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ض العن�ي واالنضباط المدر�ي   أسئلة وأج��ة حول التمي�ي

اللون أو األصل القو�ي بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدن�ة ولوائحه التنف�ذ�ة، ال �جوز استبعاد أي طالب، �سبب العرق أو 
ي تتل�ت مساعدة مال�ة ف�درال�ة  ي أي برنامج أو �شاط �خص إحدى الجهات الىت

(المشار إليها ف�ما بعد بلفظ "العرق")، من المشاركة �ف
ف بموجبه.  هذە معلومات توفر وث�قة األسئلة واألج��ة 1 (ُ�شار إليها ف�ما بعد بلفظ "المدرسة")، أو حرمانه من مزا�اە، أو تعرضه للتمي�ي

، وك�ف �مكن  حول ك�ف�ة تقي�م مكتب الحقوق المدن�ة لمدى امتثال المدرسة للباب السادس ف�ما يتعلق ب�دارة االنضباط المدر�ي
ي المتثالها للباب السادس بمشاركة مكتب الحقوق المدن�ة 

 ها. بدونأو للمدرسة إجراء تقي�م ذايت

 : 1السؤال 

ي  امات القانون�ة الىت ف ؟ تقع ع� عاتقما االل�ت  المدارس بموجب الباب السادس ف�ما يتعلق باالنضباط المدر�ي

 اإلجابة: 

ي ينطوي ع� عدة أمور من بينها عدم معاملة الطالب �شكل مختلف ع� أساس عرقهم. 
�ح�ي الباب  2 المدارس لديها واجب قانويف

ي الفصل؛ واإلحالة إ� سلطة خارج الفصل �سبب سوء السلوك، السادس الطالب طوال عمل�ة االنضباط، ب
ي ذلك إدارة السلوك �ف

ما �ف
ي قد تتضمن أو ال تتضمن إجراءات تأديب�ة إقصائ�ة؛ وأي مراجعات إدار�ة للقرارات  واستجابة المدرسة لسوء سلوك الطالب، والىت

 .3التأديب�ة

ي التأ�د من امتثال 
ي أي تحقيق يتعلق بهذا الموض�ع، حيثما كان ذلك يتمثل دور مكتب الحقوق المدن�ة �ف

المدرسة للباب السادس، �ف
ي حالة امتثال

ا، �عمل مكتب الحقوق المدن�ة مع المدرسة للتوصل إ� قرار طو�ي لجعل المدرسة �ف ام ما  4مناسب� اف واح�ت �قدرە مع االع�ت
ف  ي �خدم احت�اجات مدرستهم �شكل أفضل.  المسؤولني �ة الىت ف ي المدارس المحل�ة الخت�ار ن�ع الس�اسات التأديب�ة غ�ي التمي�ي

إذا لم �كن  5�ف
 . ي

ام الطو�ي بالباب السادس، فسوف �قوم مكتب الحقوق المدن�ة بتطبيق اجراءات إنفاذ رسم�ة ضد المتل�ت ف  باإلمكان تنف�ذ االل�ت

لمساعدة الفن�ة للمدارس ف�ما يتعلق باالمتثال للباب السادس، و�رحب بطلبات الحصول ع� هذە �قدم مكتب الحقوق المدن�ة ا
المساعدة من خالل االتصال بالمكتب اإلقل��ي المناسب لمكتب الحقوق المدن�ة: 

https://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm. . 

1.  42U.S.C.2000الفقرةd  لها معاٍن قانون�ة مختلفة. ومع ذلك، فإن مصطلح "العرق" �ستخدم . الحظ أن " مصطلحات "العرق" و"اللون" و"األصل القو�ي
ي هذە الوث�قة لمساعدة القارئ. 

 كاختصار �ف
ي تنفذ   2 ي الباب السادس إ� السلوك الذي تقوم به ال��انات الىت

ف �ف تيبات التعاقد�ة جميع وظائف المدارس من  أو بعضتمتد متطلبات عدم التمي�ي أو خالل ال�ت
ها   ). 1)(b)100.3 الفقرة .C.F.R 34 المثال،راجع ع� سب�ل . غ�ي

راءات التأديب�ة ع� سب�ل المثال، من المحتمل أن �شمل المعاملة المختلفة غ�ي المقبولة ع� أساس العرق باتخاذ مسؤول رفيع المستوى قرارا بمراجعةاإلج 3
هالمتخذة ضد الطالب  ف دون غ�ي ف إ� عرق معني  ، مع إمكان�ة اإللغاء. مالمنتمني

4 34 C.F.R. 100.7الفقرة  . 
ي أ��� من مناسبة بأهم�ة السلطة الشاملة لالدارة  v. Monroe Cnty Davis .Bd. of Educ ،526 U.S. 629،646 (1999)راجع  5

فت هذە المحكمة �ف "اع�ت
ي المدارس.")؛   . . .المدرس�ة

 Tinker v. Des Moines ا قض�ةأ�ض�  راجعبما يتوافق مع الضمانات الدستور�ة األساس�ة، لتشخ�ص ومراقبة السلوك �ف
Independent School District .393 U.S. 503 507 (1969)ي  نيو  ؛� .vج�ي T. L. 0،. 469  ال 1985( 9رقم  ،342، 325الوال�ات المتحدة األم��ك�ة") (

ي المدارس منع الطالب من االعتداء ع� بعضهم البعض، وتعا�ي 
ي الحفاظ ع� االنضباط �ف

ا أن �قت�ف المخدرات وال�حول، وارتكاب جرائم أخرى فقط، ول�ن أ�ض�
ي تحددها السلطات المدرس�ة.").  م الطالب بمعاي�ي السلوك الىت ف  �ل�ت
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 2السؤال 

 

ي �فحصها مكتب الحقو   ق المدن�ة عند إجراء تحقيق االنضباط بموجب الباب السادس؟ما األدلة الىت

 اإلجابة: 

ي تف�د بأن إدارة االنضباط المدر�ي تنتهك الباب السادس أن الطالب قد تم تأديبه �سبب سلو  ي كث�ي من األح�ان الىت
ي الشكاوى �ف

� �ف ك ُ�دَّ
�ة (مثل معاملة الطالب بط��قة مختل ف ف أو حادثة معينة بط��قة تمي�ي ي الشكاوى معني

� �ف ي وضع مشابه). ُ�دَّ
فة عن طالب من عرق آخر �ف

 . ف ف إ� عرق معني ا بقصد استهداف الطالب المنتمني ي كث�ي من األح�ان أن إحدى المدارس قد تبنت س�اسة انضباط محا�دة عن���
 �ف

�م، أن الشكوى تزعم حدوث انتهاك للباب إذا قرر مكتب الحقوق المدن�ة، بناًء ع� إجما�ي المعلومات المتاحة له من خالل عمل�ة التقي
ا إ� االدعاءات، �حدد مكتب الحقوق المدن�ة  ي االدعاء. استناد�

السادس وُتعد مناسبة للتحقيق، فإن مكتب الحقوق المدن�ة س�حقق �ف
ي سل�م كجزء من تحقيق مكتب �شكل عام،  و .  ح�ال ذلك القرار المناسب واتخاذ  ن�ع ونطاق األدلة الالزمة لدعم إجراء تحقيق قانونىي

ي انتهاك للباب السادس، فإن
�قوم  المكتب الحقوق المدن�ة لتحد�د ما إذا كانت المدرسة تعامل الطالب �شكل مختلف �سبب العرق �ف

 بفحص معلومات مثل: 

ون عن التح • ف العن�ي). الدل�ل المبا�ث ع� الدافع العن�ي أو العداء (ع� سب�ل المثال، ب�انات صان�ي القرار الذين �ع�ب  �ي
ف العن�ي، والذي يتضمن، ع� سب�ل المثال:  • ي ع� التح�ي

 الدل�ل الظر�ف
 ؛ ف  دل�ل مقارن ف�ما يتعلق بمعاملة الطالب المتماثلني
 الخروج عن قواعد السلوك/اإلجراءات التأديب�ة بالمدرسة؛ 
  .ة� ف 6تار�ــــخ اإلجراءات التمي�ي

F 

اجع مكتب الحقوق المدن�ة األدلة والظروف  ف لتحد�د ما إذا كان الطالب س�ي ي قد تكون ف��دة من نوعها لمدرسة معينة أو موقف معني الىت
ي للمعاملة المختلفة ف ، و�ذا كان األمر كذلك، وسواء هناك سبب غ�ي ذرائ�ي وغ�ي تمي�ي ف . قد عومل بط��قة مختلفة مقارنة بالطالب المتماثلني

 للنظام األسا�ي أو اللوائح التنظ�م�ة من خالل رجحان األدلة. �قع ع� مكتب الحقوق المدن�ة عبء إثبات حدوث انتهاك 

 : 3السؤال 

ي �جب ع� المدرسة االحتفاظ بها؟   ما السجالت المتعلقة باالنضباط الىت

 اإلجابة: 

ي س�اق الت
ا �ف ور�� ا �ف ي األموال الف�درال�ة، وأمر�

ط لتل�ت ا ل�ل مدرسة ك�ث ا مهم� ام� ف حقيق الخاص ُتعد عمل�ة حفظ السجالت ال�املة ال�ت
ا للباب السادس الخاص بمكتب الحقوق المدن�ة .  ي  الوزارة من مراجعة  7باالنضباط وفق�

ن موظ�ف
�
�جب االحتفاظ بالسجالت بط��قة تمك

ا لالئحة التنف�ذ�ة للباب السادس.  ي حد ذاته انتها��
ي س�اق التحقيق. ُ�عد عدم االحتفاظ بهذە السجالت �ف

 تلك السجالت وتحل�لها �ف

 

 : 4السؤال 

؟  ي االنضباط المدر�ي
ف العن�ي �ف ي عالج التمي�ي

 ك�ف ينب�ف

 اإلجابة: 

                                                           
ي، فإن مجرد وجود تباينات ال يثبت وجود معاملة مخ 6 ف ا لألدلة الظرف�ة إلثبات وجود دافع تمي�ي  elk v. Bراجعتلفة. ع� الرغم من أن اإلحصاءات قد تكون مصدر�

Mecklenberg Bd. of Educ-Charlotte .،Cir.2001)  th269 F.3d 305 332 (4 ال �شكل التباين") /  .("ا بحد ذاته ف�  تمي�ي
: "�جب ع� كل متلٍق أن �حتفظ بهذە السجالت وأن �قدم  (b)100.6، الفقرةC.F.R.  34راجع  7 ي تنص ع� ما ��ي ي الوزارة أو من  إ� المسؤولالىت

المختص �ف
ي األوقات، و�الشكل 

ي الوقت المناسب، تقار�ر االمتثال بحالة كاملة ودق�قة �ف
ف متضمنةينوب عنه �ف ي  المطل��ني

ي �قرر المسؤول المختص �ف المعلومات الالزمة الىت
ور�ة لتمكينه من التأ�د مما إذا  الوزا ي كان رة أو من ينوب عنه أنها �ف

ا." المتل�ت  قد امتثل لهذا الجزء أو �متثل له حال��
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مة بالقانون. �جب أن تكون المساعدة  ف قد �عقد مكتب الحقوق المدن�ة اتفاق�ة طوع�ة مع المدرسة تهدف إ� جعل المدرسة مل�ت
ي مثل هذە االتفاق�ة المنعقدة مع المدرسة مرتبطة �شكل 

مبا�ث باالنتهاك الذي توصل إل�ه مكتب الحقوق المدن�ة المنصوص عليها �ف
ي  ي س�اق اتفاق�ة طوع�ة تم التوصل إليها قبل االنتهاء من تحقيق مكتب الحقوق المدن�ة، أو المخاوف أو االنتها�ات المحتملة الىت

(أو �ف
م بالباب الساد ف ور�ة لجعل المدرسة تل�ت  س. الحظها مكتب الحقوق المدن�ة خالل التحقيق)، و�ف

ور�ة لجعل  ف من قبل المعلم أو مسؤول المدرسة إ� رد االعتبار للضح�ة ، وأي إجراءات أخرى �ف �جب أن تؤدي معالجة حاالت التمي�ي
ي حالة امتثال. قد �شمل الجزاءات تصحيح سجل الطالب الذي عومل بط��قة مختلفة، واستعادة أي مزا�ا تم حجبها �سبب 

ي �ف
المتل�ت

ي، ع� ف ي. ع� سب�ل التأد�ب التمي�ي ف ي حرم منها الطالب �سبب قرار التأد�ب التمي�ي  وجه التحد�د، أو تقد�م الخدمات األ�اد�م�ة الىت
ي، ف�جب استعادة تلك المنحة،  ف ي تمي�ي المثال، إذا تم حرمان الضح�ة من منحة دراس�ة أو إعفاء من الرسوم المدرس�ة �سبب إجراء تأديىب

 لها نت�جة إنهاء اإلعفاء من الرسوم الدراس�ة إ� الطالب. و�جب إرجاع أي رسوم دراس�ة تم تحص�

أو العق��ات  لإل�قاف من الدراسة متناسبةأو متطلبات  عرق�ة ل�س من المناسب لمكتب الحقوق المدن�ة أو المدرسة فرض حصص
. ال كوس�لة لمعالجة حاالت التأديب�ة األخرى   ف   8تمي�ي

ة النهائ�ة لممارسات التوج�ه الج�د للوكالة التابعة لمكتب اإلدارة قررت الوزارة أن هذە األسئلة واألج مالحظة:  ي إطار الن�ث
عد وث�قة إرشاد�ة مهمة �ف

ُ
ان�ة، ��ة ت ف والم�ي

ا  ). ال تض�ف هذە الوث�قة متطلبات إ� القانون المعمول به حال�ا. إذا كانت لد�ك أسئلة أو كنت2007يناير  25( 3432، من الالئحة االتحاد�ة رقم 72 رقم مهتم�
�ب التواصل مع وزارة التعل�م ع�:   ). TDD:8339-877-800(الهاتف المخصص للُصم:  3481-421-800 أو ocr@ed.govبالتعليق ع� هذە الوث�قة، ف�يُ

                                                           
 ع� سب�ل المثال إلغاء محكمة استئناف ف�درال�ة لحكم �حظر ع� "إحدى المناطق التعل�م�ة إحالة �سبة مئ��ة   8

ي الالئحة التأديب�ة  ،لطالب الب�ضأع� من او�ي �سبة للتأد�ب من طالب األقل�ات 
ما لم تتخلص المنطقة من جميع المعاي�ي "الغ�ي موضوع�ة" الموجودة �ف

ي السابق.  -الخاصة بها "ألن ذلك �شكل حصة عن��ة محظورة 
ف عن�ي �ف  ع� الرغم من أنه قد تقرر أن هذە المنطقة التعل�م�ة ارتكبت مخالفة تمي�ي

ي  F.3d 111 األمر،من يهمهم 
 . 538 �ف
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