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  أعزائي الزمالء:
التعليميــة")  "المنــاطقبلفــظ بموجب القانون الفيدرالي، يجب على الوكاالت التعليمية الحكومية والمحلية (يشار إليهــا فيمــا بعــد 

توفير إمكانية وصول متساوية للتعلــيم العــام علــى المســتوى االبتــدائي والثــانوي لجميــع األطفــال. ومــؤخرًا، أصــبحنا علــى وعــي 
طالب وفقًا للوضع الفعلي للطالــب، أو إقصاء البممارسات تسجيل الطالب والتي ربما تُثبط أو تعيق المشاركة، أو تقود إلى 

أو بالنظر إلى جنســيته أو حالــة الهجــرة لــه. فهــذه الممارســات تخــالف القــانون الفيــدرالي. لــذلك ُترســل كــًال والديه، أو ولي أمره 
من وزارة العدل األمريكيــة ووزارات التعلــيم األمريكيــة إليــك خطابــًا لتــذكيرك بااللتزامــات الفيدراليــة لتــوفير فــرص تعلــيم متســاوية 

  ليمية ولتقديم مساعدتك في ضمان التزامك بالقانون.لجميع األطفال الذين يقيمون في منطقتك التع
  

الفقــرات الرابعــة والسادســة مــن قــانون الحقــوق المدنيــة للعــام تُنفذ الوزارات العديد من األنظمــة التــي تحظــر التمييــز، بمــا يشــمل 
ق، أو اللــون، أو المنشــأ التمييز علــى أســاس العــر على المدارس االبتدائية والثانوية العامة . حيث تحظر الفقرة الرابعة 1964

د. عــالوة علــى ذلــك تحظــر تشــريعات الفقــرة السادســة  2000و  42أخــرى. قــانون الواليــات المتحــدة  بــين عوامــلمن الوطني 
علــى المنــاطق التعليميــة اســتخدام معــايير غيــر مبــررة أو طــرق لــإلدارة يكــون لهــا تــأثير علــى تعــرض األفــراد لتمييــز بســبب 

على إحباط أو عرقلة بلوغ تحقيق أهداف برنــامج ألفــراد ذوي كبير أهم الوطني، أو يكون لها تأثير عرقهم، أو لونهم، أو منش
) و قـــانون 2(ب) ( 42.104و  28) C.F.Rعـــرق، أو لـــون، أو منشـــأ وطنـــي معـــين. أنظـــر قـــانون التشـــريعات الفيدراليـــة (

  ).2(ب) ( 100.3و  34) C.F.Rالتشريعات الفيدرالية (
  

)، والتــي 1982( 202الواليــات المتحــدة  457بليلــر ودوي، قضية انعقدت المحكمة العليا األمريكية في  باإلضافة إلى ذلك،
أشارت إلى عدم جواز حظر الدولة ألي إمكانية وصــول للتعلــيم العــام األساســي ألي طفــل يقــيم فــي الدولــة، ســواًء كــان مقيمــًا 

، أوضــحت "طفل برئ" من إمكانية الوصول إلى التعليم العام في الواليات المتحدة على نحو قانوني أو خالف ذلك. فحرمان
المحكمة قائلة "فرض معاناة مدى حياة على فئة منفصلة من األطفال، ليسوا مسئولين عن حالة عجزهم ... وبحرمان هؤالء 

مــن أي إمكانيــة األطفال من التعليم األساسي، فنحن نحرمهم من القدرة على العيش في هيكل المؤسسات المدنيــة، ونحــرمهم 
وكمــا تــم إيضــاحه علــى . 223الواليــات المتحــدة فــي  457لمســاهمتهم حتــى ولــو بأقــل طريقــة فــي تقــدم األمــة". بليلــر واقعيــة 

نحو واضح في قضية بليلر، فإن حالة عدم حمل وثائق أو عدم حمل جنسية للطالب (أو والده أو والدته أو ولي أمــره) لــيس 
  ليم االبتدائي والثانوي العام.لها عالقة بحق الطالب في التع
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مع أوامر المحكمة العليا، ينبغــي عليــك التأكــد مــن عــدم قيامــك بــالتمييز علــى لاللتزام بتلك القوانين الفيدرالية للحقوق المدنية، 
 أســاس العــرق، أو اللــون، أو المنشــأ الــوطني، وعــدم منــع الطالــب مــن التســجيل فــي المــدارس العامــة علــى المســتوى االبتــدائي

والثــانوي بســبب الجنســية أو حالــة الهجــرة لهــم أو آلبــائهم أو ألوليــاء أمــورهم. عــالوة علــى ذلــك، ال يجــوز للمنــاطق التعليميــة 
طلــب معلومــات لغــرض أو ينــتج عنهــا الحرمــان مــن الوصــول إلــى المــدارس العامــة علــى أســاس العــرق، أو اللــون، أو المنشــأ 

مـــات، ففيمـــا يلـــي بعـــض األمثـــال لممارســـات المســـموح بهـــا، مـــع أمثلـــة ألنـــواع الـــوطني. ولمســـاعدتك فـــي الوفـــاء بتلـــك االلتزا
  المعلومات التي ال يجوز استخدامها كأساس لحرمان الطالب من الدخول إلى المدرسة.

  
 تقديم الخدمة التعليمية للمقيمين في المنطقة التعليمية فقط، يجوز للمنطقة التعليمية أن تطلب مــن الطالــب أو والديــهلضمان 

 328، 321الواليــات المتحــدة  461تقــديم دليــل إقامــة فــي المنطقــة التعليميــة. أنظــر علــى ســبيل المثــال مــارتينيز و بــايمون 
فعلــى ســبيل المثــال يجــوز للمنــاطق التعليميــة طلــب نســخ مــن فــواتير الهــاتف أو الميــاه أو اتفاقيــة اإليجــار لتأكيــد . 1)1983(

الحضور لسكان المنطقة، سائلين عن جنسية الطالــب أو حالــة الهجــرة لــه، أو لوالديــه اإلقامة. بينما قد تحظر منطقة تعليمية 
  في المنطقة التعليمية.اإلقامة تأكيد مكان األمر الذي ليس له صلة بأو لولي أمره 

  
األدنــى  قــد تطلــب المنطقــة التعليميــة للمدرســة شــهادة مــيالد للتأكيــد علــى أن الطالــب يقــع ضــمن أمــر المنطقــة التعليميــة بالحــد

والحد األقصى لمتطلبات العمر، ومع ذلك ال يجوز للمنطقة التعليمية منــع طالــب مــن التســجيل فــي المدرســة باالعتمــاد علــى 
شـــهادة مـــيالده األجنبيـــة. عـــالوة علـــى ذلـــك، نعـــرف أن المنـــاطق التعليميـــة عليهـــا التزامـــات فيدراليـــة، وفـــي بعـــض الحـــاالت 

غ عن بيانات محددة مثل العرق واإلثنية لطالبهم. بينما تتطلــب وزارة التعلــيم مــن المنــاطق التعليميــة التزامات حكومية، لإلبال
جمع واإلبالغ عن هذه المعلومات، فال يمكن للمناطق التعليمية استخدام البيانات التــي تــم جمعهــا للتمييــز ضــد الطــالب؛ وال 

  الطلب إلى رفض تسجيل طفله أو طفلها. يجوز أن يؤدي رفض الوالد أو ولي األمر لالستجابة لذلك
  

رقم الضمان االجتماعي للطالــب عنــد التســجيل الســتخدامه تطلب بالمثل، فنحن على وعي بأن العديد من المناطق التعليمية 
 كرقم تعريف هوية الطالب. ال يجوز للمنطقة التعليمية منع تسجيل طالب إذا اختار أو اختارت (أو والده أو ولي أمــره) عــدم

. وٕاذا اختـــارت المنطقـــة 2أ (مالحظـــة)552) و U.S.Cقـــانون الواليـــات المتحـــدة ( 5تقـــديم رقـــم الضـــمان االجتمـــاعي. أنظـــر 
مــع ذكــر األســاس القــانوني أو ، طــوعيالتعليمية طلب رقم الضمان االجتماعي، ينبغي عليها إبالغ الفرد بــأن اإلفصــاح عنــه 

جميــع ففــي  ،الســتخدامات الــذي ستســتخدمه فيهــا. وبالمثــلوتوضــح أي ا األساس اآلخر الذي تطلــب علــى أساســه ذلــك الــرقم،
حــاالت جمــع ومراجعــة المعلومــات، مــن الضــروري أن يــتم تطبيــق أي طلــب بشــكل موحــد علــى جميــع الطــالب وعــدم تطبيقــه 

  بطريقة انتقائية على مجموعات محددة من الطالب.
  

                                                 

يجــب ) األطفــال والشــباب المشــردين ال يكــون لــديهم عــادة المســتندات المطلوبــة عــادة للتســجيل فــي المدرســة مثــل دليــل اإلقامــة أو شــهادات المــيالد. 1
ادرين علــى تقــديم على المدرسة المختارة لطفل مشرد أن تقوم في الحال بتسجيل الطفــل المشــرد، حتــى ولــو كــان الطفــل أو والديــه أو ولــي أمــره غيــر قــ

 )(ج)(ط).3(ز)(11432) و U.S.Cقانون الواليات المتحدة ( 42المستندات المطلوبة عادة للتسجيل. أنظر 
 )(ب).2(أ)(7و  L. 93-579) ينص القانون الفيدرالي على بعض االستثناءات المحدودة لهذا الشرط. أنظر الطبعة 2
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)، 1954( 483الواليــات المتحــدة  347مجلــس التعلــيم، كمــا أشــارت المحكمــة العليــا فــي قرارهــا فــي قضــية بــراون و   
"إنه ألمر مشكوك فيه إمكانية توقع النجاح في الحياة من أي طفل بطريقة معقولــة إذا تــم حرمانــه [أو حرمانهــا] مــن الفرصــة 

إليهــا أعــاله وتقــديم أي . تلتــزم كــال الــوزارتين بتنفيــذ قــوانين الحقــوق المدنيــة الفيدراليــة المشــار 493في التعليم." وبالمثل، ففــي 
مســاعدة فنيــة قــد تكــون مفيــدة لــك، حتــى يــتم مــنح جميــع الطــالب فــرص تعلــيم متســاوية. كخطــوات فوريــة، قــد ترغــب أوًال فــي 
اســتعراض المســتندات التــي تطلبهــا منطقتــك التعليميــة للتســجيل فــي المــدارس للتأكيــد علــى أن المســتندات المطلوبــة لــيس لهــا 

الطــالب فــي المدرســة. ثانيــًا، فــي عمليــة تقيــيم امتثالــك للقــانون، يمكنــك اســتعراض بيانــات التســجيل تــأثير ُمثــبط علــى تســجيل 
علــى المســتوى الحكــومي ومســتوى المنطقــة التعليميــة. فاالنخفــاض الكبيــر فــي تســجيل أي مجموعــة مــن الطــالب فــي منطقــة 

 أن تقوم بالمزيد من التحقيق فيه. تعليمية أو مدرسة قد يشير إلى وجود عوائق على حضورهم األمر ينبغي عليك
  

يرجى االتصال بنا إذا كان لديك آية أسئلة أو إذا كنا نستطيع أن نقدم لك مساعدة في التأكيد على أن برامجك 
-33804تتوافق مع القانون الفيدرالي. يمكنك االتصال بوزارة العدل، قطاع الحقوق المدنية، قسم الفرص التعليمية، على 

-3481) على OCRوزارة التعليم، مكتب الحقوق المدنية (، أو education@usdoj.gov ) أو877(-292
. يمكنك أيضًا زيارة الرابط ocr@ed.gov) أو 800(421

http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm  قانون الحقوق المدنية الذي يخدم لمكتب تنفيذ
منطقتك. للمعلومات العامة بشأن إمكانية الوصول المتساوية للتعليم العام، يرجى زيارة موقعنا اإلليكتروني على 

/www.justice.gov/crt/edohttp:/  وhttp://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html .  
  

انتباهك لهذا األمر والتخاذ الخطوات الضرورية للتأكيد على عدم حرمان أي نتطلع للعمل معك. شكرًا لك على 
  التعليم العام. طفل من

  
  ولسيادتكم فائق التحية واالحترام،
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