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 الزم�ل الع��ز: 

ي الس�اسة والتوج�ه الغرض من هذە الرسالة هو 
إبالغك بأن وزارة العدل ووزارة التعل�م �سحبان ب�اين

ي الوثائق التال�ة: 
ن �ن  المبّينني

�ة لالنضباط المدر�ي بتار�ــــخ  بخصوصخطاب الزم�ل الع��ز  • ن  ؛2014يناير  8اإلدارة غ�ي التمي�ي

 . 2014يناير  8االنضباط المدر�ي بتار�ــــخ دعم نظرة عامة ع� مبادرة  •

 � ذلك، تقوم وزارة التعل�م �سحب الوثائق ذات الصلة التال�ة: باإلضافة إ

ن بيئة المدرسة واالنضباط ، بتار�ــــخ  المبادئ التوجيه�ة:  •  ؛2014يناير  8دل�ل الموارد لتحسني

بيئة المدرس�ة واالنضباط، بتار�ــــخ الف�درال�ة للموارد ل: دل�ل وزارة التعل�م األم��ك�ة ل1الملحق  •
 ؛2014يناير  8

ي الوال�ات القائمة ال: 2الملحق  •
ن واللوائح المتعلقة باالنضباط المدر�ي �ن مجمعة بالقوانني

، وواشنطن العاصمة، و�ورتور�كو، بتار�ــــخ  ن  ؛2014يناير  8الخمسني

، بتار�ــــخ  •  2014يناير  8األسئلة المتداولة حول حزمة توجيهات االنضباط المدر�ي

�ة لالنضباط ("التوج�ه") اإلطار  ن لقد تناول خطاب الزم�ل الع��ز بخصوص اإلدارة غ�ي التمي�ي
ي الذي �ستخدمه 

ن بموجب الباب الرابع من قانون الحقوق  الوزاراتالقانوين لتحل�ل شكاوى التمي�ي
من  وما �ليها، والباب السادس 2000cالفقرة   .IV("42U.S.C(الباب الرابع " 1964المدن�ة لعام 

وما �ليها،  2000d الفقرة .VI ،("42U.S.C(الباب السادس " 1964قانون الحقوق المدن�ة لعام 
ي ظروف معينة برفع 100. الجزء C.F.R 34والئحته التنف�ذ�ة 

. �خول الباب الرابع النائب العام �ن
ي شكوى

. �حظر  دعوى ضد مجالس المدارس العامة وال�ل�ات والجامعات عند تل�ت ن الباب  من التمي�ي
ي المساعدة 

ن ع� أساس العرق أو اللون أو األصل القو�ي من خالل متل�ت السادس ممارسة التمي�ي
ي تنطوي ع�  المال�ة الف�درال�ة. قدمت التوجيهات وحللت ا من السينار�وهات الواقع�ة الىت عدد�

ي قد ت ن الرابع والسادس، و�ينت النتائج الىت ، بموجب البابني توصل إليها تطبيق االنضباط المدر�ي
ي مثل هكذا سينار�وهات. 

 الوزارات �ن

ي 
، أعلن الرئ�س ترامب �شك�ل لجنة اتحاد�ة معن�ة بالسالمة المدرس�ة. أصدر 2018مارس  12�ن

ي ذلك 
الرئ�س ترامب توجيهاته إ� اللجنة بدراسة العد�د من القضا�ا وتقد�م توص�ات �شأنها، بما �ن

ي إلغاء التوج�ه والوثا
ي ما إذا كان ينب�ن

، أوصت اللجنة بأن تقوم 2018د�سم�ب  18ئق المرتبطة به. �ن
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 خطاب الزمیل العزیز — 2الصفحة 

 

 الوزارات ب�لغاء التوج�ه والوثائق

 المرتبطة به.  
 

ي ذلك  
ي وضع الس�اسة التعل�م�ة، بما �ن

تلعب الوال�ات والمناطق التعل�م�ة المحل�ة الدور الرئ�س �ن
ن ع� ك�ف�ة التعامل مع حاالت معينة لسوء سلوك الطالب واالنضباط، وضما ن حصول المدرسني

م الوال�ات والمناطق  ن الدعم الذي �حتاجونه لتنف�ذ س�اسات االنضباط المناسبة. كما �جب أن تل�ت
ي ذلك الباب 

، بما �ن ي القانون الف�درا�ي
ن الواردة �ن التعل�م�ة المحل�ة بأوجه حما�ة مكافحة التمي�ي

ن إ� أن التوج�ه والوثائق المر  تبطة به �عرضان تفض�الت الس�اسة السادس. وقد خلصت الوزاراتني
ي الباب الرابع أو الباب السادس. 

 والمواقف غ�ي المطل��ة أو المنصوص عليها �ن

م  ن ي التعل�م والعدل سحب التوج�ه والوثائق المرتبطة بها و�لغاءهما وتل�ت
و�ناًء ع� ذلك، قررت وزاريت

ن ع� نحو� صارم ب�نفاذ أوجه حما�ة الحقوق  ن�ابة عن جميع الطالب. تظل  ،المدن�ة بقوةالوزارتني
ي �كفلها الدستور  ن �سبب العرق أو اللون أو األصل القو�ي الىت أشكال الحما�ة الق��ة ضد التمي�ي
ي 

ور�ة بالنسبة إ� المؤسسات التعل�م�ة �ن ، وال تزال �ن والبابان الرابع والسادس كما �ي بدون تغي�ي
 الوال�ات المتحدة. 

ئ أي حقوق موضوع�ة أو إجرائ�ة ال �ض�ف هذا الخطا ب متطلبات إ� القانون المعمول به وال ين�ش
ي أي مسألة مدن�ة أو جنائ�ة وال ُ�قصد به أن 

قابلة للتنف�ذ بموجب القانون من قبل أي طرف �ن
ا بالتعليق ع� هذا الخطاب،  ئ مثل هذە الحقوق. إذا كانت لد�ك أسئلة أو كنت مهتم� �ب ير ين�ش

 ؛TDD: 800-421-800) 3481-877-(8339أو  ocr@ed.gov التعل�م ع�  التواصل مع وزارة
800 :-514-الهاتف الن�ي  877-292-3804أو   education@usdoj.gov أو وزارة العدل ع� 

0383)  TTY .( 

 
 

ام والتقدير،وتفضلوا   بقبول فائق االح�ت
 

/s/ 
 كين�ث إل ماركس

ن المساعد لمكتب الحقوق المدن�ة  األمني
 وزارة التعل�م األم��ك�ة

/s/ 
 إي��ك إس در�باند

 مساعد النائب العام
 وزارة العدل األم��ك�ة
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