
 سیاسة الوصول إلى الطالب في
 إدارة مدارس بوسطن العامة التعلیمیة

 
آمنة تعلیمیة تجربة توفیر وهي التعلیمیة، اإلدارة مهمة في جوهریة نقطة مدارسنا في وأمنهم سالمتهم وضمان طالبنا حمایة                    إن
المسؤولیة. هذه في محوري أمر المدرسیة البیئة داخل وسالمتهم الطالب أمن تدعم سیاسة اتباع إن الطالب. لجمیع                   ومرحبة
بتوفیر ،(Boston Trust Act) بوسطن بمدینة الثقة قانون مع یتوافق بما التعلیمیة، اإلدارة التزام على السیاسة هذه                تؤكد    
مدیرة نشرة بتعمیم السیاسة هذه وتأذن بهم؛ الخاصة الهجرة حالة عن النظر بغض الطالب، لجمیع ومرحبة آمنة تعلیمیة                    بیئة
الوصول إلى یسعى القانون إنفاذ وكاالت عمالء أحد هناك كان إذا اتباعها الواجب البروتوكوالت تحدد التي التعلیمیة                   اإلدارة

 إلى طالب في المدرسة.
 

 ضمان توفیر المدارس بیئات تعلیمیة آمنة ومرحبة لجمیع الطالب
 

التركیز یستطیعون حتى للطالب، ومرحبة وصحیة آمنة مساحات بتوفیر ملتزمة التعلیمیة العامة بوسطن مدارس إدارة زالت                  ما
اإلدارة وتواصل وكمدینة. مدرسي كنظام قیمنا صمیم في تقع التي الجوهریة المفاهیم من واإلدماج التنوع إن التعلم.                   على
یستحقون بهم، الخاصة الهجرة حالة أو األصلي بلدهم عن النظر بغض األطفال، جمیع بأن القائل بالمبدأ تمسكها                   التعلیمیة
التعلم. بیئة في واألمان باألمن والمعلمین وأسرهم الطالب یشعر أن یجب بأنه والقائل الجودة؛ عالي عام تعلیم على                    الحصول

 هذه عناصر جوهریة وأساسیة لتوفیر تجربة تعلیمیة ممتازة للطالب.
 

 ضمان توفیر بیئات تعلیمیة آمنة ومرحبة للطالب واألسر المهاجرین
 

یشمل بما الجنسیة، أو الهجرة حالة بشأن معلومات تقدیم أمر ولي أو والد أو طالب أي من التعلیمیة اإلدارة تطلب ولن                       ال
لفرق األمر، لزم إذا إضافیة، وموارد اإللزامي التدریب تقدیم التعلیمیة اإلدارة وستواصل التسجیل. ألغراض اإلقامة                 معلومات
قد الذین طالبنا والرفاهیة السالمة توفیر ضمان في المساعدة أجل من بها الخاصة الحالیة والطوارئ لألزمات                  االستجابة
أو الهجرة حالة معلومات تخزین أو لتسجیل آلیة بإنشاء التعلیمیة اإلدارة تقوم ولن ال الهجرة. قوانین إنفاذ بإجراءات                    یتأثرون

 الجنسیة التي قد توفرها األسر عن غیر قصد لإلدارة التعلیمیة .
 

 الوصول إلى المباني المدرسیة والطالب
 

أو العامة السالمة في فورًیا تأثیًرا تؤثر لمشكلة التعرض مثل واالستثنائیة، النادرة الظروف في التعلیمیة اإلدارة من ُیطلب                    ربما
من أمر أو استدعاء أمر أو قاض) أو قضائي مأمور من موقعة (مذكرة صالحة قضائیة جنائیة مذكرة هناك یكون                     عندما
اإلدارة وتتبع تضع سوف الطالب. إلى الوصول مالئم اعتماد على الحاصلین القانون إنفاذ وكاالت لعمالء السماح                  المحكمة،
الوصول ویطلب المدرسة إلى القانون إنفاذ وكاالت عمالء أحد فیها یأتي التي المواقف، مع للتعامل داخلًیا بروتوكوًال                   التعلیمیة
لطلب قانونیة استجابة تقدیم كیفیة حول المدرسة قادة إلى المشورة وإسداء العمیل، وجود صالحیة تقییم بهدف الطالب؛ أحد                    إلى

 العمیل، وتقدیم الدعم للطالب واألسر المتضررة. وتلتزم اإلدارة التعلیمیة عند إعداد هذا البروتوكول بالمبادئ التالیة:

أو● شخص أي هویة تحدید تشمل التي الهجرة، قوانین إنفاذ أنشطة تنفیذ في التعلیمیة اإلدارة تساعد ولن تتعاون                    لن
 اعتقاله أو احتجازه بناًء فقط على حالة الهجرة الخاصة به أو على انتهاك مشتبه به لقانون الهجرة المدنیة الفیدرالیة.

 
صالحة،● مذكرة وجود عدم حال في الطالب إلى بالوصول القانون إنفاذ وكاالت لعمالء التعلیمیة اإلدارة تسمح                  لن

المركزي المكتب قیام لضمان بروتوكول بإعداد التعلیمیة اإلدارة ستقوم الوالد. من صریحة موافقة وجود                باستثناء
 بأعمال المراجعة والتوجیه عندما یأتي أحد عمالء وكاالت إنفاذ القانون إلى المدرسة دون مذكرة صالحة.

 
بإعداد● التعلیمیة اإلدارة وستقوم قاض. أو قضائي مأمور من الموقعة الصالحة للمذكرات التعلیمیة اإلدارة تمتثل                 سوف

إلى القانون إنفاذ وكاالت عمالء أحد یأتي عندما والتوجیه المراجعة بأعمال المركزي المكتب قیام لضمان                 بروتوكول



الحاملین الطالب إلى بالوصول القانون إنفاذ وكاالت لعمالء التعلیمیة اإلدارة تسمح لن صالحة. مذكرة ومعه                 المدرسة
 لمذكرات إداریة.

 
العمالء● لهؤالء یجوز الطوارئ، لحاالت االستجابة أجل من القانون إنفاذ وكاالت لعمالء المدرسة استدعاء حال                 في

 دخول المدرسة والوصول إلى الطالب من أجل أداء وظائفهم والتعامل مع الحالة الطارئة.
 
 
  


