
 تختلف قوانني الواليات بشكل كبري ولكنها 

 وبوجه عام تطلب من مدرستك حاميتك من التحرش

والتمييز

 لك الحق يف اإلبالغ، ويجب عليك اإلبالغ 

عن التنمر أو املضايقة يف املدرسة

 يحق للطالب التعبري عن أنفسهم يف 

 كالمهم ومالبسهم. إذا تم إخبارك بااللتزام بسياسة

 املدرسة، التي تعتقد أنها متييزية، فالرجاء االتصال

بـمجلس العالقات اإلسالمية األمريكية )كري(ك

 عليك اإلبالغ عن التنمر أو التمييز املوجود 

يف املدرسة اىل مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية )كري(

ك

تعرف عىل حقوقك لطالب يف املدارس العامة
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قانونية استشارة  ليست  املعلومات  هذه 

AS A STUDENTK Y R

اعرف حقوقك كطالب



Council on American-Islamic Relations

 قد تختلف أنواع التنمر من العزلة إىل اإلهانات اللفظية إىل العنف الجسدي، وعادة ما  

 يحدث ذلك عىل مدى فرتة طويلة من الزمن

 ميكن للتنمر أن يكون شخصيًا، من خالل املالحظات، الرسائل النصية، أو أن يأيت من خالل اإلنرتنت عرب الربيد

اإللكرتوين أو الشبكات االجتامعية

 ميكن أن يتخذ التنمر أشكاالً كثرية، من بني املشاكل الشائعة التي يواجهها الطالب املسلمون هي نزع 

 الحجاب أو الكويف، الضغوطات الهادفة لتغيري الدين، التعليقات املهينة ضد اإلسالم داخل الفصل الدرايس، واإلساءة

الجسدية

التنمر؟  هو  ما 

 قد تختلف قوانني املقاطعة لكنها عموًما 

تتطلب من املدارس ما ييل

حاميتك من التحرش والتمييز 

 حظر املضايقات القامئة عىل أساس الدين 

 والعرق والجنسية ويجب عىل املدارس نرش سياساتها

الخاصة مبكافحة املضايقات

 وضع إجراءات للتحقيق يف شكاوى 

 املضايقات. إذا قمت بإبالغ معلٍم أو شخٍص بالغٍ آخر يف

 املدرسة بأنك تتعرض للمضايقات، فيجب عليهم القيام

بيشء ملساعدتك

 التأكد من أنك لن تعاقب بعد إبالغك عن 

 تعرضك للتنمر أو املضايقات أو بعد طلبك للحصول عىل

تسهيالت ملامرساتك الدينية

واملضايقات  التنمر 

KNOW YOUR RIGHTS As a Student

 لدينا جميعا الحق يف أن نكون من نحن والدراسة يف مكان آمن وقبول

بيئة التعليم

 ال ميكن للمدارس معاقبة الطالب بسبب 

 غيابهم عن املدرسة يف األعياد الدينية. يجب عليك طلب

اإلجازة مقدًما لقضاء عطلة العيد

 ميكنك الصالة بشكل فردي أو جامعي 

 خالل اليوم الدرايس. مجلس العالقات اإلسالمية

 األمريكية )كري( ينصحك باختيار وقت للصالة ال يتطابق

مع األنشطة املدرسية أو مع أوقات الحصص الدراسية

 ال يُطلب من املدرسة توفري غرفة مخصصة 

 للصالة، ولكن يجب عليها أن توفر للطالب امكانية

الوصول إىل بعض املناطق املناسبة للصالة

 قد يُسمح لك مبغادرة املدرسة من أجل 

 صالة الجمعة )صالة يوم الجمعة(، ولكن ذلك ليس

 مضموناً دامئًا. يجب عليك التنسيق مع مسؤويل املدرسة

إذا كنت ترغب يف القيام بذلك

والصلوات ارتدائها العطل  الواجب  املالبس 

 لديك الحق يف ارتداء الحجاب أو الكويف، 

 وميكنك أيضاً تغطية ما تشائني، حتى إذا كانت مدرستك

لديها قواعد للزي أو متطلبات موحدة

 إذا كنت ال ترغبني يف املشاركة يف األنشطة 

 املدرسية التي تتطلب منك نزع الحجاب أو تعريض

 نفسك بطريقة تنتهك معتقداتك الدينية، مثل السباحة،

يجب عىل مدرستك أن توفر لك نشاطًا بديًال

 إذا كنت ال ترغبني يف املشاركة يف األنشطة 

 التي قد تتطلب منك اتصاالً وثيقاً مع الجنس اآلخر، فإنه

ميكنك طلب تكييف )واختيار نشاط بديل(ا

 لك الحق يف ارتداء مالبس رياضية أكرث 

 تحفظًا أثناء املشاركة يف النشاطات الرياضية )عىل سبيل

 املثال، ال يحق ملدرستك منعك من املنافسة يف مسابقات

  السباحة بسبب قرارك الديني بارتداء مالبس

سباحة محتشمة(

تتلقى التي  وتلك  الحكومية   املدارس  للتطبيق عىل  قابلة  التالية  الحقوق  بأن  املالحظة   يرجى 

اإلسالمية العالقات  بفرع مجلس  االتصال  يرجى  ملتحقا مبدرسة خاصة،  إذا كنت   متويالً حكوميًا. 

أية مشاكل الخاص بك إذا واجهتك  األمريكية )كري( املحيل 


