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مواجهة القائم على أساس الأصل القومي وحالة الهجرة 

مصدر للأَُسر والمعلمين

 يجب إتاحة المدارس العامة لجميع الطلب، لكن بعض الطلب يواجهون التمييز في بعض الأحيان بسبب أصلهم
 القومي أو حالة الهجرة الخاصة بهم، وتمثل هذه الصورة من التمييز عائقا أمام فرصة الطلب في التعليم، كما أنها 

مخالفة للقانون.

يتمتع جميع الأطفال في الوليات المتحدة بحقوق متساوية لللتحاق بالمدارس العامة للمرحلتين البتدائية والثانوية 
بغض النظر عن حالة الهجرة للوالدين أو أولياء الأمور. 

إليك ما تحتاج معرفته:

1

 ال يجوز للمناطق التعليمية العامة منع أي طفل من التعلم بناء على حالة الهجرة الخاصة به.
  إن منع الأطفال من اللتحاق بالمدارس العامة أو تثبيطهم عن ذلك لكون الأطفال أو والديهم

 أو الأوصياء عليهم ليسوا مواطنين أمريكيين أو ليست لديهم وثائق هجرة هو مخالفة للقانون الفيدرالي. 

2

 يجب على المدارس العامة تقديم خدمات المساعدة اللغوية لجميع الطالب الذين لديهم

3

نجليزية وتعريف هؤلء الطالب على أنهم متعلمو لغة إنجليزية، لكي   مهارات محدودة في اللغة االإ
 يتمكن جميع الطالب من المشاركة الهادفة في جميع البرامج التعليمية.

يجب على المدارس العامة نقل المعلو مات بشأن اللتحاق بالمدرسة والفصول والبرامج والنشطة
 التعليمية الخر ى بلغة يستطيع الوالدان واالوصياء والجهات الراعية فهمها. ويمكن للمدارس

 تحقيق ذلك عن طريق ترجمة المعلومات أو توفير مترجمين فوريين مؤهلين. 

أ
أ أ

عندما ترفض المدارس العامة إتاحة فرص تعلم متساوية بسبب الصل القو مي 
 )CRT( أو حالة الهجرة، فإن قسم الفرص التعليمية قطاع الحقو ق المدنية

بوزارة العدل المريكية ومكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم المر يكية 
يمكنهما المساعدة عن طريق تطبيق القوانين الفيدرالية التي تحمي الطال ب من التمييز. 

لن يقوم قطاع الحقوق المدنية أو مكتب الحقوق المدنية بسؤال الوالدين أو الوصياء أو الطفال عن حالة الهجرة الخاصة بهم. 

أ

أ أ

أ أ
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أمثلة للوقائع التي يمكن لقسم الحقوق المدنية أو مكتب الحقوق المدنية التحقيق فيها:

اللتحاق بالمدرسة:

 تطلب المنطقة التعليمية من الوالدين القول ما إذا كانوا 
 هم أو أطفالهم مواطنين أمريكيين كي تسمح للطفل 

 باللتحاق بالمدرسة. وترفض المقاطعة قبول أي 
يجار،  مستندات، مثل نُسخ فواتير المرافق الخدمية أو عقود الإ

كإثبات لسكن الطفل في نطاق المقاطعة.

 إذا كان طفل في مرحلة الروضة قد ُولد في دولة أخرى 
 ول يملك شهادة ميلد. ل تقبل المدرسة 

إلحاق الطفل، ول تقبل أي مستندات أخرى، كشهادة صادرة من 
مؤسسة دينية أو المستشفى يذكر فيها تاريخ ميلد الطفل، كدليل 

لتلبية الطفل لمتطلبات السن بالمقاطعة.

إدراج نموذج المنطقة التعليمية »لبطاقة الضمان الجتماعي« 
كأحد المستندات المطلوبة. عندما يزور والدا طالب جديد مكتب 

المدرسة، ويتم إخبارهم أن عليهم تقديم رقم الضمان الجتماعي 
للطفل قبل أن يتمكن الطفل من التسجيل.

ثني للطفل ضمن نموذج اللتحاق  ل يُدرج الوصي العرق أو الأصل الإ
بالمدارس العامة، فُيخبر مسؤول المدرسة ولي الأمر أن النموذج غير 

مكتمل وأن الطفل ل يمكنه اللتحاق بالمدرسة.

نجليزية وبرامج التعلُّم: متعلمو الإ

 خلل اللتحاق بالمدرسة، ل تقوم المنطقة التعليمية باستطلع آراء
 الأَُسر الجديدة في المقاطعة عن اللغة التي يتحدثون بها في المنزل، 

نجليزية فقط. وتوفر لهم معلومات اللتحاق باللغة الإ

نجليزية لديه إعاقة أن  يخبر مسؤول مدرسة ولي أمر متعلم للغة الإ
 المدرسة ل يمكنها تقديم المساعدة اللغوية أو تقديم خدمات 

عاقة للطالب معا بسبب تعارض المواعيد. الإ

 تقدم المنطقة التعليمية للوالدين معلومات عن برنامج تعليم 
نجليزية، لكنها ل تترجم المعلومات للوالدين   الموهوبين باللغة الإ

نجليزية ول توفر مترجًما فوريًا ليخبرهما بها. اللذين ل يجيدان اللغة الإ

ماذا لو تعرض الطفل للتمييز بناء على حالة الهجرة الخاصة به أو مستواه في الل غة
إ النجليزية عند اللتحاق أو المشاركة بمدرسة عامة؟

يمكنك التصال بقسم الحقوق المدنية أو مكتب الحقوق المدنية في حالة:
كنت تعتقد أن المنطقة التعليمية تحاول منعك أو منع شخص تعرفه من إلحاق طفله بالمدرسة  •�

بسبب الصل العرقي أو حالة الهجرة. يقتضي القانون الفيدرالي تساوي فرص التحاق جميع الطل ب
 بالمدارس البتدائية والثانوية، حتى وإن لم يكونوا مواطنين أمريكيين. 

�•  كنت تعتقد أن المنطقة التعليمية ل توفر لطفلك أو لشخص تعرفه الخدمات اللغوية التي يحتاجها. يلزم القانون الفيدرالي المناطق
 التعليمية تحديد متعلمي اللغة النجليزية وتقديم خدمات لغوية لهم حتى يتمكنوا من المشاركة الهادفة في البرامج التعليمية.

� ��
أ

إ

إذا تواصلت مع المدرسة لكنها لم تتخذ خطوات لمعالجة مخاوفك، أو إذا كنت ل تشعر بالراحة تجاه إبلغ المدرسة بمخاوفك ،
 ،civilrights.justice.gov يمكنك تقديم شكوى لقطاع الحقوق المدنية بوزارة العدل المريكية عبر الرابط التا لي 

 www.ed.gov/ocr/complaintintro.html أو مكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم المريكية عبر الرابط التا لي
)لتقديم شكوى باللغة النجليزية( أو www.ed.gov/ocr/docs/howto.html )لتقديم شكوى بلغة غير النجليزية(.

أ
أ

إ إ

إ
أ

إ

للمزيد من المعلومات، يرجى الطلع على هذه المصادر الضافية:

صحيفة وقائع: معلومات عن حقوق جميع الطفال لللتحاق بالمدرسة • 
صحيفة وقائع: ضمان المشاركة الهادفة والمتساوية لمتعلمي اللغة النجليزية فى البرامج التعليمية. • 

https://www.justice.gov/sites/default/files/crt/legacy/2014/05/08/plylerfact.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-el-students-201501.pdf
http://civilrights.justice.gov
http://www.ed.gov/ocr/complaintintro.html
http://www.ed.gov/ocr/docs/howto.html



Accessibility Report


		Filename: 

		confronting-discrimination-national-origin-arabic-translation.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Skipped		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
