ARCHIVED INFORMATION
بيان حمائك
معلىمات بشأن حمىق مجيع األطفال لاللتحاق باملدارس
حيك جلُّغ األطفبي يف اٌىالَبد ادلزحذح االٌزحبق ثزؼٍُُ اثزذائٍ وثبٔىٌ أعبعٍ حىىٍِ دوْ إٌظش إىل اجلٕظ أو اٌٍىْ أو األصً اٌمىٍِ أو اجلٕغُخ أو
وظغ اذلجشح أو وظغ آثبئهُ/أوصُبئهُ .وَؼذ أزهبوبً ٌٍمبٔىْ اٌفُذسايل لُبَ أٌ ِمبطؼخ ِذسعُخ حبظش أو إثٕبء األطفبي ػٓ االٌزحبق ثبدلذاسط ثغجت
ػذَ اِزالن آثبئهُ/أوصُبئهُ ٌٍجٕغُخ األِشَىُخ أو ألهنُ غري ِىثمني.
وفُّب ٍٍَ أِثٍخ ػًٍ ثؼط عُبعبد اإلحلبق ادلمجىٌخ — مبب يف رٌه دًٌُ ػًٍ اإللبِخ يف ِمبطؼخ ادلذسعخ — ثبإلظبفخ إىل عُبعبد حيظش ػًٍ
ادلذاسط أزهبجهب ٌشفط اٌزحبق طفٍه هبب.


دليل اإللامة يف مماطعة املدرسة.
 oجيىص دلغئىيل ادلذسعخ طٍت دًٌُ ػًٍ إلبِزه داخً حذود ادلمبطؼخ .لذ َطٍت اٌزمذَ ثٕغخ ِٓ فىارري اذلبرف أو ادلُبٖ أو ػمىد
اإلجيبس أو أٌ ِغزٕذاد أخشي ألجً ٘زا اٌغشض .جيت أْ رطجك ششوغ ادلمبطؼخ ادلذسعُخ إلثجبد اإللبِخ ثٕفظ اٌطشَمخ ػًٍ
مجُغ األطفبي.
 oوِغ رٌه ،حيظش ػًٍ أٌ ِمبطؼخ ِذسعُخ أْ رغزفغش ػٓ جٕغُزه أو جٕغُخ طفٍه أو وظغ اذلجشح إلثجبد اإللبِخ داخً
ادلمبطؼخ وّب حيظش ػًٍ أٌ ِمبطؼخ ِذسعُخ أْ رشفط اٌزحبق طفً ِششد (مبب يف رٌه أٌ طفً ِششد ال حيًّ أٌ ِغزٕذاد
لبٔىُٔخ) ألٔٗ ال َغزطُغ أْ َمذَ ادلغزٕذاد ادلطٍىثخ إلثجبد اإللبِخ.



شهادات امليالد.
ٌ oىٍ رزأوذ ِٓ ولىع طبٌت ِب يف إطبس احلذ األدىن و األلصً ٌٍغٓ ادلطجك يف ِمبطؼخ ادلذسعخ ،جيىص دلغئىيل ادلذاسط طٍت
ٔغخخ ِٓ شهبدح ُِالد طفٍه.
 oوِغ رٌه ،حيظش ػًٍ ادلمبطؼخ ادلذسعُخ ِٕغ طفٍه ِٓ االٌزحبق ثبدلذسعخ ثغجت حُبصرٗ ٌشهبدح ُِالد أجٕجُخ.



أرلام الضمان االجتماعي.
 oرطٍت ثؼط ادلمبطؼبد ادلذسعُخ احلصىي ػًٍ سلُ اٌعّبْ االجزّبػٍ ٌٍطبٌت أثٕبء االٌزحبق ألجً اعزخذاِٗ وشلُ رؼشَفٍ
ٌٍطبٌت .حيك دلمبطؼخ ادلذسعخ طٍت سلُ اٌعّبْ االجزّبػٍ ثششغ ( )1إخجبس اٌطبٌت وويل األِش أْ ٘زا األِش طىػٍ و ()2
رفغري اٌغشض اٌزٌ عُغزخذَ ِٓ أجٍٗ اٌشلُ.
ِ oغ رٌه ،حيظش ػًٍ ِمبطؼخ ادلذسعخ ِٕغ طفٍه ِٓ االٌزحبق ثبدلذسعخ إرا اخزشد ػذَ اإلفصبح ػٓ سلُ اٌعّبْ االجزّبػٍ.
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بيانات اجلنس أو العرق.

 oرفشض اٌمىأني اٌفُذساٌُخ ولىأني اٌىالَخ ػًٍ ِمبطؼبد ادلذاسط اٌزضاِبد ثبإلثالؽ ػٓ ثُبٔبد اجلٕظ أو اٌؼشق اخلبصخ ثطالة
ِذاسعهُ .جيىص دلمبطؼخ ادلذسعخ أْ رطٍت ِٕه رضوَذُ٘ جبٕظ أو ػشق اثٕه ذلزا اٌغشض.
ِ oغ رٌه ،حيظش ػًٍ أٌ ِمبطؼخ ِٕغ طفٍه ِٓ االٌزحبق ثبدلذسعخ ،إرا اخزشد ػذَ اإلفصبح ػٓ جٕغٗ أو ػشلٗ.
إرا وٕذ رشغت يف ِؼشفخ ادلضَذ ػٓ حمىله وحمىق طفٍه ػٕذ االٌزحبق ثبدلذاسط احلىىُِخ ،أو إرا وٕذ رؼزمذ أْ ٕ٘بن ِمبطؼخ ِذسعُخ رٕزهه
اٌمبٔىْ اٌفُذسايل ،ميىٕه االرصبي ثبجلهبد احلىىُِخ اٌزبٌُخ:


وصاسح اٌؼذي ،لطبع احلمىق ادلذُٔخ ،لغُ اٌفشص اٌزؼٍُُّخ
٘برف( (877) 292-3804 :رلبين)
فبوظ(202) 514-8337 :
ثشَذ إٌىزشوينeducation@usdoj.gov:



وصاسح اٌزؼٍُُِ ،ىزت احلمىق ادلذُٔخ
٘برف(800) 421-3481 :
ثشَذ إٌىزشوينocr@ed.gov :
إرا وٕذ رشغت يف اٌزمذَ ثشىىي ػرب اإلٔزشٔذ ٌذي وصاسح اٌزؼٍُُ ،ميىٕه إجشاء رٌه ػًٍ ادلىلغ
.http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html

2
U.S. Department of Education
Office for Civil Rights

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division

