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 وزارة التعلیم األمریكیة وزارة العدل األمریكیة
 مكتب الحقوق المدنیة قسم الحقوق المدنیة

 بالمدارس:التسجیل معلومات حول حقوق جمیع األطفال في 

 نيوبألاو لمناطق التعلیمیةواأسئلة وأجوبة للوالیات، 

 اسیاساتھمن أن القانونیة للتأكد  االوفاء بالتزاماتھعلى المناطق التعلیمیة الوالیات وھذه األسئلة واألجوبة ھو مساعدة  ھدف
أو   تمیز على أساس الِعرق أو اللونیین االبتدائي والثانوي الافي المدارس العامة على المستو 1التسجیلبشأن  اوممارساتھ

االبتدائیة والثانویة على أساس وضع الھجرة الفعلي المدارس في  تسجیللفي ا الطالب أو تثبط مشاركة تعیق، وال المنشأ الوطني
ستباقي إ.  وتشجع كل من وزارة العدل ووزارة التعلیم األمریكیة الوالیات والمناطق التنفیذ بشكل بائھمر لھم أو آلوالمتصوَّ 

 2.لھم وشاملة الطالبجمیع بتخلق بیئة ترحیبیة والتي لتسجیل مساندة ل لسیاسات وممارسات

 التوثیق

 3األبوین أو ولي األمرأو  طالباالستفسار عن وضع الھجرة أو الجنسیة لل التعلیمیة .  ھل یتوجب على المنطقة1 –س 
 كوسیلة إلثبات إقامتھ في المنطقة؟

وضع الھجرة عالقة بإثبات اإلقامة في المنطقة، واالستفسار عن ذلك في سیاق إثبات اإلقامة لأو للجنسیة .  كال. لیس 1 –ج 
 .لتسجیلط عزیمة الطالب أو إعاقتھ عن ایضروریًا وقد یؤدي إلى تثبلیس 

  بیانالقانون الفدرالي،  بحسب ما ھو منصوص علیھ من قبلالمشردین  الطالبعدا ، ما الطالب یُطلب منھل  .2 –س 
 في إحدى مدارس المنطقة؟ التسجیلیتسنى لھم ما لاإلقامة الحالیة في منطقة 

المستقبلیین تقدیم  الطالبجمیع  أو المنطقة إثبات متطلبات اإلقامة الحقیقیة وبالتالي یمكن أن تطلب من.  یمكن للوالیة 2 –ج 
،الخاص وما یلیھ 11301، الجزء 42رقم  ما عدا المشردین كما ھو منصوص علیھ في القانون األمریكي إثبات اإلقامة،

 .ینتوڤ -ماكِّني ساعدة المشردین،بم

 إقامتھم في منطقة المدرسة؟ للداللة علىكیف یمكن للتالمیذ الوفاء بالتزاماتھم   3. –س 

اإلقامة داخل المنطقة تختلف بین الوالیات. تقبل المناطق عادة ستمارات الممكن استخدامھا لتوثیق األنظمة المتعلقة باال  .3 –ج 
 خطیة، إفادة عقد إیجارإلقامة، فاتورة ھاتف أو فاتورة میاه على سبیل المثال، وثیقة رھن عقاري أو دلیل على اوثائق مختلفة ك

، وصوالت بدفع اإلیجار، نسخة من حوالة مالیة لدفع اإلیجار، أو رسالة من ولي األمر أحد الوالدین أو منمشفوعة بالیمین 
 مل ترویسة الشركة.ولي األمر مكتوبة على ورق یح أحد األبوین أو ُمستخِدم

لولي األمر إثبات اإلقامة باستخدام أي من الوسائل البدیلة المنصوص علیھا في القانون المحلي أو ألحد الوالدین أو یجب السماح 
على بناًء على األطفال  تطبیق نفس القوانین بطرق مختلفة قانون الوالیة. ال یمكن للوالیات والمناطق تطبیق قوانین مختلفة، أو

 یعني أیًضا التسجیل، القبول في الجامعة، أو الدوام في المدرسة. "التسجیل"التوجیھ، فإن الُمصطلح  ھذاألغراض   1

مایو/  6الزمیل العزیز حول موضوع حق جمیع األطفال بالتسجیل في المدارس، الصادرة في أُرفِقت وثیقة األسئلة واألجوبة ھذه برسالة   2
 .2011الوثیقة لالجابة عن أسئلة إضافیة تم استالمھا منذ رسالة الزمیل العزیز الصادرة عام . تم تحدیث ھذه 2011أیار 

 لقانون المحلي أو قانون الوالیة.ألغراض ھذا التوجیھ، یعني الُمصطلح "الوالدي" أیضا الوصي أو شخًصا مسؤوال آخر وفقًا ل  3
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رھم الفعلي أو آبائرق رقھم أو عِ ساس عِ أ عنصر آخر أي وضع الھجرة، أو  أو الجنسیة أو ،المنشأ الوطني، أو اللون أو المتصوَّ
 4بالتساوي. الطالبغیر جائز. یجب معاملة جمیع 

أو یة وثائق مطلوبة ال تمنع أیجب على المنطقة مراجعة قائمة الوثائق التي یمكن أن یتم استخدامھا إلثبات اإلقامة للتأكد من أن 
 .وثائق ثبوتیة نولمحي الأولیاء أمرهأو أبویھ أو الطالب لدوام في المدرسة إذا كان ل تعیق بشكل غیر قانوني أي طالب

الصادرة ألحد األبوین أو ھویة الصادرة عن الوالیة أو رخصة القیادة أن یشمل اختیار المنطقة العلى سبیل المثال، بینما یمكن 
وثیقة كھذه إلثبات اإلقامة أو إلغراض  طلب التعلیمیةلولي األمر من ضمن وثائق أخرى إلثبات اإلقامة، ال یجوز للمنطقة 

 المدرسة.في  لتسجیللیحمالن وثائق ه االذي لم یكن أبو طالببشكل غیر قانوني ال لھذا الطلب أن یمنعبحیث یمكن أخرى 

دً  طفالالذي یكون لب اطلل.  ھل یمكن 4 –س   یُسجل، بما في ذلك طفل مشرد غیر موثق، إثبات اإلقامة في منطقة لكي اُمشرَّ
 في مدرسة المنطقة؟

الذین  شبانع األطفال والیجب علیھا استثناء جمیإلثبات اإلقامة،  مشروعةكال. حتى لو كان لدى المنطقة متطلبات  . 4 –ج 
في  التسجیلالحق في  شبان.  لھؤالء األطفال والالمشردینینتو الفدرالي لمساعدة ڤ -مشردین وفقا لقانون ماكِّني نیعتبرو

 .إلثبات اإلقامة مطلوبةكن أھلھم من إبراز الوثائق التي تكون مالمدرسة، حتى لو لم یت

الذین یشاركون  شباناألطفال وال"كما یشمل، جزئیًا،  "المشردین لشبانألطفال واا"ینتو المصطلح ڤ -یحدد قانون ماكِّني
أشخاصا آخرین السكن نتیجة ضیاع منازلھم، أو نتیجة مصاعب اقتصادیة، أو أسباب مماثلة؛ یعیشون في موتیالت، فنادق، 

تقالیة؛ أو ؛ یعیشون في مالجئ طوارئ أو انحدائق العربات المقطورة، أو أماكن التخییم نظًرا لعدم وجود سكن بدیل مناسب
وكذلك أطفال عمال الزراعة المھاجرین. توجد معلومات  "متروكین في المستشفیات؛ أو بانتظار وضعھم تحت الرعایة البدیلة،

ني على الموقع ینتو لمساعدة المشردین ڤ -إضافیة تختص بقانون ماكِّ
gov/programs/homeless/guidance.pdfwww.ed..  

 ؟إظھار التزامھم بشروط المدرسة من حیث العمر.  كیف یمكن للتالمیذ 5 –س 

.  كما ھو الحال بالنسبة لشروط اإلقامة، تختلف القوانین بین الوالیات والمناطق حول أي من الوثائق یمكن للتالمیذ 5 –ج 
شروط المنطقة أو الوالیة التي تحدد الحد األعلى واألدنى من العمر، وتقبل السلطات إبرازھا لیبرھنوا على أنھم یستوفون 

لكن ال تقتصر على: شھادة و القضائیة عادة وثائق مختلفة لھذا الغرض. ووفقا للمنطقة أو الوالیة، فیمكن لوثائق بدیلة أن تشمل
خطیة الكتاب المقدس الخاص بالعائلة؛ سجل تبني؛ إفادة من مستشفى أو طبیب تبین تاریخ الوالدة؛ تدوینا في  شھادة دینیة،

أو أي وثائق أخرى  سجالت مدرسة سابقة تم التحقق منھاشھادة میالد، ؛ أو ولي األمر أحد الوالدین یؤدیھا نیمیمشفوعة بال
توعیة الوالدین بأیة بدائل تكون موجودة كجزء من جھودھم لضمان بیئة ترحیبیة  المناطق التعلیمیةیجیزھا القانون. یجب على 

 .الطالبوشاملة لجمیع 

والدوام في  التسجیلمن  مستقبلي طالبطلبات الوثائق كشھادات المیالد یجب أن ال تمنع بشكل غیر قانوني أو تثبط عزیمة أي 
مشرد  شاب، أو طفل أو ال یحمالن وثائق قانونیةن اأو الذي لھ أبو ونیةالذي ال یحمل وثائق قان طالبالمدرسة، بما في ذلك ال

للمنطقة التعلیمیة  ال یجوز، أعاله). 4 –س  أنظرینتو الفدرالي لمساعدة المشردین (ڤ -كما ھو منصوص علیھ في قانون ماكِّني
یحمل سجالت تشیر إلى والدتھ في ال شھادة میالد أو  ملكال ی طالبمن الدوام في المدرسة ألن ال طالبمنع أو تثبیط عزیمة أي 

رق أو مكان أجنبي، مثل شھادة میالد أجنبیة. وال یجوز أیضا أن تمیز طلبات الوثائق، أو یكون لھا تأثیر التمییز، على أساس العِ 
 بالتساوي أثناء عملیة التسجیل. الطالب. یجب أن یعامل جمیع المنشأ الوطنياللون أو 

، والذي وضع موضع التنفیذ من قبل وزارة العدل، المنطقة التعلیمیة من اتخاذ 1964قانون الحقوق المدنیة لعام في  IVیمنع التشریع   4
، والذي وضع 1964في قانون الحقوق المدنیة لعام  VIإجراءات تحرم الطالب من الحمایة المتساویة التي تمنحھا القوانین. التشریع 

ومن قبل وزارة العدل بعد إحالتھ من وكالة تمویل فدرالیة من خالل التدخل في دعوى قضائیة قائمة، موضع التنفیذ من قبل وزارة التعلیم، 
 یمنع التمییز على أساس الِعرق أو اللون أو األصل القومي.

http://www.ed.gov/programs/homeless/guidance.pdf
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ولي أحد األبوین أو قدمھا یأو وثائق أخرى  طالبتستخدم شھادة میالد ال ال  نأك، یجب على المنطقة التعلیمیةذل عالوة على
، أو وضع أبویھ أو أبویھا، أو أي أفراد آخرین في العائلة. من طالبلالھجرة الخاص بااألمر كأساس لالستفسار عن وضع 

 .لب أو الطالبة على أساس وضع الھجرة الخاص بھ أو بھاطاال تسجیلعلى  ال یشجعالمحتمل أن یكون لطلبات كھذه تأثیر 

یؤدي إلى  بن أو اإلبنة، خوفًا من أن ذلك قدمیالد األجنبیة لإلاللو عارض أحد األبوین تقدیم نسخة من شھاد  اذام. 6 – س
 أو جنسیة األبوین؟أسئلة حول وضع الھجرة بالنسبة لألبوین 

حول حقوق أطفالھم وإلعادة طمأنتھم بأن  باء. یتم تشجیع المناطق التعلیمیة على اتخاذ خطوات استباقیة لتوعیة اآل6 –ج 
أطفالھم ُمرحب بھم في مناطقھم التعلیمیة. فعلى سبیل المثال، تسمح قوانین الوالیة عادة للمنطقة باستخدام وثائق مختلفة إلثبات 

إلعالن بأنھا ستستخدم شھادة المیالد األجنبیة، سجل المعمودیة، أو وثائق بدیلة بنفس الطریقة عمر الطفل. یجب على المنطقة ا
الطفل. وكما تم تأكیده سابقا، یجب  رعمم فیھا شھادة المیالد األمریكیة، سجل المعمودیة، أو وثیقة بدیلة: فقط إلثبات التي تستخد

رق أو اللون أو مر أو اإلقامة بنفس الطریقة لكل شخص، بغض النظر عن العِ على المنطقة تطبیق قوانینھا ومعاییرھا لتوثیق الع
، الجنسیة أو وضع الھجرة. الطفل المولود في بلد أجنبي وغیر قادر أو غیر راغب في تقدیم شھادة میالد، یجب المنشأ الوطني

ال یملك أو الجنسیة ف عن طفل أمریكي یعامل بأي شكل مختل یجب أن التكون لھ نفس الخیارات في التسجیل في المدرسة وأن 
 بشكل آخر قد ال یتمكن من إبراز شھادة میالد.

 ؟طالبتمتنع المناطق عن طلب رقم الضمان االجتماعي لل يغبني نا .  في ضوء رسالة الزمیل العزیز، ھل7 –س 

أو الحالیین.  المستقبلیینرقم الضمان االجتماعي للتالمیذ تحصیل .  ال تمنع الحكومة األمریكیة الوالیات أو المناطق من 7 –ج 
ھذه على  لوحصلل اينوناقمسموح بھ  اسبب اقرر فیما إذا كان لدیھتمع ذلك، یجب على الوالیات والمناطق التعلیمیة أن 

اتخاذ خطوات تضمن خصوصیة أرقام الضمان االجتماعي  اأرقام الضمان االجتماعي، علیھ تحصیل تالمعلومات. إذا اختار
ن بشكل آمن.  إضافة إلى ذلك، علیھ ھاوأن لقوانین ا بموجباتباع القوانین الفدرالیة التي تنظم استخدام تلك المعلومات.  اتُخزَّ

یكون طوعیا، اإلفصاح عنھا ن أرقام الضمان االجتماعي، علیھا تبلیغ األفراد أما إذا طلبت منطقة النافذة، على سبیل المثال، 
قانون  أنظر ویجب علیھا شرح األسس التشریعیة أو غیرھا وراء طلب األرقام وكیف ستقوم المنطقة باستخدام األرقام.

 المتوفر على:أ(مالحظة)، 552الجزء  7رقم  القانون األمریكيو  5 ، الجزء93-579إل. رقم ، النشرة 1974الخصوصیة لعام 
http://www.ssa.gov/OP_Home/comp2/F093-579.html. 

أو أولیاء  اإذا اختار ھو أو ھي (أو أبویھم التسجیلمن  طالبوكما توضحھ رسالة الزمیل العزیز، ال تستطیع المنطقة حرمان ال
االجتماعي. على  لدى المناطق بدائل عن طلب أرقام الضمان 5.طالب) عدم تقدیم رقم الضمان االجتماعي الخاص بالاأمورھم

رقما یتم اختیاره عشوائیا.  وبھذه  طالبأرقام ھویة، فیمكنھا إعطاء كل  الطالبسبیل المثال، إذا سعت المنطقة ألن یحمل 
أو  الِعرقبسب  الطالب تسجیلقد یتركھ طلب أرقام الضمان االجتماعي على  طثبمُ الطریقة، تتجنب الوالیة أو المنطقة أي أثر 

 أو الجنسیة، أو وضع الھجرة. الوطنيالمنشأ اللون، 

علیھا أن توضح في كافة وثائق التسجیل، بما في ذلك  ،طلب أرقام الضمان االجتماعي فضلالمنطقة التعلیمیة التي ت
طوعي، وأن أمر االستمارات، المواقع اإللكترونیة، واالتصاالت مع أولیاء األمور، أن تقدیم رقم الضمان االجتماعي للطفل 

 .التسجیلعدم تقدیم رقم الضمان االجتماعي لن یمنع الطفل من  اختیار

.  كیف تستطیع المنطقة التعلیمیة التفریق بین (أ) المعلومات التي علیھا أو یتوجب علیھا تحصیلھا، و (ب) 8 –س 
 أو الدوام؟ التسجیل یثبطالمعلومات التي ال یجوز تحصیلھا ألن ذلك یمكن أن 

، التسجیلمن  طالببموجب قانون الوالیة لیتمكن أي تحصیلھ من المنطقة عادة أدنى من المعلومات یطلب ھناك حد .  8 –ج 
كإثبات العمر، سجل التطعیم، واإلقامة في المنطقة. على الوالیة والمنطقة العمل وفقًا لدستور الوالیات المتحدة األمریكیة 

الضمان االجتماعي ھا عدم تقدیم رقم اه أو أبوابشكل مماثل، ال تستطیع المنطقة التعلیمیة إنكار حق الطالب في التسجیل إذا اختار أبو  5
 الخاص بھ أو بھا.

                                                           



في ذلك التزامھم بعدم التمییز، أو تنفیذ سیاسات لھا األثر في التمییز على أساس والقوانین الفدرالیة وقوانین الوالیة الساریة بما 
لتحدید فیما إذا  ةيلاحلا ا. وبالقیام بذلك العمل، یجب على الوالیات والمناطق تقییم سیاساتھالمنشأ الوطنيرق، اللون، أو العِ 
اإلطفال الذین ال یحملون أي وثائق قانونیة،  تسجیلإلى إحباط عملیة  ل یمكن أن یؤدي، ولو عن غیر قصد،قوم بأي عمت تكان

مان االجتماعي أو رخصة القیادة أو ھویة صادرة من الوالیة لولي األمر. یجب تغییر مثل كطلب أوراق الھجرة ، أو أرقام الض
 .التسجیلھذه الممارسات والسیاسات، عند تحدیدھا، إلزالة أي أثر یحبط عملیة 

الطفل الذي یأتي إلیھا وتطلب  تسجیل، ھل یتوجب على أي منطقة تعلیمیة التسجیلألجل تجنب إحباط عملیة   .9 –س 
 ؟فیھا الطفل یتم تسجیلالوثائق في وقت الحق، بعد أن 

أن یقدموا إثباتا على إقامتھم في  المستقبلیین فیھا الطالب.  كما ھو مدون أعاله، یمكن للمناطق التعلیمیة الطلب من 9 –ج 
ینتو الفدرالي لمساعدة ڤ -یعتبر مشردا بموجب قانون ماكِّني شابأي طفل أو إذا كان ، ما عدا تسجیلھمالعمر قبل المنطقة و/ أو ب

أن تكون مطلوبة بموجب قوانین  یمكنالمشردین. ومع ذلك، یجوز أیضا للمناطق أن تختار االنتظار وعدم طلب وثائق إضافیة 
. وباختیارھا االنتظار تسجلواقد  الطالب، إال بعد أن یكون طالبلل الدیموغرافیةبیانات الالوالیة أو القوانین الفدرالیة مثل 

ائق . طلبات الوثالمستقبلیینلتحصیل معلومات إضافیة، قد تؤدي تلك المناطق إلى خلق جو أكثر ترحیبا وشموال لجمیع الطالب 
 ، الجنسیة أو وضع الھجرة.المنشأ الوطنيرق أو اللون أو یجب أن ال تمیز أو یكون لھا تأثیر في التمییز، على أساس العِ 

. بعد حیازة المعلومات الشخصیة الخاصة بالطالب، ھل ھناك ظروف یجوز للمدرسة عندھا الكشف عن المعلومات 10 –س 
 ولي األمر؟ أحد األبوین أو أو الطالبمن سجالت التعلیم بدون موافقة 

لكن ھذه الظروف محدودة الكشف عن معلومات من سجالت الطالب، التعلیمیة .  ھناك ظروف یجوز عندھا للمنطقة 10 –ج 
للعائالت یمنع قانون حقوق التعلیم والخصوصیة ومن غیر المحتمل تطبیقھا في أغلب الحاالت التي تواجھھا المناطق التعلیمیة. 

عموًما المناطق الدراسیة التي تحصل على تمویل فدرالي من وزارة التعلیم من كشف معلومات من  (FERPA) 1974لعام 
مع معلومات أخرى یمكن أن تحدد ھویة الطالب، بدون موافقة خطیة  مشتركةسجالت التعلیم الخاصة بالطالب والتي لوحدھا أو 

في مؤسسة تعلیم عالي بعد  ینتظمأو إذا كان  رثكأعاما أو  18 ولي األمر أو الطالب (إذا كان عمرهأحد األبوین أو من 
المحدودة في قانون ك بعض االستثناءات ج. ھنال1232الجزء  20 القانون األمریكي ىالرجاء الرجوع إلالدراسة الثانویة). 

المتعلقة بطلب وجوب الحصول على الموافقة الخطیة قبل الكشف عن  1974حقوق التعلیم والخصوصیة للعائالت لعام 
، وكذلك ظروف 99.31الجزء  34قانون اللوائح الفدرالیة أنظر معلومات تعریف شخصیة من سجالت الطالب المدرسیة، 

ت محددة عن تلمیذ لكیان ب فیھا وفقا لقوانین الھجرة الفدرالیة السماح للمنطقة التعلیمیة بتوفیر معلوماطلَ ومعدودة یُ  محدودة
إصدار تأشیرة لغیر المھاجرین ألحد حالة أو تابع للوالیة. واحدة من تلك الظروف تتمثل في  أو محلي حكومي آخر فدرالي

مشروطًا بدوام الطالب في مدرسة معینة. یرجى مالحظة أنھ في —لذلك الطالب والمحافظة على وضع عدم الھجرة—الطلبة
ھا للمدرسة بغرض االمنطقة التعلیمیة معلومات مسبقة عن الطالب والتي یكون الطالب أو الطالبة قد قدم تلك الحالة، تكون لدى

 الحصول على التأشیرة األساسیة، وبناء علیھ ال یكون للمدرسة سبب للمبادرة بطلب معلومات حول وضع الھجرة.

بشأن متطلبات  المعرفة باللغة اإلنكلیزیةيدودحملااألبوین مع  التواصل.  كیف یجب على المنطقة الدراسیة 11 –س 
 ؟التسجیل 

بالمدرسة، یجب على المنطقة  تسجیلھیسعون  نيذلاواللغة اإلنكلیزیة المعرفة ب يدودحملاالطالب ألبوین .  بالنسبة 11 –ج 
مثال، تقوم بترجمة الوثیقة إلى لغات غیر اإلنكلیزیة  –بطریقة ھادفة  التسجیلأن توصل المعلومات األساسیة الھامة المتعلقة ب

 ممن قانون الحقوق المدنیة لعا VI في التشریع ُمشترط علیھكما ھو  –األسئلة  ىلع نيوبألا  إلجابةتتوفر لدیھا وسیلة أن و
. وإن 1703الجزء  20األمریكي  ، وقانون فرص التعلیم المتساویة، القانوند2000الجزء  42، القانون األمریكي 1964

 اتوفرت، فیمكن أن تشتمل المعلومات األساسیة الھامة على وسائل بدیلة إلثبات متطلبات اإلقامة وعمر الطالب الذي تسمح بھ
حقیقة أن المنطقة ال على  تشتمل المعلومات األساسیة الھامةالوالیة.  إذا قامت المنطقة بطلب رقم الضمان االجتماعي، قد 
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) عدم تقدیم رقم الضمان اأولیاء أمرھم إن اختار الطالب أو الطالبة (أو أبویھ، أبویھا أو التسجیلستطیع حرمان أي طالب من ت
 االجتماعي.

 اتخاذھاتدابیر مساندة إضافیة یمكن للوالیات أو المناطق 

بھم، بغض النظر عن وضع الھجرة ماذا یمكن للمدارس عملھ بشكل استباقي لتظھر لألبوین أن أطفالھم مرحب .  12 –س 
 الخاص بھم أو جنسیتھم؟

 اوالممارسات بعنایة للتأكد من أنھ التسجیلمراجعة سیاسات على .  تشجع رسالة الزمیل العزیز الوالیات والمناطق 12 –ج 
 مشاكل. ةأی تصیحأطفالھم. یجب  تسجیلاستعداد األبوین لتأثیر یثبط  اع القانون ولیس لدیھم ةمتساوق

إلى إبالغ األبوین بحقھما في تكون سبّاقة ووزارة العدل المناطق على أن  ةيكيرمالاإضافة إلى ذلك، تشجع وزارة التعلیم 
إرسال أطفالھما إلى مدرسة عامة. یمكن للمناطق، على سبیل المثال، أن تقوم بالتواصل مع المجتمعات إلبالغ األھالي بأن 

ٌب بھم للدوام في مدارس المنطقة.جمیع الطلبة المقیمین في المنطقة مُ   رحَّ

 . ھل یتوجب على المناطق توفیر التدریب لموظفیھا حول كیفیة تجنب مخالفة القانون في ھذا المجال؟13 –س 

، تتحمل الوالیة والمنطقة المسؤولیة القانونیة النھایة.  یُشجع تدریب الموظفین على مستوى المدرسة والمنطقة. في 13 –ج 
 عملیة االمتثال.یُسھِّل الفدرالي. تدریب الموظفین  نوناقلاب امتثالھالضمان 

 في ضمان عدم استبعاد الطالب من المدرسة بشكل غیر صحیح؟ (SEAs). ما ھو دور وكاالت التعلیم في الوالیة 14 –س 

 8والمعاد إصدارھا في ، والصیغة المنقحة 2011مایو/ أیار  6.  المقصود من رسالة الزمیل العزیز الصادرة في 14 –س 
من التمویل الفدرالي،  ةبموجب القانون الفدرالي. كمستفید ا، ھو تذكیر كل من المناطق والوالیات بالتزاماتھ2014مایو/ أیار 

عدم التمییز الفدرالیة. حیث أن القوانین المتعلقة   نيناوقبفإن وكاالت التعلیم في الوالیة مسؤولة عن مراقبة االمتثال 
بالمدارس، بما فیھا متطلبات إثبات العمر واإلقامة تختلف من والیة إلى إخرى، ھذا مجال تكون فیھ حاجة ألن تقوم  التسجیلب

ع وكاالت التعلیم في الوالیة على مراجعة الممارسات ور قیادي وذات أثر فعال بشكل خاص. تشجَّ وكاالت التعلیم في الوالیة بد
 التسجیلاطقھا على فھم أنواع الممارسات التي ستتوافق مع متطلبات الوالیة بخصوص والسیاسات القائمة ومساعدة من

بالمدارس من دون أن تخالف متطلبات عدم التمییز الدستوریة والفدرالیة.  وبشكل محدد، یجب على وكاالت التعلیم في الوالیة 
أو تمنع الطلبة بشكل غیر قانوني عن  تعیقة ال المتبعة في مناطقھا التعلیمی التسجیلالعمل على التأكد من أن ممارسات 

 ھم الذین ال یحملون وثائق قانونیة.ؤأو آباطالب المدرسة، بما في ذلك ال
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