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TBN 22 محميةال التعليمية منطقةال  

، تهللطفل أو أحد أفراد أسربالنسبة لهجرة القانوني ل وضعالبحماية حق جميع الطالب في الحصول على التعليم العام المجاني بغض النظر عن  نطقة التعليميةتلتزم الم

 .هامواقعو هامرافقو التعليمية مدارس المنطقة في جميع على اإلطالق خشاا سر واأللطالب واألطف لجميع االتسامح والشمول والع مستوى وتلتزم كذلك برفع

عملية  بطءتااذ إجراءات قد تإلطالب أو أحد أفراد األسرة أو بالنسبة ل هجرةلل الوضع القانونياالستفسار عن أو تسجيل القيام ب نطقة التعليميةالمال يجوز لموظفي 

لهجرة ألي ل الوضع القانوني عندون موافقة الوالدين الكشف  يتم ، فلن "(FERPA)"نون حقوق الاصوصية والتربية األسرية ، ووفقًا لقالعامى التعليم اعلصول حال

اء يو أسماء أولسم الطالب أإفي ذلك على سبيل المثال ال الحصر، السجالت التعليمية للطالب أو غيرها من معلومات التعريف الشاصية بما  اإلطالع على طالب أو

 جتماعي أو أي معّرف خشاصي آخر للطالب.مور الطالب أو رقم الضمان اإلأ

قانون الهجرة يعطل البيئة التعليمية بشكل كبير ويجب إرسال أي  تطبيق، أن وجود موظفي لتعليمية وكجزء من عملية التداولا بناًء على خبرتهووجد المجلس لقد 

على الفور إلى مكتب المشرف ومكتب المستشار العام للمراجعة والموافقة. يجب منح  نطقة التعليميةلمتابع لمرفق مدرسة أو موقع الول إلى دخطلبات من هذا القبيل لل

 .نطقة التعليميةالمول إلى مواقع المدارس ومرافق دخالموافقة قبل السماح للمسؤولين بال

أو حماية  (ICE)لواليات المتحدة في ا مسؤولي إدارة الهجرة والجمارك ،الحصرال ال سبيل المث في ذلك على، بما يسمح موظفو المدرسة ألي طرف ثالثيجب أال 

لب دون ط نطقة التعليميةلمتابع ل مدرسة أو مرفقول إلى موقع دخاالت المماثلة بالقوانين الهجرة الفيدرالية أو الوك تطبيقأو وكاالت  (CBP)حدود الجمارك األمريكية 

ول إلى موقع دخعتماده من مكتب المشرف والمستشار العام. ال يجوز لمدير المبنى أو مسؤول الموقع السماح لطرف ثالث بالتم إيوقع المبنى ومقدم إلى مسؤول م

 .يةميبيئة التعلالالمدرسة والذي قد يتسبب في تعطيل 

 

 أو (ICE) لواليات المتحدةفي ا ارة الهجرة والجماركإدين من م مسؤولبه تصلإومكتب المستشار العام فوًرا إذا تصال بمكتب المشرف يجب على موظفي المدرسة اإل

ول إلى موقع المدرسة. يجب أن يحاول الموظفون دخالهجرة للحصول على معلومات أو لل من دائرة ين آخرينأو مسؤول (CBP) حماية حدود الجمارك األمريكيةمن 

 طالب مشارك. أيًضا التواصل مع أولياء األمور أو األوصياء على أي

مدرسة أو الحصول على قانون الهجرة للدخول إلى موقع  تطبيقموظفي المقدمة من طلبات راجعة المكتب المشرف بناًء على مشورة مكتب المستشار العام بميقوم 

 على النحو التالي:وطالب  بيانات

 يرها ؛تفويض من الضباط أو الوكالء وطلب التحقق منها وتصوالوثائق  الحصول على طلب .1

حماية حدود من  أو (ICE) لواليات المتحدةفي ا إدارة الهجرة والجماركمن  صادرة مذكرات ، عمالً بتطبيقمكتوببتقديم تاويل مطالبة الو الحصول طلب .2

 ي تحقيقاتسابقين من قبل مسؤولمسؤولين ل وثائق تؤكد إعطاء صالحيات و حساسة،المجتمعية وال المعينة قعاموالبعض  تاص (CBP) الجمارك األمريكية

 ؛نطقة التعليميةالمبالدخول إلى ممتلكات  توجههم (CBP) حماية حدود الجمارك األمريكيةمن وتعليمات  القانون والترحيل تطبيقاألمن الداخلي و

 ؛وثيقةوالحصول على نساة من المذكرة قضائية  بتقديممطالبة الو الحصول طلب .3

a.  تتطلب و( بالسالمةتتعلق صحية أو طوارئ على أن الظروف الصعبة )حالة  تنصسؤولون عنهم أو للطالب الذين يبحث الم ةً محددتوقيف ال مذكرةكون تيجب أن

 ؛الدخول إلى الموقع

b.  مالحظات.ال وقم بتدوينول دخلل الموجبة طلب أسبابأ، توقيفالإذا لم يتم تقديم مذكرة 
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 ؛وسبب الطلب بها واالحتفاظمالحظات بأسماء الطالب طلب  .4

a. ؛بذلك  أنت أوصياء الطالب ، فقمآباء أو اإلتصال بموظفو المدرسة بقم إذا لم ي 

b. ؛دون حضور مستشار قانوني ،، على سبيل المثالمثل جدولهم، الااصة أو التامين بشأن الطالب هميجب أال يحاول موظفو المدرسة تقديم معلومات 

 ؛الهجرة وتطبيق قوانينتزويد المسؤولين بنساة من هذه السياسة والقرار بشأن الوصول إلى التعليم وخصوصية الطالب  .5
 ؛ وتصال بالمسؤولينإلطلب معلومات ا .6
 طالب.يانات مدرسة أو بول إلى أي موقع دخلأبلغ المسؤولين بأنك مطالب بإكمال هذه الاطوات قبل السماح لهم با .7

قرار بشأن ما إذا كانت  أو اتااذ/المعلومات و/ول إلى الموقعدخقرار بشأن السماح بالالتااذ إسيقوم مكتب المشرف ومكتب المستشار العام بمراجعة جميع الطلبات و

، (FERPA)نون حقوق الاصوصية والتربية األسرية قا، (Plyer v. Doe)دوي ير ضديبلوقضية ، متثال لدستور الواليات المتحدةول سيضمن اإللدخالمعلومات أو ا

 .نطقة التعليميةالم، القوانين المحلية وسياسة الوكالة الفيدرالية ووكاالت الوالية توجيهات، القوانين الفيدرالية وقوانين الواليات األخرىوغيرها من 

 التعليمية ، من العمل بسرعة لتوفير السالمة العاطفية والبدنية لطالب المنطقةار العام، مكتب المستشكن مكتب المشرفمإخشعار مناسب حتى يتيجب تزويد جميع الطلبات ب

 .هاموظفيو

 وضع القانونيالبلق مراجعة سياساتها وممارساتها لحفظ السجالت لضمان عدم الحاجة إلى جمع بيانات فيما يتع التعليمية المنطقة، يجب على لضمان حماية خصوصية الطالب

 .بلاهجرة الطل

مستندًا صادًرا عن وزارة األمن الداخلي أو وزارة العدل ألغراض تحديد الهوية ، فيجب على موظفي  طواعيةً  أو الطالب مهاجرال  / الوصي القانونيإذا قدم أحد الوالدين

 تسجيل:المدرسة االمتناع عن 

 ؛. المعلومات الشاصية من المستند1

 ؛ أوعلق بنوع المستند المقدمت. معلومات ت2

 هذه الوكاالت. منواحدة تقديم وثيقة من تم  .3

 

 معلومات وموارد إضافية فيما يتعلق بالمبادئ الموضحة هنا. التعليمية المنطقةباإلضافة إلى ذلك ، ستوفر 

 

 

 

 

 

 القانونياإلجراء 

 (يناير) الثانيكانون  18، قانون في أو بالقرب من مواقع مجتمعية معينةلا تطبيقأنشطة  - (CBP) حماية حدود الجمارك األمريكيةمذكرة 

2013 

 2011 (أكتوبر) األولتشرين  24القانون في المواقع الحساسة ،  تطبيقإجراءات  -مذكرة األمن الداخلي 

 457 US 202 (1982)،  (Plyer v. Doe) دوي بليير ضدقضية 

20  1232g USC ،34 99 الجزء رقم فيدراليةلقانون اللوائح ا من 

 الرابع  تعديلالالواليات المتحدة دستور 
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