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مقابله با تبعیض بر اساس اصلیت میل و وضعیت مهاجرت 
ن منبیع برای خانواده ها و معلم�ی

ن به خاطر اصلیت میل یا وضعیت  ن باز باشد، اما بع�ن از متعلم�ی مکاتب دول�ت باید بر روی تمایم متعلم�ی
یس به تعلیم و تربیه، محدود ن را برای دس�ت مهاجرت با تبعیض روبرو میشوند.  این شکل از تبعیض، متعلم�ی

نموده و خالف قانون میباشد. 

تمام اطفال در ایاالت متحده بدون درنظرداشت وضعیت مهاجرت آنها، والدین یا رسپرستان شان، از یک حق 
اک در مکاتب ابتدائیه و متوسطه دول�ت برخوردار هستند. مساویانه برای ثبت نام و اش�ت

ها�ی را که باید بدانید عبارتند از: ن چ�ی

مکاتب دول� ناحیه ها نباید بر اساس وضعیت مهاجرت، دس�یس به تعلیم و تربیه را 
برای هیچ طفیل منع کند. منع یا دلرسد کردن اطفال از ثبت نامه در مکاتب دول� به این 
دلیل که این اطفال یا والدین یا رسپرستان آنها شهروندان ایاالت متحده نیستند یا اسناد 

مهاجر� ندارند، نقض قوان� فدرایل ایاالت متحده توسط ناحیه ها بحساب میآید. 

مکاتب دول� باید خدمات مساعد� لسان انگلییس را برای تمایم متعلمی� که تسلط 
ضعیف به انگلییس دارند، فراهم نماید و این متعلم� را بعنوان شاگردان لسان انگلییس 

شناسا� کنند تا اینکه تمام متعلم� به تمام مع� بتوانند در تمام پروگرام های تعلییم اش�اک 
نمایند.

مکاتب دول� باید معلومات درباره ثبت نام، صنوف، و دیگر پروگرام های تعلییم و فعالیت 
ها را به لسا� که تمایم والدین، رسپرستان، و اسپانرسها به آن بلدیت دارند، به اش�اک 

بگذارند. مکاتب این کار را میتوانند توسط ترجمۀ معلومات و یا ارائه ترجمان های شایسته 
انجام دهند.
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یس برابر به تعلیم و تربیه را به دالیل اصلیت میل یا وضعیت مهاجرت رد هنگایم که مکاتب دول�ت دس�ت
میکنند، دیپارتمنت فرصت های تعلییم دیوان حقوق مد�ن  (CRT)  در وزارت عدلیه ایاالت متحده و 
ن  ن فدرال که متعلم�ی اداره حقوق مد�ن )OCR( در وزارت معارف ایاالت متحده میتواند با تنفیذ قوان�ی
را از تبعیض محافظت مینماید، کمک کند. CRT و OCR از والدین، رسپرستان، یا اطفال آنها در مورد 

وضعیت مهاجرت پرسان نخواهد کرد.
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مثال ها�ی از انواع حوادث CRT و OCR که ممکن است برریس شود:

یک رسپرست، در فورمه های ثبت نام مکتب دول�ت نژاد و یا قومیت 
ن مکتب به رسپرست میگوید که  طفل را شامل نمیکند. ییک از موظف�ی

فورمه نامکمل است و طفل نمیتواند ثبت نام شود.

شاگردان لسان انگلییس و پروگرام های تعلییم:

در جریــان ثبــت نــام مکتــب، مکتــب ناحیــه خانــواده هــا�ی را کــه در 
ایــن ناحیــه، جدیــد هســتند و لســان هــا�ی را آنهــا کــه در خانــه تکلــم 
مینماینــد، رسوی نمیکنــد و معلومــات ثبــت نــام را فقــط بــه لســان 

انگلیــیس آمــاده میســازد.

ن مکتب به والدین یک شاگرد معلول لسان انگلییس  ییک از موظف�ی
میگوید که مکتب به دلیل تداخل تقسیم اوقات، نمیتواند هم 

مساعدت لسا�ن و هم خدمات معلولیت را به این شاگرد ارائه کند.

مکتب ناحیه، معلومات پروگرام تعلییم مهار�ت خود را به لسان 
انگلییس به والدین ارائه میکند و برای والدی�ن که انگلییس آنها 

ضعیف میباشد، این معلومات را کت�ب یا شفایه ترجمه نمیکند.

ثبت نام مکتب:
مکتب یک ناحیه مکلف است که از والدین بخواهد تا به آنها بگویند 

که آیا آنها یا اطفال شان شهروندان ایاالت متحده هستند تا طفل 
آنها را در مکتب ثبت نام کنند. ناحیه هر نوع اسناد، مانند کا�پ بل 

ب و برق یا قراردادهای اجاره، را بعنوان سندی که نشان بدهد 
ّ
های آ

 میکند، قبول نمینماید.
گ

طفل در ساحه این ناحیه زند�

یک طفل کودکستا�ن که در یک کشور دیگر بدنیا آمده و کارت والدت 
ندارد. مکتب دیگر اسناد مثل تصدیقنامه دی�ن و یا تصدیقنامه شفاخانه 
ایط  را برای ثبوت تاریــــخ والدت طفل بخاطر اینکه نشان بدهد طفل رسش

س�ن ناحیه را پوره کرده، قبول نمیکند و طفل را ثبت نام نمینماید.

ن  در لست های فورمه ثبت نام در مکتب منطقه “کارت تام�ی
وری فرض میشود. زمانیکه والدین یک متعلم  اجتمایع” یک سند �ن
جدید به اداره مکتب مراجعه میکنند، به آنها گفته میشود که قبل از 

ن اجتمایع طفل را ارائه کنند. ثبت نام طفل باید نم�ب تام�ی

ی لسان انگلییس تبعیض را  اگر یک طفل بخاطر وضعیت مهاجرت یا وضعیت یادگ�ی
کت در مکتب دول�ت تجربه کند، �چ میشود؟ برای ثبت نام و یا رسش

شما میتوانید در حاالت ذیل با CRT و OCR به تماس شوید:
اگر فکر میکنید که یک مکتب ناحیه کوشش میکند از ثبت نام یک طفل در مکتب بدلیل اصلیت میل یا وضعیت مهاجرت، شما یا   • 

ن را به مکاتب ابتدا�ی و متوسطه بیان میکند به  یس مساویانه همه متعلم�ی ورت دس�ت شخص آشنای دیگر را منع کند. قانون فدرال �ن
شمول شاگردا�ن که شهروندان ایاالت متحده نیستند. 

ورت آنها را ارائه نمیکند. قانون  شما فکر میکنید که مکتب ناحیه برای طفل شما و یا شخ� را که میشناسید، خدمات لسان مورد �ن   • 
فدرال، مکاتب ناحیه را مکلف میکند که شاگردان لسان انگلییس را شناسا�ی کنند و خدمات لسا�ن را برای آنها ارائه نمایند تا آنها بتوانند 

اک نمایند. در پروگرام های تعلییم به شکل مع�ن دار اش�ت

 اگر شما با مکتب به تماس شده اید و آنها اقدایم بخاطر رفع نگرا�ن شما نکرده اند و یا بخاطر ابراز نگرا�ن خود به مکتب 
 احساس مصئونیت نمیکنید، شما میتوانید به دیوان حقوق مد�ن وزارت عدلیه ایاالت متحده یک شکایت را به آدرس 

 civilrights.justice.gov طرح کنید و یا به اداره حقوق مد�ن وزارت معارف ایاالت متحده به این آدرس مراجعه نمایید 
 www.ed.gov/ocr/complaintintro.html )برای طرح یک شکایت به انگلییس( یا به این آدرس بروید 

-انگلییس(. www.ed.gov/ocr/docs/howto.html )برای طرح یک شکایت به لسان غ�ی

لطفا برای معلومات بیش�ت به این منابع مراجعه کنید:
: معلومات در مورد حقوق همه اطفال برای ثبت نام در مکتب  •  ورقه معلوما�ت

اک نمایند : اطمینان از اینکه شاگردان لسان انگلییس میتوانند به شکل مع�ن دار و برابر در پروگرام های تعلییم اش�ت  •  ورقه معلوما�ت

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
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