قرار دعم الطالب المهاجرين وأفراد عائالتهم
فـي حـيـن ،منطقة بيفرتون التعليمية هي موطن لكثير من األطفال المهاجرين من جميع أنحاء العالم ،وهؤالء الطالب
قد يكونوا أو ال يكونوا مع وثائق توثق وضعهم.
فـي حـيـن ،تلتزم منطقة بيفرتون التعليمية بنجاح كل طالب ،وتسعى جاهدة لتمكين جميع الطالب لتحقيق النجاح في
المدارس في ما بعد المدرسة الثانوية.
فـي حـيـن ،تؤكد منطقة بيفرتون التعليمية إلتزامها بالخطة االستراتيجية لجميع الطالب من أحد أعمدة التعليم :عمود
العدالـة:
 نـحـن نبني عالقات صادقة ،وآمنة ،وشاملة تحتوي الجميع من طالبنا المتنوعين وعائالتهم. نـحـن نقدم الدعم الالزم بحيث ينجح كل طالب.فـي حـيـن ،يود مجلس اإلدارة إعادة التأكيد على السياسات التالية:
.1سياسة ، AC ،تنص على عدم التمييز والتفرقة:
 " تُحظر منطقة بيفرتون التعليمية من التمييز والتفرقة أوالتحرش القائم على أي أساس محمي منالقانون ،بما في ذلك وعلى سبيل المثال ولكن اليقتصر على  ،العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو
التوجه الجنسي والهوية الجنسية والتعبير الجنس أو األصل القومي أو الوطني ،والحالة اإلجتماعية أو،
السن أو اإلعاقة العقلية أو الجسدية أو اإلعاقة الظاهرة ،أوالحمل ،أوالوضع العائلي أوالوضع
االقتصادي ،أو الخدمة العسكرية ،أو بسبب وجود عالقة مع أي شخص من األشخا اآلرخرين ضمن
هذه الفئات المحمية قانونيا ".
.2سياسة ، JFCF ،تنص على منع المضايقات/التخويف /التن ُّمر:
 " يلتزم مجلس إدارة المدرسة بتوفير بيئة تعليمية آمنة ،إيجابية ومثمرة .المعاكسات والمضايقاتالتخويف والترهيب،التن ُّمر،التوعيد ،والتسلط أوالمضايقة اإللكترونية من قبل الطالب يمنع منعا باتا
ولـن يتم التسامح أو التساهل به من قِبل المنطقة التعليمية ".
والتي تعرف " التحرش أو التخويف أو التن ُّمر" كالتالي:
 " أي عمل يتعارض وبشكل كبير مع مصلحة الطالب التعليمية ،سواء الفرالتي قد تكون مبنية على ،ولكن ال تقتصر على ،وضع الشخص المحمي ".

أو األداء المدرسي

.3سياسة ، ADA ،تنص على العدالـة ،و على أن المنطقة التعليمية سوف تقوم بـ:
 " رخلق وتعزيز بيئة شاملة ومرحبة بالجميع ،لجميع الطالب والعائالت والموظفين".... " تجسيد صوت و وجهات النظر للطالب والعائالت والمجتمع والذي يعكس التركيبة السكانية للطالب في جميعالقرارات التي تفيد مصلحة وضمان نجاح الطالب ".
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فـي حـيـن ،يود مجلس اإلدارة إلى إعادة التأكيد على دعمها لجعل قانون دريـم القائم في  13ديسمبر/كانون أول
 " :2010منطقة بيفرتون التعليمية تدعم قانون دريـم والتشريعات ذات الصلة به لتزويد الطالب المهاجرين المؤهلين
طريقا إلى اإلقامة القانونية الستكمال تعليمهم ".
و فـي حـيـن ،ويشير مجلس اإلدارة أن موظفي المنطقة التعليمية ممنوعين من استخدام موارد ومصادر المنطقة
التعليمية لفرض قوانين الهجرة الفيدرالية ،عمال بقانون:ORS 181A.820 (1) :والذي ينص على:
 " ال يجوز ألي وكالة تنفيذ القانون في والية أوريغون أو أي وحداتها السياسية للوالية استخدام أموال الوكالة أوالمعدات أو األفراد لغرض الكشف عن /أو إلقاء القبض على األشخا الذين انتهكوا القانون الوحيد هو بأنهم
أشخا من جنسية أرخرى و موجودين في الواليات المتحدة األمريكية وذلك انتهاك لقوانين الهجرة الفيدرالية ".
واآلن  ،و بنا ًء على ذلك ،قـد تـقـرر ،أن تقوم منطقة بيفرتون التعليمية بـ :
 .1معاملة جميع الطالب بالعدل في الحصول على جميع الخدمات المدرسية ،بما في ذلك ولكن ال يقتصر على،
برنامج التغذية المجاني أو مخفض السعر،والنقل ،وتقديم االستشارات ،والتعليم التربوي.
 .2رخلق وتعزيز بيئة شاملة ومرحبة بالجميع ،لجميع الطالب والعائالت والموظفين.
 .3تجسيد صوت و وجهات النظر للطالب والعائالت والمجتمع والذي يعكس التركيبة السكانية للطالب في جميع
القرارات التي تفيد مصلحة وضمان نجاح الطالب.
 .4اإلمتثال بقانون ) ORS 181A.820 (1والذي يرفض استخدام موارد المنطقة التعليمية لغرض الكشف
عن /أو إلقاء القبض على األشخا الذين انتهكوا قانون الهجرة وهـو بأنهم أشخا من جنسية أرخرى و موجودين
في الواليات المتحدة األمريكية وذلك انتهاك لقوانين الهجرة الفيدرالية.
و قـد تـقـرر ،أن المراقب العام سيتأكد من أن مجتمع منطقة بيفرتون التعليمية ،بما في ذلك جميع أولياء األمور
والطالب سوف يكون من السهل الوصول إلى المعلومات حول السياسات وممارسات المنطقة التعليمية للطالب
المهاجرين بدعمهم وإعادة التأكيد على هذا القرار.
و قـد تـقـرر كذلك  ،تخويل مجلس إدارة منطقة بيفرتون التعليمية أن على المراقب العام تنفيذ هذا القرار ويتواصل
بمحتوى القرار وحسب الحاجة لدعم إصدار قانون دريـم والتشريعات ذات الصلة به.
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