
 أقرار

حيث تلتزم مقاطعة مدارس أوستن المستقلة بضمان  تطوير المعرفة الدائمة والمهارات والشخصية  لكل طالب, لتزدهر في 

عالم متغير .وايضا , 

وحيث أن مقاطعة مدارس أوستن المستقلة تلتزم لمجتمعنا أن مدارسنا  سوف تخلق بيئة تعليمية ورعاية  آمنة وذلك لتعزيز 
ثقافة الثقة واالحترام؛ وأيضا,  

وحيث أثبتت مقاطعة مدارس أوستن المستقلة هذا االلتزام لسنوات, من خالل االستثمار في استراتيجيات التعلم النفسية 
االجتماعية والثقافية، ال مكان للكراهية، الحرم المدرسي يستند على  مراكز الرعاية الصحية السلوكية، وغيرها من البرامج 

المشابهة داخل الحرم مدرسنا وأيضا, 

وحيث تنص الخطة االستراتيجية لمقاطعة مدارس أوستن المستقلة بأن نحمل المعتقدات األساسيةو كما أننا سوف نخلق ثقافة 

تنظيمية ايجابية تقدر خدمة العمالء وكل موظف.  المشاركة أالصلية مع الطالب وأولياء األمور  /األوصياء، والمعلمين، 

والمجتمع . تطوير والحفاظ على الشراكات المجتمعية .وأننا نقدرالطفل باكملة، كل طفل, الصحة الجسدية واالجتماعية 

والعاطفية، والسالمة؛ اإلنصاف، والتنوع، وإالتدماج . وأيضا, 

وحيث  أن سياسة  FFH ) المحلي( لمقاطعة مدارس أوستن المستقلة، تحظر أي عمل من أعمال التمييز، بما في ذلك 

التحرش، على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الهوية الجنسية، والتعبيرات الجنسية أو التوجه الجنسي، أو األصل 
القومي أو اإلعاقة أو السن، أو أي أساس آخر يحظرها القانون؛ وأبضا, 

وحيث بمقتضى المحكمة العليا في الواليات المتحدة الحاكمة لعام Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (2891)، يحق لجميع 

األطفال في التعليم العام بغض النظر عن وضعهم القانوني أو مركز والديهم. وأبضا,  

وحيث أن كل طالب يذهب إلى المدرسة  يجب أن يتعلم بأمان والتواصل مع معلميهم وزمالئهم .وأيضا

وحيث أننا نريد مجتمعنا أن يشعر أن المدارس والفصول الدراسية  هي أماكن آمنة، تقوم بالترحيب شاملة لجميع الطالب 
وجميع األسر، بغض النظر عن وضعهم القانوني,  

وعليه، االن على اساس ذلك  تقرر مقاطعة مدارس أوستن المستقلة  انها سوف تسعى جاهدة  لخلق البيئات الممكنة األكثر 
أمانا للطالب والموظفين وتزويدهم باالساس الالزم للتعلم، واالزدهار، وطلب المساعدة والمعلومات، والتوصل إلى إمكانات 

كل طفل في التعليم بيئة تركيزية، خالية من انعدام األمن والخوف، لجميع موظفيها والطالب وأسرهم، بغض النظر عن وضع 

الهجرة. 
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