
 
 

 (JPPSS)جيفــرســـــون    يةـــامة في أبرشـــام المدارس العــــنظ
 الٌملخــــــــــــــــص

 
مكتب بـــدأ كل من قســــم الحقوق المدنية التابع لوزارة العدل األمريكية بالتعاون مع  2012} أيلول{في شهر سبتمبر 

التحـــري وجمــع المعلومات عن نظــام التعليم العـام في أبرشـــية بالتابع لوزارة التربية والتعليم  الحقوق المدنية
لقوانين الحقوق المدنية  نتهاكاتاحــدوث عدة شكاوى تزعم وذلك بعــد أن تلقت هــذه الدوائر  (JPPSS)جيفرســـون 

في  (JPPSS)لعام ؛ وعلى وجه التحــديد؛ بسياسات وممارسات نظام التعليم اوقد تعلقت هذه الشكاوي. االتحادية
من األقليات  أوليــاء أمــور الطالب مع تســجيل الطالب وقبولهم وتخــرجهم؛ مثل كيفية تواصل النظام التعليمي في 

اإلدعــاءات القائلة بأن نظـام  لى عرد األبرشــية نا درســكما  اللغة اإلنجليزية؛الذين لديهم قدرة محدودة على النطق ب
التيني على من األصــل اللطالب والتحــرش ضــد االمضايقات يمارس   (JPPSS)التعليمي  أبرشــية جيفرســون

، قام مندوبو  (JPPSS)الوثائق والمعلومات المقدمة من نا ضنا وتلقينــا واستعرطلبأن بعد و.  أساس أصلهم الوطني
مقابالت مع العديد من وا وأجر 2013} آيار{وفي شهر مايو  هاإداراتمكاتب التحقيق بزيارة أبرشــية جيفرســون  و

الدخول  على إنهاء الخالف عن طريق JPPSSنهاية الزيارة، وافقت في  .وأعضاء هيئة التدريس والطالب المسئولين
 .الحكومة األمريكيةمخاوف  على  إلى اتفاق يشمل إجراءات عالجية على مستوى المدرسة ومستوى األبرشية للرد 

 
الطالب الذين ضمــان تســجيل كافة  ، سيتم2014، ويولي/تموز 9الذي وقعه الطرفان في  االتفاقبنــاءاً على بنــود و

موقفهم أو موقف والديهم من اللتحاق بالمدارس بغض النظر عن وإتاحة الفرصة لهم ل جيفرسونيقيمون في أبرشية 
 أيضــاً من أبرشــية جيفرســونكما يتطلب االتفاق  .القومي والديهمأصلهم أو أصل الهجــرة وبغض النظر كذلك عن 

(JPPSS)  الذين لديهم قدرة محدودة من األقليات مور ألأوليــاء اوتنقيح سياساتها وممارساتها للتواصل مع مراجعــة
اإلضافة إلى ب .يفهموهاأن هم يمكنالتي لغة بالهامة المعلومات العلى األمــورأولياء للتأكد من حصول على النطق 

إجــراء ضمان لستعراض وتنقيح سياساتها وممارساتها تقــوم أبرشــية جيفرســون بمــراجعــة وإذلك، سوف 
في جميع الشكاوى التي تزعم التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي، بما التحقيقات المناســبة والعاجلة 

 .في ذلك ادعاءات التحرش وحلها
 

 :طالع على هذا البيان الصحفي، يرجى اإللى مزيد من المعلوماتللحصول ع
 

http://www.justice.gov/opa/pr/2014/July/14-crt-718.html 
 
 : الرابطعلى هذا باللغتين اإلنكليزية واإلسبانية  ةنسخة من االتفاق متاحكما أن  

 
http://www.justice.gov/crt/about/edu/documents/casesummary.php#jeffersonparish 

 
 

  مجاناأن تطلب فــإنه بإمكانك صعوبة في فهم اللغة اإلنجليزية،  كنت تعاني منإذا كان  :إشعار للمساعدة اللغوية
 :الهاتفاإلتصال برقم  خدمات المساعدة اللغوية إلدارة شؤون اإلعالم هذه عن طريق

1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) .  ـ يمكن االتصال بالرقمأما بالنسبة للٌصـم (TTY: 1-800-
 : كترونياُ على البريد االلكترونيصل معنا الأو يمكنـــــكم التوا ؛(877-8339

Ed.Language.Assistance@ed.gov 
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