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، عندما يرتقي الطالب ا ً ع  نرتقي جمي
 

ة العامة ت المجتمع و ة لمدارس دي م س أو اإلعاقة أوالعمر أو الدين أو الطول أو الوزن أو المواطنة ع أساس  (DPSCD) ال تم المنطقة التعل العرق أو اللون أو األصل القو أو الج
شطت ا،  برامجها وأ ة قانون ة أو أي فئة أخرى محم سب أو المعلومات الجي ة أو الوضع العسكري أو ال ة أو العائل ف أو الحالة الزوج ما  ذلك التوظ ة،  م انت ها التعل والقبول. اذا 

ة ع الرقم  سق الحقوق المدن م ة أسئلة أو مخاوف؟ إتصل  ك أ ط313(-240-4377لد   :أو ع العنوان dpscd.compliance@detroitk12.org :) أو الرا
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 ،DPSCDمور وعوائل طالب المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة أالى أولياء 
 

بحماية حقوق جميع الطالب في الحصول على تعليم مجاني عام بغض  المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة  تلتزم  
برفع مستوى التسامح والشمول والعطف   الوضع القانوني للهجرة بالنسبة للطفل أو أحد أفراد أسرته. نحن ملتزمون كذلكالنظر عن  

 .لجميع الطالب واألسر على اإلطالق في جميع مدارس المنطقة التعليمية ومرافقها ومواقعها
 

ضطراب إلدعم طالبنا المهاجرين وأسرهم ومنع أي  محميةالتعليمية ال المنطقةسياسة في اآلونة األخيرة، إعتمد مجلس التعليم 
  الهجرة الفيدرالية لطالبنا. تطبيق قوانينفي بيئة التعلم التي قد تسببها وكاالت 

  
) أو دائرة الجمارك والحدود األمريكية ICEوالجمارك (تم توجيه موظفي المدارس إلى عدم السماح ألي مسؤول من إدارة الهجرة  

)CBP المدرسية  الفعالياتول إلى مباني المدرسة أو المالعب أو دخالهجرة الفيدرالية بال تطبيق قوانين) أو غيرها من وكاالت
ومكتب المشرف على مراجعة أي المنطقة التعليمية  طالبنا. سيقوم مكتب المستشار العام في  ب  الخاصةمعلومات  الالوصول الى  أو  

  ضطراب.من هذه الطلبات والدفاع عن حقوق طالبنا في التعليم في بيئة خالية من اإل
 

وائلنا في العاطفية والجسدية لعتخاذ إجراءات لتوفير السالمة إلطالب من خالل بحماية ا محميةالتعليمية ال المنطقةسياسة  تقوم
 . مرفق بهذه الرسالة نسخة من السياسة الكاملة.DPSCD المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة

 
  مع التقدير،
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