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این اطالعات نباید مورد توجه قانونی قرار گیرد.

AS A STUDENTK Y R

KNOW YOUR 
RIGHTS

قوانین هر ایالت بسیار متفاوت 	 
است اما این قوانین به شکل کلی از 

مدارس می خواهند از شما در برابر 
تبعیض و اذیت و آزار محافظت 

کنند.

حق گزارش زورگویی و اذیت و آزار 	 
در مدرسه برای شما محفوظ است و 

باید آن را گزارش کنید.

دانش آموزان حق دارند افکارشان را 	 
در صحبت ها و لباس پوشیدنشان 

نشان دهند. اگر به شما گفته شده 
باید از قانونی در مدرسه پیروی کنید 

که به اعتقادتان تبعیض آمیز است، 
با CAIR تماس بگیرید. 

زورگویی و آزار و اذیت در 	   
مدرسه را به CAIR گزارش کنید.

لخ
صا

ه

از حقوق خود به عنوان دانش آموز 
مدارس دولتی آگاه باشید
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زورگویی می تواند به صورت رودررو، یک یادداشت، پیامک یا به صورت اینترنتی، 	 

ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی اتفاق بیافتد. 

زورگویی می تواند از منزوی کردن تا پرخاش زبانی و حمله فیزیکی را در بربگیرد. 	 

زورگویی معموالً در یک بازه طوالنی مدت اتفاق می افتد. 

زورگویی می تواند چند شکل داشته باشد. برخی از مشکالتی که دانش آموزان 	 

مسلمان با آن ها مواجه می گردند شامل این موارد می شود: کشیدن روسری یا 

عرقچین، فشار برای تغییر دین، نظرات توهین آمیز در مورد اسالم در کالس درس و 

آزار و اذیت جسمی.

زورگویی و اذیت و آزار

قوانین هر ایالت متفاوت    
است اما این قوانین به شکل    

کلی از مدارس می خواهند:   

از شما در برابر تبعیض و اذیت و 	 
آزار محافظت کنند.

زورگویی به خاطر دین، نژاد و 	 
ملیت را ممنوع کنند و قوانین 

مربوط به زورگویی را به صورت 
عمومی اعالم کنند.

فرایندی برای بررسی شکایات 	 
زورگویی مشخص کنند. اگر به یک 

معلم یا یک فرد بزرگ سال دیگر 
در مدرسه بگویید که کسی به 

شما زور می گوید، وی ملزم است 
به شما کمک کند. 

مطمئن شوید که به خاطر گزارش 	 
زورگویی یا اذیت و آزار یا برای 

تقاضای کمک جهت انجام فرایض 
دینی خود، کسی شما را جریمه 

نمی کند.

چیست؟ زورگویی 

KNOW YOUR RIGHTS As a Student

پوشش به  مربوط  قوانین 

حتی اگر مدرسه شما قوانین 	 
خاص مربوط به پوشش یا لباس 

فرم داشته باشد، شما باز هم حق 
داشتن حجاب یا عرقچین یا در هر 

پوششی که به نظرتان مناسب 
است را دارید. 

اگر تمایلی ندارید در فعالیت هایی 	 
شرکت کنید که در آن باید 

حجابتان را بردارید یا حضور در 
آن ها با عقاید مذهبی شما در 

تضاد است مانند شنا، مدرسه 
شما باید یک راه جایگزین برای 

شما در نظر بگیرد. 

اگر تمایلی ندارید در فعالیت هایی 	 
شرکت کنید که در آن باید با 
جنس مخالف تماس داشته 

باشید، می توانید تقاضای یک راه 
جایگزین بدهید. 

در زمان انجام فعالیت های ورزشی 	 
می توانید لباس هایی بپوشید که 

پوشش بیشتری داشته باشند 
)مثالً مدرسه شما نمی تواند از 

حضور شما با لباس پوشیده شنا 
به دلیل عقاید مذهبی تان، در 
رقابت های شنا جلوگیری کند(

تعطیل روزهای  و  نمازها 

مدرسه نمی تواند بابت غیبت در 	 
روزهای تعطیل مذهبی، دانش 

آموز را جریمه کند. برای تعطیالت 
عید باید از قبل درخواست 

تعطیلی دهید. 

می توانید روزهایی که مدرسه 	 
هستید به صورت انفرادی یا به 

جماعت نماز بخوانید. توصیه 
CAIR این است که زمانی را برای 
نماز خواندن انتخاب کنید که با 

زمان کالس یا فعالیت های مدرسه 
تداخل نداشته باشد. 

مدارس ملزم به اختصاص 	 
اتاق  برای نماز خواندن نیستند 

اما دانش آموزان باید به یک 
محیط مناسب برای خواندن نماز 

دسترسی داشته باشند. 

ممکن است به شما اجازه داده 	 
شود مدرسه را برای خواندن نماز 
جمعه ترک کنید اما این همیشه 
قطعی نیست. در صورت تمایل 
به انجام این کار باید با مقامات 

مدرسه هماهنگ کنید. 
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