
 

  
 خالصه 

 د�دا�ش آموزان آ�اە ش�  قانوین  قحقو از 

به   • قوانین  این  اما  است  متفاوت   ایالت  هر  قوانین 

شکل  کلی از مکاتب می خواهند تا شما را در برابر  

 محافظت کنند.  هر نوع تبعیض و اذیت و آزار  

گزارش دادن زورگویی ، خشونت ، آزار و اذیت در   •

شاگرد است و باید آن را به  مکتب حق مسلم یک  

 .مسؤلین مکتب گزارش داد 
شاگردان حق دارند افکارشان را در باره نوع لباس   •

ابراز   ورزشی  های  فعالیت  و  مکتب  در  پوشیدنشان 

نمایند. اگر به شما تأکید شد که شما باید از قانونی  

مکتب که با عقاید مذهبی شما در تضاد است پیروی  

  .تماس بگیرید  CAIR  کنید، با دفتر
به یاد داشته باشید که زورگویی و آزار و اذیت در   •

 هم گزارش دهید   CAIRمکتب را به دفتر



 

   دانش توانند  نمی  آموزشی   مؤسسات 

آموزان را در روز های تعطیل مذهبی 

غیر حاضر و یا مجازات کنند متعلمین  

مرخ عید  های  روز  از  قبل  صی باید 

 .خویش را درخواست کنند
   در مکاتب در جریان روز نماز خود را به

صورت فردی یا جماعت ادا  کرده  می 

به شما توصیه می کند    CAIR.  توانید

زمانی را برای نماز انتخاب کنید که در  

عین وقت فعالیت های مکتب یا صنف  

 درسی نباشد 

   یک دادن  اختصاص  به  مجبور  مکاتب 

اتاق خاص برای نماز خواندن نیست ، 

جای   یک  به  باید  آموزان  دانش  اما 

 . مناسب و امن دسترسی داشته باشند

   شود که  ممکن است به شما اجازه داده

برای ادای نماز جمعه به مسجد خارج  

عموم   به صورت  ولی  بروید  مدرسه  از 

در   نیست     تضمین شده  امتیاز  این 

صورت عالقه داشتن به انجام این کار ، 

باید با مقامات مکتب صحبت و موافقه  

 قبلی صورت بگیرد 

 
 

 تعط�الت مذهیب  و ادای نماز 

    لباس داشتن  وجود  خاص    فورمیونیبا 

  ایحجاب    دنیپوشمکتب ، شما باز هم حق  

کاله و هر لباس را که به شما مناسب است  

 .   دیدار

 ما شما  فعال  دیستین  لیاگر    یها  تیدر 

که     دتضادر    شما  هبیمذ  دعقای  بامکتب 

بدن    ایبه دور کردن حجاب و    ازیاست و ن

  نند دهد ما  یقرار م   دیشما  را در معرض د

باز کن   یآب  ا   دیاشتراک  صورت    نیدر 

برا  نیمسئول که  اند  مکلف  شما    ی مکتب 

 سازند   ایرا مه  یگرید  تیفعال

 ما  اگر فعال  دیستین  لیشما    یها  تیدر 

که   باشد    دبای مکتب  مخالف  جنس  با 

    دی توان  یصورت  م  نیدر ا   دیاشتراک کن

را    یگرید  تیفعال  کی  ایو    تیمعاف  یتقاضا

 .دیبنمائ

 فعال  در انجام  شما    ی ورزش  یها  تیزمان 

  د یتر را  بپوش  دهیپوش  یلباس ها  دیحق دار

تواند شما را از   ی(به عنوان مثال مکتب نم

دل به  شنا  مسابقات  در   میتصم  لیشرکت 

برا   یمذهب پوش  دنی پوش  یشما    ده یلباس 

 شنا باز دارد) 

 

ن قوان م��وط به لباس   نی
    ین ا  ماا  ستا    وتمتفا   یالتا  هر  نیناقو  

  هند اخو  یاز مکاتب م  کلی   شکل  به  نیناقو

 :که

 اذ  تبعیض  برابردر    شما  از آزار    یتو  و 

  .کنند  محافظت

 مل  گوییزور و  نژاد   ، مذهب  اساس    ت یبر 

   به  بوطمر  نیناقو  د یاست مکاتب با  عممنو

 .کنند  معالا  یعلن  رتصو  بهرا    گوییزور

 مسئول  هر مراحل    تیمکتب  که   دارد 

 گویی زور   تشکایا  سیربر  یا بر  خصمش

  یا  یک یا ممعل یک بهشما  گرداشته باشد، ا

د  کی شکا   نیمأمور  گریعضو    ت ی مکتب 

، آنها طبق قانون    دییگوبرا    یکس  ییزورگو

را انجام    یکمک شما کار  یموظف اند برا

 .دهند

 گویی زور   ارشگز  خاطر  به  که  دیباش  مطمئن 

  جهت   کمک تقاضای یا بر یاو آزار  یتاذ یا

را    شما  کسی  د،خو  ینید  یضافر   منجاا

 کند   یمجازات نم

 

 

 

   

       
          

         
        

  

 زور گویی و آزار و اذ�ت 

 افتد یب  قتفاا  جتماعیا  های  شبکه  طریقاز    ای، و    تینترنا  ایو    لفونیت  قیاز طر  یر یتحر  امیداشت ، پ  ادی  قیاز طر  ایتواند شخص به شخص انجام شود و    یم  ییزور گو 

 دهد  یرخ م  یو معموًال در مدت زمان طوالن  ردیرا در بر بگ  یکیتا خشونت فز  یلفظ  نیتا توه  دنکر  یومنز تواند از     یم  ییوگزور. 
 یقبول  یکاله، فشار آوردن برا   یاچادر    نکشید:  دشو  می  اردمو  ینا  شامل  نددگر  می  جهامو   هاآن    با  نمسلما  زانمو آ  نشدا  که  مشکالتیاز    برخی.  باشد   شتهدا  شکل  چند  نداتو  می  گوییزور  

 .جسمی  یتدرس ، و آزار و اذ  انی درباره اسالم در جر  ز ی آم  نیتوه  ینظر ها  گر،اظهارید  نید

 رد یمکتب صورت بگ  نیمسئول  ایتوسط معلم و    ایهمساالن و    نیدر ب  نداتو  می  گوییزور 

 

 ست؟ �چ  گویی زور 
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 Council on American-Islamic Relations 

حقوق   ، باشید  داشته  توجه 

و   عامه  مکاتب  برای  ذیل 

مؤسسات تعلیمی که مصارف 

شان از طرف دولت تمویل می 

اگر   قابل تطبیق است،  شود  

در مکاتب شخصی درس می  

مشکالت  خوانید   صورت  در 

دفتر   تماس    CAIRبه  در 

 د یشو
 

KNOW YOUR RIGHTS   As a Student 


