خانوادههای گرامی،
مدارس عمومی  Tacomaتضمین میکنند که دانشآموزان ما در مدرسه احساس راحتی ،خوشحالی و احترام میکنند.
همانطور که در ژانویه با شما در میان گذاشتیم ،قلدری ،آزار و اذیت ،ارعاب و تبعیض در مدارس  Tacomaهیچ جایی ندارند .هدف
 Tacomaبرقراری تساوی ،درک و احترام است .به همین دلیل است که به شما این تضمین را میدهیم مدارس عمومی  Tacomaدر
نقش خود به عنوان مراقبان کودکان  Tacomaهیچ کوتاهی نخواهند کرد.
مدارس ما برای دانشآموزان مهاجر مکانی امن برای یادگیری و پیشرفت خواهند بود .تنوع بدنه دانشآموزی ،انجمن و کارکنان ما،
مزیتی است که همه ما از آن سود میبریم و باید بابت آن خوشحال باشیم .فرهنگ غنی ما و بیش از  ۷۰زبان دیگر که در مدارس ما
صحبت میشوند ،به همه دانشآموزان این فرصت را میدهند تا از دیگران با پسزمینههای ناآشنا مطالبی فرا بگیرند و انسانیت مشترک
ما را درک کنند.
هدف ما خدمترسانی به تک تک دانشآموزانی است که قدم در مدارس ما میگذارند .ما حقوق قانونی همه دانشآموزان را به آنان
ارائه میکنیم تا به آموزش  K-12عمومی رایگان ،صرفنظر از مذهب ،محل تولد ،زبان ،شهروندی ،وضعیت مهاجرت ،وضعیت
والدین یا هر مشخصه دیگری که از لحاظ قانونی مورد قبول است ،دسترسی پیدا کنند .مدارس عمومی  ،Tacomaسؤالی پیرامون
وضعیت شهروندی یا مهاجرتی دانشآموزان نمیپرسند .به عالوه ،طبق قوانین آموزش فدرال و قوانین حریم خصوصی ()،FERPA
وضعیت شهروندی یا مهاجرتی یک دانشآموز ،جزو اطالعات شخصی به شمار میروند که نباید افشا شوند.
هر مدرسه باید یک مکان امن و خصوصی ارائه کند که در آن دانشآموزان بتوانند کمک ،اطالعات و پشتیبانی مرتبط با هر گونه
اجرای قوانین مهاجرتی را که با تجربه یادگیری آنها تداخل دارد ،درخواست کنند .برای پشتیبانی از این مورد ،هیئت مدیره مدرسه ما

در حال ارزیابی راهحلی برای پشتیبانی از تک تک دانشآموزان ،در یک محیط برابر و فراگیر است.

برخی چیزها در دنیای ما تغییر کردهاند ،اما وظایف اساسی ما در مدارس عمومی  Tacomaفرقی نکردهاند .هدف ما ثابت است ،همه
دانشآموزان مدارس عمومی  Tacomaاز کالج فارغالتحصیل خواهند شد و آماده بازار کار خواهند بود .ما متعهد به توسعه و پیشرفت
همه جانبه کودکان هستیم .ما دانشآموزان را طوری آماده میکنیم که تبدیل به شهروندان جهانی شوند.
ما همیشه در مدارس عمومی  Tacomaپذیرای همه دانشآموزان هستیم.
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