
للمدرسة  ةر  ناص  محامية م  ) Safe School Advocateإنه لشرف لي أن أقّدم نفسي لكم بصفتي ! تحياتي الطيبة لكم

مناصرة للمدرسة اآلمنة فإن محامية بصفتي (. إدارة مدارس فيالدلفيا) School District of Philadelphiaلـ  (اآلمنة

أن يكونوا على إلمام باألمور لعنف المدرسي المساعدة التي يحتاجونها والقيام بما يجب القيام به لضمان أن يتلقى ضحايا ا

 .اتي يقع في أعلى سلم أولوي المتعلقة بالمدرسة  قدر المستطاع

نقل على سبيل المثال، فإنك تتمتع بحق طلب . تتمتع بحقوق معينةفإنك ولي األمر /أنه بصفتك أحد األبويين االنتباه إلىيرجى 
 :في حال كان طفلك طفلك

طات المولجة عن تلك الجريمة للسل باإلبالغالطالب الذي يقع ضحية لجريمة عنف والذي يقوم  :عنف لجريمةضحية 
ممولة بواسطة ال)الخاصة المدرسة فرصة االنتقال إلى مدرسة عامة آمنة، بما في ذلك تطبيق القانون ي من ح 

لنقله إلى مدرسة أخرى  ارسديم طلب إلى إدارة المدتق (ولي األمر/أحد األبويين)ويمكن للطالب الضحية (. الضرائب
 .عن الحادثة إلى سلطات المدرسة اإلبالغ يوماً عقب( 03)خالل ثالثين 

 أو إذا كان طفلك ملتحقاً بـ

. وزارة التربية والتعليم لبنسلفانيا بقائمة رسمية بالمدارس الخطرة بشكل مستمر تحتفظ :مدرسة خطرة بشكل مستمر
إلى مدرسة عامة آمنة،  كملتحقاً بمدرسة خطرة بشكل مستمر فيكون لديك الحق بتقديم طلب لنقل طفل فإذا كان طفلك

يوماً من تاريخ ( 03)خالل ثالثين  نقل طفلك يتمويجب أن (. ممولة بواسطة الضرائب)بما في ذلك مدرسة خاصة 
 .طلبكلاستالم المدرسة 

 :مناصر للمدارس اآلمنة متوفر لك وهو يمكنهمحامي عالوة على ذلك، يرجى أخذ العلم بأن 

ولي األمر، كما يمكنه تقديم معلومات وإفادة /أحد األبويينفي حال طلب ذلك حضور جلسات االستماع التأديبية  (1
 ؛واستجواب الشهود

 التزويد بالمساعدة وتقديم النصيحة فيما يخص الخدمات المتوفرة لدعم الضحية؛ (2
 ؛هاية التأديب ونتيجتالتزويد بالمعلومات حول عمل (0
 ناسب في الحاالت التي تتضمن أسلحة؛التزويد بالمعلومات حول ما إذا كانت إدارة المدرسة تصرفت على نحو م (4
 ؛وعلى أراضيها المساعدة في ضمان أن يكون الطفل الضحية آمناً في المدرسة (5
 اإلدارة بذلك؛ في حال عدم قيامعمل تقارير إلى الشرطة  (6
 .تأثير الحادثة على الضحية وعائلة الضحية بخصوصبمعلومات وتوصيات  امالعمدعي التزويد  (7

في إدارة مدارس فيالدلفيا وأمنهم إنني أشجع جميع األشخاص الذين لديهم أسئلة أو يساورهم قلق والمعنيين بسالمة أطفالنا 

لإلبالغ عن حادثة، يرجى . مساءاً  5:33وصباحاً  0:03بين الساعة  5381-656-215على االتصال بمكتبي على الرقم 

 .6315-730-877-1: االتصال بالخط الساخن على الرقم

 . للتعلملهم بيئة آمنة  توفير عبرالكامنة لدى جميع أطفالنا والطاقات إنني أتطلع إلى تعزيز اإلمكانيات 

 (.Kelley B. Hodge, Esq) هودج. المحامية كيلي ب

 


