
 األسئلة المتكررة 
DPS ألولياء األمور المسلمين في مدارس

التزمت مدارس دنفر العامة بتوفير بيئة تعليمية خالية من التمييز والتحرش اللذان يعتبران 
غير قانونيان.

هل سيتم تبليغ طفلي عندما يحتوي أحد 
مواد الطعام على منتوجات الخنزير؟
وضعت خدمات الغذاء والتغذية مؤخًرا شعار 

"الخنزير" الذي يدل على أن مادة الطعام تحتوي 
على منتوجات الخنزير. بصورة عامة، فأن وجبات 
اإلفطار والغداء في مدارس DPS نادًرا ما تحتوي 
على منتوجات الخنزير. يمكنك مناقشة االستفسارات 

والمخاوف مع مدير مطبخ مدرسة طفلك.

هل تسمح مدارس DPS لطفلي أن يتغيب 
عن المدرسة من أجل العطل اإلسالمية؟ 

DPS في مدارس (JHB-R) نعم. قانون الحضور
يكون فيه االحتفال الديني كعذر وجيه للغياب بعذر. 
تواصل مع مدرستك مقدًما ليعرفوا أن العطلة قريبة 

وأن طفلك سيغيب. 

هل يسمح لطفلي الصالة في المدرسة؟ 
نعم. إن مدارس DPS ال تميز بين الطالب على 
أساس المعتقدات الدينية، ويسمح للطالب الصالة 

وممارسة دينهم في المدرسة طالما أن هذه األنشطة 
ال تتعارض مع البيئة المدرسية. ندعو العوائل إلى 

التحدث إلى قادة المدرسة للتأكد من ترتيب احتياجاتهم 
 الدينية بطريقة مريحة. 

ما الذي يجب أن أفعله إذا تم التحرش 
بطفلي كونه مسلم؟

إن الطالب أو ولي أمره مدعوين لإلبالغ فوًرا عن 
الحادثة إلى قائد في المدرسة أو المرشد أو المعلم أو 
موظف شكاوى الطالب في المنطقة التعليمية )مكتب 

عدالة وفرصة الطالب( شفوًيا أو خطًيا باستخدام 
استمارة AC-E2: استمارة شكوى التمييز/التحرش. 

بلّغ الريادة المدرسية إذا شعرت بأن الحادثة تنشأ 
بيئة غير آمنة لطفلك. تحدث لطفلك عن شعوره، 

وادعم طفلك في معالجة أي مشاعر متبقية من 
الخوف أو القلق. يمكن للطالب رفع تقارير عن 

طريق Safe2Tell على 1-877-542-7233 
(Safe2Tell.org) أو االتصال خط مساعدة العائلة 

والمجتمع على 720-423-3054.

هل يتلقى المعلمون تدريًبا عن الحساسية 
الثقافية؟ 

نعم. يتطلب من كل معلمو مدارس DPS الجدد اخذ 
ساعة ونصف من التدريب على التوعية من التحزب 

وساعة ونصف من التدريب على االستجابة ثقافًيا. 
تقدم المنطقة التعليمية برامج خيارية متعددة، تتضمن 
التنمية المهنية في التعليم المستجيب ثقافًيا، الذي يضم 

12 ساعة من التدريب األساسي والمتقدم؛ جلسة 
تدريبة ليومين تدعى DPS Aspire لقادة ومدراء 

المعلمين؛ وتدريب أساسي ومتقدم للتوعية عن التحزب 
 لكل كادر الموظفين.

هل توفر مدارس DPS اللغة العربية 
كخيار للغة؟

في الوقت الحالي، تقدم مدرسة ساوث الثانوية درس 
اللغة العربية 1 للطالب الذين يرغبون بتعلم اللغة 

العربية، باإلضافة إلى التراث العربي للطالب الذين 
لديهم خلفية في اللغة العربية. 

ما وسائل الدعم األخرى التي تقدمها 
مدارس DPS للطالب الذين تكون لغتهم 

الرئيسية هي العربية؟
تقوم المدارس بتخصيص مساعد معلم يقوم 

بالتدريس الخصوصي باللغة الرئيسية لكل 15 ناطق 
باللغة الرئيسية لدعم الطالب في فصول برنامج 
اكتساب اللغة اإلنجليزية )ELA( الدراسية. في 
الوقت الحالي، المدارس التي يتوفر فيها مساعد 

معلم للتدريس الخاص باللغة العربية كلغة رئيسية 
 Denver Green( هي: مدرسة دنفر جرين

School( مدرسة أليس )Ellis(، مدرسة هاميلتون 
(Hamilton(، مدرسة هولم )Holm(، مدرسة 

 ،)Merrill( مدرسة ميريل ،)McMeen( مكمين
مدرسة مونتكلير )Montclair(، مدرسة بليس 
بريدج )Place Bridge(، مدرسة صامويلز 

(Samuels(، مدرسة ساوث )South(، مدرسة 
جو شوميكر )Joe Shoemaker(، مدرسة 

ساوثمور )Southmoor( ومدرسة يونيفرستي بارك 
.(University Park)

هل توفر مدارس DPS خدمات ترجمة 
تحريرية وترجمة شفوية ألولياء األمور؟
نعم، هذه الخدمات متوفرة مجاًنا ألولياء األمور. إذا 

كنت بحاجة إلى خدمة الترجمة التحريرية أو الشفوية، 
يرجى طلب ذلك من إدارة مدرستك لتقديم طلب مع 

مهلة كافية )سبعة أيام، إذا كان ذلك ممكًنا( إلى مكتب 
الخدمات متعددة الثقافات في مدارس DPS. من أجل 

االحتياجات العاجلة وغير المتوقعة، فأن كل مدرسة 
بإمكانها الوصول إلى خط رقم هاتف الترجمة اللغوية.
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