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 ?
ا@0 ABالخصوص9ة أثناء التعل9م االفJ للعائالت ف9ما يتعلق ?Oب9ان إعال

أWلول 7 2020 

? Wــجب  AZــالغ الــعائــالت ^ــشأن اعــت]ارات الــخصوصــ9ة الJ`و ?aــادة الــوdeند هــو لــhالهــدف مــن هــذا المســ
? اعــت]ار هــذە الــوثــ9قة اســhشارة أو 

0p[qال ي . ?
ا@0 ABالــتعل9م االف ?

0s أخــذهــا بــنظر االعــت]ار أثــناء مــشاركــة الــطالب
�~ التواصل مع محام مختص.   1Bشارة قانون9ة ^شأن قض9ة ما فhحاجة إ� إسJ إذا كنت. ?

ب9ان قانو�0

ات  1Bبــــ�ســــتخدام الــــ�ام ?
ا@0 ABــــدأوا عــــامــــهم الــــدرا�? لــــلتعل9م االفJ ــــما إن طــــالب مــــقاطــــعة آرلــــنكتونJ

ة  0 1Bع� الـــجهود المتم ? 0Zامـــج الـــحاســـ��ـــ9ة الـــمعدة لهـــذا الـــغرض، فـــإن مجـــلس أولـــ9اء األمـــور ُيث ~Bـــة والdالـــف9ديـــ�
 ?
0s ــم �ــل مــا بــوســعهم لــتذلــ9ل الــصع��ــات و`نــجاح الــعمل9ة الــتعل9م9ةWللهــيئة الــتدر�ســ9ة وعــوائــل الــطل]ة لــتقد

 
�
? تـؤثـر سـل]ا AZ1 محـمودة، والBة إ� عـواقـب غ 1BصJ هـذە الـظروف الـصع]ة. لـسوء الحـظ قـد تـؤدي الـمرونـة دون

��dة وخصوص9ة الطل]ة  ABع� العمل9ة ال

) لـلطل]ة  امـن (الـم]ا£¢ 0 ABـمناقـشة ومـراجـعة كـ9ف أن الـتعل9م المJ آرلـنكتون ?
0s شـارك مجـلس أولـ9اء األمـور        

? الُحســـ]ان ^ســـ©ب إســـتخدام هـــذە الـــطرق الجـــدWـــدة 
0s لـــم نـــضعها ? AZـــعض األمـــور الJ 1Bمـــنازلـــهم قـــد يث ?

0s وهـــم
? الـوالWـات المتحـدة ولحـد اآلن اليـوجـد 

0s ظـرف لـم نـألـفُه مـن قـ]ل ?
0s الـعمل9ة  الـتعل9م9ة. نـحن اآلن ?

0s ̄عة و°
ــعرض هــذە 

ُ
- أن ت مــن لــدWــِه اإلجــاJــة عــن مــا Wــح9ط بــنا مــن تحــدWــات. @ــأمــل مجــلس أولــ;اء األمـــــــــــــور والمعلم/.

اك الجـميع إل@ـجاد  FGإجـتماعـاتـنا ومـحاولـة إ O
-P السـطح لـمناقشـتها Wسـتطفو ع O

Z[التحـد@ـات والـمشا\ـل ال
عد.  ُ̀ الحلول وdنجاح العمل;ة التعل;م;ة عن 

أهم االسhنتاجات:- 

هناك قلق حول هتك الخصوص9ة للبيوت من خالل ال]ث الف9ديوي الم]ا£¢ و`م¶ان9ة الوصول ●
? أي وقت من ق]ل الطل]ة  والتعامل بها. 

0s سج9التhإ� هذە ال
? حال مالحظة أي سوء ت«ف أو معاملة خشنة ●

0s رdالتقارJ د المدرسةd0 تزو Wجب ع� المعلم12
، األمر الذي ½ستدa? تدخل الجهات القانون9ة والرسم9ة.    ضد الطل]ة خالل الفصل الدرا�?

? منها المجتمع ^س©ب ●
? Wعا�0 AZالمستوى اإلقتصادي والظروف المع¿ش9ة الJ حساس9ة اإلختالف

 Wجب اعت]ارها مسألة تتعلق Jحق المساواة Jالتعل9م 
�
 أو فدي�dا

�
? قد تالحظ صوت9ا AZهذا ال��اء وال

والع¿ش برفاه9ة لجميع طل]ة مقاطعة آرلنكتون.  



0 للطالب من خالل التعل9م عن Jُعد  1Bتعيق من  ك9ف9ة تقي9م األداء المتم ? AZالقلق ح9ال األس]اب الJ شعرÂ 
?  منازلهم. من ضمن هذە العوائق:-  

0s لة وهمdولساعات ط�

ا. ● 1Bحساس9ة الظهور أمام ال�ام
ل. ● 0 0Bالم ?

0s ه خالل تواجدەJ ح9طW ماJ شغالهÂللطالب ^س©ب إ ? 0Zود الذه ¢̄ ال
● . ? العا�?

شعور الطالب Jالدون9ة عند مقارنة نفسه JاآلخdÄن من ذوي المستوى المعا�¢
خش9ة الطالب من الظهور Jقصد أو Jدون قصد ألحد أفراد العائلة بهيئة قد Æس©ب له اإلحراج ●

أمام زمالئه. 
? حالة إفشاء معلومة ÇÈÆ إ� سمعة العائلة (سواء �ان ذلك ●

0s خش9ة الطالب من العق��ة
مخالف للقانون أم ال). 

ا ألوقات ط�dلة. ● 1Bقائه أمام ال�امJ ص¿ب الطالب ^س©بW وكذلك التوتر الذي

? لــــ¿س إلدارة الــــمدارس الســــ9طرة  AZ0 ع� الــــمواد الــــدراســــ9ة لــــعدة أســــ]اب وال 1Bك ABــــمكنهم الWــــعض الــــطل]ة الJ    
عـليها، ولـlن الـمدرسـة لـها السـ;طرة عW الـتأjـد مـن حـضور الـطلgة لـلحصة الـدراسـ;ة. نـحن Âـشجع إدارات 
الـــمدارس ع� الـــتواصـــل مـــع الـــطل]ة وأولـــ9اء األمـــور ^ـــشأن الـــخ9ارات الـــمتاحـــة ومـــنها حـــضور الـــطالـــب لـــلفصل 
  إن `ــعض اآلثــار الســلب;ة الــموضــحة 

r
ل. نــحن نــعـــــي جــ;دا 0 0Bــة مــن المdا الــف9ديــ� 1Bــشغ9ل الــ�امÆ الــدرا�? دون

 .tال تــــتمكن مــــن تــــوف O
Z[الــــمنخفض ال O

Fyzالــــعوائــــل  ذات المســــتوى المع Wع ~tjها أ .tأعــــالە ســــ;كون تــــأث
O يـــرغـــب 

Z[ات األخـــرى الgالـــمتطل .tتهم مـــن تـــوف�ل وكـــذلـــك عـــدم إمـــ�انـــ - -tالم O
-P غـــرفـــة خـــاصـــة لـــ�ل طـــالـــب

 `أقرانِه. 
ً
الطالب `الحصول عليها مقارنة

? ُتـ©ث ^ـش¶ل �? إ� طـلبhنا تـنف9ذا� لـتوجـيهات  AZسج9ل الـدروس الhـاإلضـافـة إ� ذلـك فـإنـنا مهـتمون بـJ
إدارة الـمدارس. مجـلس أولـ9اء األمـور Wـعـــــــي فـوائـد تـلك الـhسج9الت، حـ9ث سـhتمكن الـمدرسـة مـن مـراقـ]ة هـذە 
 0 ات مAZ تــــطلب األمــــر ذلــــك، وكــــذلــــك إلســــتخدام هــــذە الــــhسج9الت كــــشاهــــد ع� ســــلوك المعلم12 0Ëالــــمحا

? حالة حصول أي تماس بÌنهما. 
0s والطل]ة

 مـن األمـور الـمقلقة لـنا قـ9ام Jـعض الـطل]ة بـhسج9ل Jـعض الـفديـوهـات لـزمـالئـهم و`عـادة عـرضـها وع� 
طـول الـسنة الـدراسـ9ة، حـ9ث إن Jـعض هـذە الـhسج9الت قـد تـحتوي ع� أخـطاء أÍـادWـم9ة ومـواقـف محـرجـة 
لـل]عض مـما قـد تـdeـد الـ]غضاء فـ9ما بـÌنهم. مـما Wجـدر اإلشـارة إلـ9ه، فـإن إدارة الـمدارس لـ¿س لـها السـ9طرة ع� 
? ذلـك الـُعــــــــري   

0s ـمــــاJ ،ـه الـ]عض مـن إلـتقاط صـور أو أجـزاء مـن هـذە الـف9ديـوهـات مـن داخـل الـمنازلJ ـقومW مـا
( لـلطالـب أو ألحـد أفـراد الـعائـلة )، تـص�dـر مـعلومـات تـعdÄـف9ة ألحـد أفـراد الـعائـلة، Æـسج9ل إتـصاالت ألحـد أفـراد 

? تقع ضمن خصوص9ة العائلة.  AZد من الحاالت الWاأل£ة، والعد

 
�
نـحن النـعلم هـل إن إدارة الـمدارس قـد إتخـذت اإلجـراءات ^ـشأن السـ9طرة ع� هـذە الـhسج9الت وفـقا
لــما Wــقتض9ِه الــقانــون، بــناء ع� طــلب الــعائــالت،  بــناًء ع� طــل]ات قــانــون حــفظ الــمعلومــات الــشخص9ة، أي 
إجـراءات قـضائـ9ة أخـرى أو مـن خـالل Æسـل9م الـشخص مـذكـرة مـن قـوة فـرض الـقانـون لـلحضور إ� الـمح¶مة. 
? JــــالــــتأÐــــ9د  AZــــسج9الت الــــف9ديــــو والــــصوت داخــــل مــــنازل الــــطالب، والÆ لجــــمع ?

AÑر  المنطd ~Bنــــود أن نــــفهم الت



طة فـيها.  ¢̄ ? صـالـح الـعمل9ة الـتعل9م9ة Jـل سـhنتÒ? إ� مـشاÍـل يـتطلب تـدخـل ال
0s ستخدم ألغـراض التـصبhسـ

الــ]لد Wــمر Jــظروف إســhثنائــ9ة وع� إدارة الــمدارس أن تتخــذ اإلجــراءات الــالزمــة لــتقي9د فــعالــ9ات �ــل منhســÔيها 
��dة.  ABصالح العمل9ة ال ?

0s صبW ماJ

نــود أن Âــسمع الــمdeــد حــول مــا إذا �ــانــت مــدارس آرلــنكتون قــد عــطلت قــدرة الــطالب ع� الــhسج9ل 
امـج الـُمعدة لـذلـك. �ـما نـود أن ُتـ]ــِلـــغ إدارة الـمدارس طـالبـها إحـتمالـ9ة  ~Bـق إسـتخدام الdÄـعضهم لـ]عض عـن طـJ
? ُتجــرم Æــسج9ل الــم¶الــمات الــصوتــ9ة أو الــفديــ�dــة لــما Wــدور داخــل الــمنازل أو  AZ9ا الqــة فــرجــيW0 وال تــطبيق قــوان12
. نـــــود تـــــوضـــــيح مـــــا إذا �ـــــان لـــــلقاË الـــــحق أن Wـــــمنح  0 0 إال Jـــــعد إســـــتحصال مـــــوافـــــقة أحـــــد الـــــطرف12 0 شخص12 ب12

? ألفراد عائلتــــــــِه. 
Aسج9ل الفديوي أو الصو�hن موافقة الdÄاآلخ

 ?Öـــالـــقلق حـــول عـــدم إســـتعداد أولـــ9اء األمـــور لتحـــمل الـــعواقـــب مـــن الـــتدخـــل الـــرسJ ـــشعرÂ ا� نـــحن 1Bأخ
إلدارة الـمدارس والـذي قـد يqتÒ? بـها الـمطاف إ� إتـخاذ اإلجـراءات الـقانـونـ9ة حسـب قـانـون الـوالWـة. الlثt. مـن 
O قـد @ـالحـظها الـمعلم، األمـر 

Z[ة مـمارسـاتـِه الـتأديـ�;ة الـصارمـة لـألوالد والgمـراقـ Wمـعتاد ع .tأولـ;اء األمـور غ
الـذي قـد يـؤدي إ� تـدخـل الـجهات الـرسـم;ة الـخاصـة `حـما@ـة األطـفال مـن الـعنف األGي. قـسم الخـدمـات 
0 الـــعق��ـــة الـــ]دنـــ9ة الـــقانـــونـــ9ة وســـوء مـــعامـــلة األطـــفال ×? مـــنطقة  ? فـــرجـــي9qا Wُـــقر Jـــأن الـــفرق ب12

0s اإلجـــتماعـــ9ة
? أمـــور الـــِعرق والمســـتوى 

0s ـــحث مســـتف9ض عـــن الـــت]ايـــنJ ضـــ]ابـــ9ة مـــختلف عـــليها. عـــالوًة ع� ذلـــك هـــنالـــك
 . اإلجتماa? مما Wجعل تقي9م اإلجراءات التأدي9Ôة أØBÐ تعق9دا�

Jـاإلضـافـة إ� ذلـك، فـإن قـانـون الـوالWـــة Wُـحتم عـلــى مـديـdÄـات الـمدارس تـ¶ل9ف الـجهــة الـمسؤولـــة عـــــن 
? ُتــنذر Jــالخــطر، ومــن ضــمن هــذە  AZشخ9ص الســلوكــ9ات الhــط لــJــة الــضواJــكتاJ " تــقي9م الــمخاطــر الــمحتملة "
ر بـنفسه أو JـاآلخـdÄـن. قـد تـعتاد Jـعض  السـلوكـ9ات تـواصـل Jـعض الـطل]ة مـع زمـالئـهم و`Jـداء رغـبته بـ�نـزال ال«0
? Æُـــــش¶ل تهـــــدWـــــد فـــــ9ما بـــــÌنهم، فـــــإن  AZـــــعض الـــــمفردات الخـــــطرة والJ الـــــعوائـــــل ع� ســـــماع أبـــــنائـــــهم إســـــتخدام
ل ضـد اآلخـdÄـن الWـمكن الـhسامـح Jـه، وع� الـعوائـل أن تـعلم Jـأن الـتواصـل مـع اآلخـdÄـن  0 0Bإسـتخدامـها خـارج الم
 
�
ر بــــهم. لــــÜن إذا Æــــشاجــــر اإلخــــوان فــــ9ما بــــÌنهم وهــــدد Jــــعضهم Jــــعضا Wــــجب أن اليــــتضمن أي نــــ9ة بــــ�نــــزال ال«0
Jـــمفردات خـــطرة و�ـــان الـــمعلم شـــاهـــدا� ع� ذلـــك تـــَوجـــَب عـــل9ه رفـــع تـــقdÄـــر إ� الـــجهة الـــمسؤولـــة عـــن " تـــقي9م 

المخاطر المحتملة " لغرض فتح تحقيق و`تخاذ اإلجراءات المناس]ة. 

J Çـــعض أولـــ9اء األمـــور بـــتدخـــل الـــجهات الـــقانـــونـــ9ة بت«ف أبـــنائـــهم والـــذي يـــ]دو  Jـــالـــحق9قة قـــد Wـــفا�~
 ? AZـحُث أولـ9اء األمـور لـفهم اإلجـراءات الـقانـونـ9ة الW 0  Jـالqسـ]ة  لـلعائـلة. مجـلس أولـ9اء األمـور والمعلم12

�
طـب9ع9ا

ل، وقـــد تـــؤدي إ� تـــدخـــل الـــجهات األمـــن9ة  0 0Bالم ?
0s 0 األوالد ُتـــتخـــذ مـــن قـــ]ل الـــمدرســـة عـــند حـــدوث ِشـــــجار ب12

W 0ــــعـــي جــــ9دا� إن Jــــعض  ل. مجــــلس أولــــ9اء األمــــور والمعلم12 0 0Bالم ?
0s الــــرســــم9ة لــــلتحقيق مــــع �ــــل الــــموجــــوديــــن

 ?
0s ،تــتمتع بــها الــعائــلة ? AZالســلوكــ9ات الــمتعسفة ُتــخفـــــى عــن الــجهات الــمختصة ^ســ©ب ضــمان الــخصوصــ9ة ال

اء هـــذە الـــخصوصـــ9ة قـــد تـــتعرض إ� الـــتحقيق مـــن الـــجهات الـــمختصة  ? التـــتمكن مـــن £¢ AZ0 إن الـــعوائـــل ال ح12
^س©ب سلوك9ات ت]دو غ1B مسÌئة لألطفال.  



0 طــالبــها وتــقل9ل حــاالت  ? الــوقــت الــذي ُتــركــز فــ9ه إدارة مــدارس آرلــنكتون ع� تــحقيق الــمساواة ب12
0s

طة، قـد تـلجأ هـذە اإلدارة إ� إجـ]ار الـعوائـل إ� إجـراءات الـتفت¿ش دون إذن مسـبق  ¢̄ إحـالـة أبـنائـها إ� مـراÐـز ال
? مـــنازلـــهم. إذا وجـــدت أُي Æـــسج9الٍت فـــإن ذلـــك قـــد يـــؤدي إ� إجـــراءات قـــانـــونـــ9ة 

0s سج9التhلـــل]حث عـــن الـــ
ــــــرف مـــنفصلة لـــ�ل 

ُ
? Wـــمكنها تـــوف1B غ AZســـ]ة لـــلعوائـــل الqـــالJ .ل 0 0Bالم ?

0s ســـلب9ة مشـــددة ُتـــطال �ـــل الـــموجـــوديـــن
 ?

AÑمــ¶ان واحــد لتل ?
0s ك أبــنائــها ABشــ½ ? AZســ]ة لــلعوائــل الqــالJ نÜطــالــب فــإن هــذە الــمخاوف تــكون محــدودة. ولــ

 0  للمتطفل12
ً
الـــدروس عـــن Jُـــعد مـــع وجـــود Jـــعض أفـــراد الـــعائـــلة لـــمراقـــ]ة أداء أبـــنائـــهم فـــإنـــها تـــكون أØBÐ ُعـــرضـــة

للhسج9ل وهتك ِسAB العائلة. 

ات هــو لهــتك ِســAB الــبيوت،  1Bــعد بــ�ســتخدام الــ�امJُ ــأنــُه لــ¿س الــغرض مــن الــتعل9م عــنJ لــ9علم الجــميع
0 ومــحاولــة إWــجاد الحــلول  فــإنــنا نــحُث و�ــقوة إدارة الــمدارس ع� تــقدWــم الــُنصح لــلعوائــل الــمعرضــة للمتطفل12

للح9لولة دون ذلك. 

W 0ــأمــل أن تــتظافــر الــجهود للجــميع، ونــhشاور لــمناقــشة مــا تـــــــَم طــرحــهُ   مجــلس أولــ9اء األمــور والمعلم12
أعـالە مـن مـشاÍـل إلWـجاد الحـلول الـناجـعة ونحhسـب لـ�ل ِ مـا قـد يـواجـهنا لـغرض إنـجاح الـعمل9ة الـتعل9م9ة عـن 

Jُعد مع المحافظة ع� رفاه9ة وخصوص9ة الطل]ة وعوائلهم. 

0 لمقاطعة آرلنكتون  :مجلس أول9اء األمور والمعلم12
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