزانی که در زبان انگليسی ماهر نبوده اند را در 

تعداد بيشتری از دانش آموزان معلول   .برنامه های آموزشی خود فراهم کرده اند
نظر گرفتن کمکهاو خدمات تکميلی در کالسهای آموزشی اکنون می توانند با در 

  .عادی شرکت نمايند
 

 که بطور )NCLB (2001 بعالوه، هيچ کودکی خارج از پوشش قانون سال
برنامه های آموزشی فدرال تغيير و تحول ايجاد کرده است و ماموريت در جامع 

در کل سازمان مبنی بر تضمين دسترسی برابر به آموزش و کيفيت آموزش 
 حاوی مواد خاصی NCLB قانون  .کشور را اشاعه می دهد، قرار نگرفته است

برای اطمينان از دسترسی تمامی کودکان به آموزش دارای کيفيت باال بدون در 
اقتصادی آنان -نظر گرفتن نژاد، قوميت، جنسيت، معلوليت يا وضعيت اجتماعی

 .می باشد
 

ه روی مدارس، کالسها، تاالرهای قوانين حقوق شهروندی درهای جديدی را ب
در پاسخ به اين عمل، مردم با  .کنفرانس، ميادين و سالنهای ورزشی گشوده است

پيشينه های مختلف که آمريکای کنونی را به نمايش می گذارند از اين دربها 
در تجارت، امور دولتی، علوم، هنر و آموزش مان عبور کرده تا به رهبران آينده 

 PءP تضمين کنندهNCLBقوانين حقوق شهروندی همره با قانون  .تبديل گردند
 .باز نگاه داشته شدن اين دربها خواهند بود

 
 مسئوليتهای دفتر حقوق شهروندی

 
 U.S(، که بخشی از سازمان آموزش )OCR(دفتر حقوق شهروندی 

Department of Education  ( می باشد، و پرورش اياالت متحده آمريکا
انين است که با سود گرفتن از قوانين فدرال تضمين کننده اين سازمان اجرای قو

است که مؤسسات آموزشی که کمکهای دولت فدرال را دريافت می کنند در امور 
 قوانين حقوق شهروندی فدرال مربوط به  OCR.تبعيض آميز شرکت نمی کنند

 و ممانعت در برابر تبعيض بر اساس نژاد، رنگ، مليت اصلی، جنسيت، معلوليت
سن در برنامه ها يا فعاليتهای که کمکهای مالی فدرال را از سازمان دريافت می 

قوانين حقوق شهر وندی تعهد ملی برای پايان دادن به  .کنند، را اجرا می نمايد
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اين قوانين به   .تبعيض در برنامه ها و فعاليتهای آموزشی را به نمايش می گذارد
 :شرح ذيل می باشند

 
تبعيض بر  (1964 از قانون حقوق شهروندی سال )ششم( VIسند  

 ؛)اساس نژاد، رنگ و مليت اصلی را منع می کند
 

تبعيض بر اساس  (1972 از ممتم قانون آموزش سال )نهم( IX سند 
 ؛)جنسيت را منع می کند

 
تبعيض بر اساس  (1973 از قانون توان بخشی سال 504بخش  

 ؛)معلوليت را منع می کند
 

تبعيض بر اساس سن را منع می  (1975سال قانون تبعيض سن  
 ؛ و)کند

 
 1990از قانون آمريکائيان دارای معلوليت سال ) دوم(II  سند 

تبعيض بر اساس معلوليت را در نهادهای عمومی شامل مدارس (
محلی عمومی، کالجها و دانشگاههای عمومی، مدارس فنی حرفه ای 

درال را دريافت عمومی و کتابخانه های عمومی چه کمکهای مالی ف
 ).کنند و چه دريافت نکنند را منع نموده است

 
 قانون دسترسی برابر پيشاهنگی آمريکا، بخش هيچ کودکی OCRبعالوه، 

بر اساس قانون دسترسی .  را اجرا می نمايد2001فراموش نشده است سال 
 برابر پيشاهنگی آمريکا، هيچ کدام از مدارس ابتدايی، مدارس متوسطه يا سازمان
ايالتی يا محلی که فرصتی را برای يک يا چند گروه اجتماعی يا جوانان در محل 
يا ساختمانهای مدارس در ساعات مدرسه يا بعد از ساعات مدرسه فراهم می کند، 
نبايد دسترسی برابر يا فرصت عادالنه را  برای هر گروهی که بطور رسمی به 

 قوانين 36 ديگری که در سند سازمان پيشاهنگی آمريکا مربوط است يا هر گروه
اياالت متحده آمريکا به عنوان يک جامعه ميهن پرستی آورده شده است را رد 

 .کرده و يا برای ايشان تبعيض قائل شوند
 

 در دفاتر اجرايی که در کل کشور قرار گرفته است اجرا OCRبيشتر فعاليتهای 
ی رهبری و در واشنگتن دی سی، دفتر معاونت حقوق شهر وند .می گردد

 .هماهنگی کلی را انجام می دهد
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 قوانينی که در مورد مؤسسات آموزشی اعمال می شود

 
قوانين حقوق شهروندی بخش اعظم مؤسسات آموزشی در کشور را فرا می گيرد 
. چون بيشتر مؤسسات آموزشی نوعی از کمکهای مالی فدرال را دريافت می کنند

 :وق شهروندی موارد ذيل را پوشش می دهنداين بدين معنی است که قوانين حق 
 

  محلی؛PءP مدرسه15000حدود  
 

  کالج و دانشگاه؛4100بيش از  
 

) فوق ديپلم( که مدارک زير مقطع کاردانی PءP مؤسسه5000حدود  
را ارائه می کنند مانند مدارس آموزش رانندگی کاميون و مدارس 

 آرايشگری؛ و
 

وزه ها، سازمانهای توانبخشی هزاران نهاد ديگر مانند کتابخانه ها، م 
 .حرفه ای و موسسات تاديبی

 
 قوانين در مورد دانش آموزان و کارکنان اعمال می شود

 
قوانين حقوق شهروندی تعداد بيشماری  از دانش آموزان مشغول به تحصيل، يا 

آنانی که برای تحصيل در مؤسسات آموزشی ما اقدام کرده اند را حفاظت می 
 :ه شرح ذيل می باشند اين موارد ب،کند
 

 ميليون دانش آموز حاضر در مدارس ابتدايی، متوسطه؛ 54.3حدود  
 و 

 
 . ميليون دانشجوی حاضر در کالجها و دانشگاهها16.4حدود  

 
در شرايطی خاص، قوانين از افرادی که استخدام شده اند يا متقاضی استخدام در 

 .مؤسسات آموزشی می باشند هم حفاظت می کند
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OCR ايات مربوط به تبعيض را از عموم مردم دريافت می کندشک 
 

 وظائف خود را به انجام می رساند OCRيکی از روشهای مهم که از طريق آن 
مربوط به حل و فصل شکايات انجام شده توسط دانش آموزان، والدين و ساير 

فرد يا سازمانی که شکايت می کند ممکن است قربانی تبعيض  .افراد ديگر است
رد بحث نباشد، اما می تواند به نمايندگی از شخص يا گروهی ديگر اين مو

 180 فقط در مورد شکاياتی که طی OCRبطور کلی،  .شکايت را انجام دهد
روز از آخرين تبعيض مورد بحث انجام گرفته شده باشد يا به شکايتی که ادعای 

  . ورد به عمل خواهد آرسيدگید نآميز مستمر دارتبعيض سياست يا روش 
 

OCR اين شکايات  . شکايت در هر سال دريافت می کند5000 حدود
 دسترسی برابر به آموزش دردربرگيرنده برخی از مهمترين مسائلی  است که 

 .کيفيت باال تاثير می گذارد
 

 شکايات - تبعيض بر اساس نژاد، رنگ و مليت اصلی– )ششم( VIبا توجه به سند
 :موارد ذيل می باشندانجام شده شامل مسائلی مانند 

 
استفاده از طبقه بندی نژادی يا قومی که شامل توانايی گروهی می  

 شود؛
 

 دسترسی به خدمات زبان جايگزين توسط فراگيران زبان انگليسی؛ 
 

 باطی؛ضروشهای ان 
 

انتخاب دانش آموز شامل انتخاب برای برنامه های افراد با ی سياستها 
 استعداد و تيزهوش؛

 
 های بين بخشی دانش آموزی؛نقل و انتقال 

 
 لغو تبعيض نژادی در مدارس؛ 

 
 اذيت و آزار نژادی؛ 

 
 اسکان دانشجو در خوابگاههای کالج؛ و 
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 .نمره دادن آکادميک 
 

 شکايات شامل مواردی به شرح ذيل – تبعيض جنسی – )نهم( IX بر اساس سند
 :می باشند

 
 آزار جنسی؛ 

 
و بين وزشگاه ها بين آمفرصت برابر در برنامه های ورزشی  

 دانشگاهها؛
 

 برخورد با دانشجويان که باردار می باشند؛ و 
 

 .پذيرش در مؤسسات آموزش عالی 
 

 اين شکايات شامل  – تبعيض بر اساس معلوليت– و سند دوم 504طبق بخش 
 :موارد مانند موارد ذيل می باشند

 
 مهيا بودن تاسيسات و برنامه های مدرسه؛ 

 
 اسب؛خدمات آموزشی ويژه من 

 
ممکن است به خدمات که ارزيابی و رتبه بندی دانش آموزانی  

 آموزشی ويژه نياز داشته باشند؛
 

تدريس به دانش آموزان در محيطهايی با کمترين محدوديت مطابق با  
 نيازهای آموزشی آنان؛

 
 تعليق و اخراج دانش آموزان دارای معلوليت؛ 

 
  و ؛ آکادميکاتتنظيم و تغيير 

 
معلوليت حسی، دارای ش آموزانی که نه برای داکمکهای ثانوي 

 .حرکتی يا گفتاری می باشند
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 شکايات را رفع و رجوع می کند OCRچگونه 
 

 در رفع شکايات بر رفع سريع، منصفانه و مناسب شکايات OCRهدف اصلی 
 می داند که بهترين روش برای حل OCR .فرضی تبعيض استوار است

رکتی با شرکت دانش آموزان، والدين، مشکالت استفاده از يک روش مشا
گروههای اجتماعی، ايالتی و سازمانهای آموزشی محلی، مدارس و کالجها می 

 .باشد
 

OCR از انواع روشها برای حل شکايات مانند حل زود هنگام شکايات تا تحقيق 
  .و مذاکره برای توافقات طرفين جهت شکايت داوطلبانه استفاده می کند

 
را نمی توان با استفاده از پيروی  تصميم می گيرد که OCRن که فقط بعد از اي

از طريق روند بررسی  در صدد پيروی  OCRبدست آورد، روشهای داوطلبانه 
 .می نمايدارجاع به دادگستری اياالت متحده را پرونده ها می برايد يا مديريتی 

 : اجازه می دهد تاOCRاين روش انعطاف پذير به 
 

 ع و مؤثر در ابتدای فرآيند شکايت داشته باشد؛ به موقPءPمداخله 
 

 روی حصول پيروی از قوانين ضد تبعيض تمرکز کند؛ و  
 

دانش آموزان، والدين و کارکنان مدارس را مهم ترين عوامل حل  
 .شکايات قرار دهد

 
OCR ارزيابيهای پيروی از قانون را انجام می دهد 

 
، که بطور نمونه به آنان دپرونده هايی که از طرف سازمان آغاز شده ان

 اجازه می دهد تا منابعی که در OCRگفته می شود، به " ارزيابيهای پيروی"
 دامنه، لحاظمورد مشکالت پيروی از قانون که بطور خاص حساس، کشوری به 

 .و يا در حال ظهور بنظر می رسند را شناسايی کند
 

 را به حداکثر OCRنابع ارزيابيهای موارد پيروی از قانون شناخته شده تاثير م
ارزيابيهای پيروی از قانون  .رسانده و اجرای برنامه را به تعادل می رساند

فقير خيلی حقوق شهروندی گروههای ضعيف مانند افراد از متضمن اين است که 
يا افرادی که انگليسی صحبت نمی کنند و ممکن است از قانون اطالعات کافی 

 هم نشان می دهد که OCRتجربه  .ه استنداشته باشند، حفظ و حراست شد
ون تقريبًا هميشه منجر به تغييراتی در سياست نز قااارزيابيهای دقيق پيروی 

 زيادی از دانش آموزان دگذاری يا برنامه طرفهای ذی نفع گرديده که بنفع تعدا
 بر خالف شکاياتی که فقط ممکن است مشکالت گروه شکايت کننده –می گردد 

 .نمايدرا حل و فصل 
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OCRبر اساس منابع مختلف ، قسمًا، بخشی ازارزيابيهای پيروی از قانون را 

 اطالعاتی شامل داده های نظر سنجی و اطالعات ارائه شده توسط شکايت
 OCR .، گروههای آموزشی، رسانه ها و عموم مردم انجام می دهدکنندگان

 :استارزيابيهای پيروی از قانون را در موارد زير انجام داده 
 

 های دراز مدت؛ه دانش آموزان اقليت در آموزش استثنايی و دور 
 

دسترسی فراگيران زيان انگليسی به خدمات زبان جايگزين برای  
 استفاده از برنامه های آموزشی مدارس محلی؛

 
  آموزان معلول؛دانشآموزش عمومی رايگان مناسب برای  

 
وزان با استعداد و های دانش آمه دسترسی دانش آموزان اقليت به دور 

 تيزهوش و ساير دوره های پبشرفته؛ 
 

 اذيت و آزار نژادی؛ 
 

 محيطهای خصومت آميز جنسی؛ و 
 

لغو تبعيض نژادی در آموزش عالی و سيسمتهای آموزشی مدارس  
 .ابتدايی و متوسطه

 
OCR به اين مسئله آگاه است که سازمانهای آموزشی فدرال، ايالتی و محلی و 

و ساير گروههای ذی نفع دارای هدفی مشترک برای ارائه همچنين والدين 
 مهارت OCR .فرصت برابر و دسترسی به خدمات و مزايای آموزشی می باشند

و تجربه خود را با تجارب و مهارت همکاران و افراد ذی نفع ترکيب کرده تا به 
راه حلهای مؤثر مانند راه حلهای صحيح آموزشی که فرصتهای آموزشی برای 

 . دست يابد،می دانش آموزان را افزايش می دهدتما
 

   مدد می رساندبه افراد و مؤسسات OCRکمک فنی 
 

 جلوگيری از زير پا گذاشته شدن OCRهدف از تالشهای مربوط به کمک فنی 
اين کار با استفاده از کمک به  .قوانين مربوط به حقوق شهروندی می باشد
روههای ذی نفع در درک حقوقشان طرفين در پيروی از قوانين و کمک به گ

7 



با در نظر گرفتن ميليونها دانش آموزی که توسط قوانين حقوق  .انجام می گيرد
 آگاه است که تالشهای آن سازمان به تنهايی OCRشهروندی حفاظت شده اند، 

دانش  .برای توقف تبعيض غير قانونی در آموزش و پرورش کافی نمی باشد
ايد دانش و مهارتهای مربوطه برای جلوگيری از بروز آموزان، والدين و مربيان ب

 .تبعيض غير قانونی از همان ابتدا را داشته باشند
 

OCR به مؤسسات کمک می کند تا بتوانند از قوانين در خالل فرآيند شکايت يا 
 يک برنامه OCRبعالوه،  .در خالل ارزيابی پيروی از قانون، پيروی کنند

يرانه را با استفاده از انواع روشها مانند مشاوره در گسترده راهنمايی فنی پيشگ
محل، کالسهای آموزشی، کارگاهها، جلسات و شرکت در کنفرانسها را ارائه می 

 همچنين به پرسشها و درخواستها کمک از ساير سازمانهای فدرال، OCR .نمايد
ن و سازمانهای آموزشی ايالتی و محلی، گروههای اجتماعی، والدين، دانش آموزا

  .عموم مردم پاسخ می دهد
 

 گروههای خدمات مشتريان را ايجاد کرده اند تا به OCRبسياری از دفاتر 
 OCR .، افراد ذی نفع و عموم مردم پاسخگويی بيشتری داشته باشند ماهمکاران

شد که  می باHTocr/gov.ed.www://httpدارای يک صفحه وب به آدرس 
 .به سايت اينترنتی سازمان هم وصل می باشد

  
 چالشهای پيش رو

 
در حاليکه ما به پيشرفتی که بواسطه اجرای قوانين حقوق شهروندی ايجاد گرديده 

است آگاه می باشيم، برخی از افراد در کشور بطور غير قانونی از فرصتهای 
روشهايی که دوره ها و سياستها و  .آموزشی بطور غير قانونی محروم گرديده اند

که افراد را بخاطر معلوليت، جنيست، باال بودن سن و بهتر برنامه های آموزشی 
تعهد به اهداف برنامه   .اقليت نژادی و زبانی محروم می کنند هنوز وجود دارند

 دسترسی برابر، آموزش با کيفيت و –پيروی از قانون حقوق شهروندی 
 سرمايه گذاری است که اگر –انش آموزان استاندردهای باال برای تمامی د

 .بخواهيم آينده آمريکا را تضمين کنيم، بايد انجام گردد
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 OCRتماس با 

 
 به تلفنهای مربوط به OCRگروه خدمات مشتريان در دفتر مرکزی و کشوری 

تماس گيرندگان از خط ويژه برای پرسش در   . پاسخ می دهدOCRخط ويژه 
 و OCRبه حقوق شهروندی فدرال و سياستهای باره موارد مختلف که 

 OCRدستورالعملهای آن و بدست آوردن اطالعات در مورد برنامه اجرايی 
  . استفاده می کنند مربوط می شود،

 
در مورد قوانينی که دفتر حقوق شهروندی اجرا می را اگر مايليد تا اطالعات بيشتری 

 به حقوق شهروندی يا روش بدست کند، نحوه تشکيل پرونده در مورد شکايت مربوط
آوردن کمکهای فنی کسب کنيد، می توانيد با دفتر اجرايی که در ايالت يا منطقه شما فعال 

 :می توانيد با آدرس زير با اين دفاتر اجرايی تماس بگيريد  .است تماس بگيريد
html.contactus/ocr/ov.ed.www://http. 

 
  : تماس بگيريدبرای اطالعات بيشتر با نشانيهای زير

 
 OCR:  1-800-421-3481;TDD: 877-521-2172 خط تلفن ويژه

 
 OCR@ed.gov  :پست الکترونيکی

 
ocr/ov.ed.www://http :اينترنت
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