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العامة بأن جميع الطالب يستحقون الوصول إلى مدارس شاملة وآمنة ومرحبة. وندرك أيضا أن وجهات النظر  كايزر-سيلمتؤمن مدارس  .1
همة في تشكيل ال همية  االإعطاء  ديريةيجب على الم  ذلك، . ومع ضوابطواآلراء المتعلقة بالعالقة بين المدارس والدين متنوعة. آراء المجتمع م

ها المحاكم المعنية عند وضع مبادئ توجيهية التخاذ   لدستور الواليات المتحدة ودستور والية أوريغون وقوانين الوالية والقرارات التي تتخذ
بما في ذلك المدارس   ةحكومي جهةالحقوق على أي  وثيقةالقرارات المتعلقة باألنشطة والممارسات ذات الصلة بالدين. يحظر بند التأسيس في 

هم   دين. حق في ممارسة معين ال غيرهدينا  يفضلحكم أي قانون أو  ن صياغةم العامة ق هو من بين أ أو عدم ممارسة أي دين على اإلطال
ها   الحقوق.  وثيقةالحريات األساسية التي تكفل

 حرية التعبير للطالب 

ما كما   الدينية، يحق للطالب التحدث عن الموضوعات   .2  ). INS-A029لسياسية (بالموضوعات ا هو الحال بما يتعلقتما

يمكن للطالب الذين يتعرضون للمضايقة نتيجة لممارسة حقهم في التحدث عن الموضوعات الدينية اإلبالغ عن ذلك إلى مدير مدرستهم  .2.1
هم من موظفي المدرسة.   أو غير

هذه  .2.2 هدف فردا أو مجموعة من األشخاص ليس خطابا محميا بموجب   . ضوابطالالخطاب الديني الذي يشكل مضايقة تست

بأنه "أي فعل يتعارض إلى حد كبير مع الفرص التعليمية للشخص أو أدائه، ويحدث في  INS-M001في  ويعرف التحرش .2.2.1
ها المدرسة، أو في أي محطة حافالت مدرسية  ممتلكات المدرسة، أو في أي نشاط ترعاه المدرسة، أو في وسائل النقل التي توفر

ها تأثير على وضع الش  رسمية خص عن علم في خوف معقول من األذى البدني أو خوف معقول من احتمال حدوث ضرر والتي ل
هانته أو إزعاجه أو تعذيبه". ،آخرأو يخلق بيئة تعليمية معادية تعمل على إزعاج شخص  .لممتلكات الشخص  أو تهديده أو إ

 تعليمات 

ان يخدم   ويجب 1بموضوعية وحيادية بطريقة غير تعبدية  تنفيذهالتعليم الذي يتضمن محتوى ديني و/ او يستخدم مواد دينية يجب ان يتم  .3
 2الغرض التعليمي العلماني

 .CUR-P003و  CUR-P001و  CUR-A001 ضوابطيجب اختيار المواد التعليمية وفقا للمعايير المحددة في ال  .3.1

ها من التخصصات التي تدرس في المدرسة بعدا دينيا.  تشمل الدراساتقد  .3.2  االجتماعية وعلم االجتماع واألدب والفنون وغير

ها البعد الديني ان ال تعط  .3.2.1 هذه التخصصات ومن ضمن او ذم الي دين او للدين بشكل عام او ال دين وان ال يجب  تفضيل  يدراسة 
 تقدميه او استخدامه ألغراض العبادة. 

ها كرموز للتراث الديني أو م موزيجوز استخدام الر .3.2.2 هذه الدراسة إذا تم استخدام  تعليمي. صدرالدينية كجزء من 

هذه الرموز كجزء من تسلسل تعليمي يستند إلى خرائط معايير الم  .3.2.2.1  . ديريةيمكن عرض 

ز  يجب أن يكون العرض في المقام األول بمثابة وسيلة مساعدة تعليمية أو مورد وأن يقتصر على فترة ال تتجاو .3.2.2.2
 مدة الدرس أو الوحدة الدراسية المعنية.

خدمة لتوجيه البحث األكاديمي في دراسة الدين إلى نفس الحياد والموضوعية والفعالية التعليمية المتوقعة   يجب .3.3 أن تسعى المعايير المست
هج الدراسية.  في مجاالت أخرى من المنا

ً  تعلمتكون المواد واألنشطة حساسة للمجتمع المتعدد الثقافات والتعددي في الواليات المتحدة ويجب أن  يجب أن .3.4  . وليس تلقيناً عقائديا

بما في ذلك المؤلفات والتقارير والموسيقى   الصفية، يمنع الطالب من التعبير عن معتقداتهم أو آرائهم الدينية في أي وجميع األعمال  ال .3.5
همة.  االختبارات، والمناقشة الصفية والتقييمات أو  والفن والنقاش  عندما تكون ذات صلة ومناسبة للم

 

 

 _____________________________ 

 .يعني أي كالم أو نشاط يعبر عن إيمان شخصي أو ممارسة له تعبدي؛ 1

 العلماني يعني المواقف أو األنشطة أو الكالم التي ليس لها أساس ديني أو روحي.2

 https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx أحدث إصدار، يرجى زيارة أوF. مراجعة السياسات بشكل دوريتتم  
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والفن واألدب والمصادر التاريخية و / أو األنشطة بهدف أو معيار  الموسيقىو الديني، أن ترتبط جميع المواد التعليمية بما في ذلك البعد  يجب .4
 تعليمي علماني للطالب. 

ها موضوع ديني في أعمال وبرامج  .5 على أساس قيمتها الفنية   الحلقة الدراسيةيمكن تضمين العروض الموسيقية والفنية والدرامية التي ل
 والتعليمية الخاصة أو االستخدام العلماني التقليدي.

ومصحوبا    التعليمي، هدف البرنامج ويكون مرتبطا ب تعبدية، سيتم تقديم المحتوى الموسيقي والفني والدرامي بطريقة محايدة وغير  .5.1
 بأعمال فنية مماثلة ذات طبيعة غير دينية.

 

ممة  حسينت يمكن .5.1.1 مثل قاعة األداء أو غرفة  خصيصا، العروض الموسيقية والفنية والدرامية من خالل األداء في بيئات مص
ن اتباع المعايير المنصوص عليها في الكورال. عند البحث عن مواقع للموسيقى والفن والعروض الدرامية ، يجب على الموظفي

INS-P033 . 

يجب على الموظفين إخطار مشرفهم وإبالغ الطالب  الروح، كان أداء الموسيقى أو الفن أو الدراما في منشأة متوافقة مع  إذا .5.1.2
 وأولياء األمور بأن المشاركة في األداء اختيارية. ال يجوز معاقبة الطالب لعدم المشاركة.

هام ا قد تعترف .6 االقرار  ) بالجانب الديني طالما أن سالكريسما لتعلم الخاصة باألعياد التي تشمل الجوانب االحتفالية الدينية والعلمانية (مثل م
ها أو  ها، غير تعبدي وطالما أن الطالب غير مطالبين بالكشف عن معتقداتهم الدينية أو تحليل  بما في ذلك عدم وجود معتقد.  نقد

هاتهم الخاصة الفرديين، يسمح للطالب  .6.1 إذا كانت   الفنيباستخدام الشخصيات أو األحداث أو الرموز الدينية كوسيلة للتعبير  بناء على توجي
همة.   ذات صلة ومناسبة للم

 لن يشارك الموظفون في األنشطة التالية المتعلقة بتعلم الطالب:  .7

ها أو مطالبة الطالب بالكشف عن معتقداتهم الدينية أو تح .7.1 ها، ليل  .معتقدبما في ذلك عدم وجود  نقد

 . وجدإن  نسبة الى التعبير الديني األكاديميتقدير العمل  .7.2

 فرض الرقابة أو فرض عواقب على الطالب الذين يشاركون في التعبير الديني وفقا للقانون؛ أو  .7.3

 الطالب. فرض المعتقدات الدينية، أو غياب المعتقدات الدينية، للموظف على  .7.4

  يجوز للطالب رفض المشاركة في نشاط مدرسي غير تعليمي يتعارض مع معتقداته الدينية ، مثل تالوة تعهد الوالء ؛ ومع ذلك ، ال يوجد توقع .8
هيم  بأن الطالب سيتم حمايتهم من التعرض لألفكار التي تتعارض مع معتقداتهم الدينية. حتما ، سوف يقرأ الطالب األدب ، ويتعلمون عن الم فا

 ، ويتفاعلون مع أقرانهم من أنظمة المعتقدات المختلفة. 

الدينية  يجوز لآلباء واألوصياء ومقدمي الرعاية الذين يتمتعون بحقوق تعليمية اختيار طالبهم خارج األنشطة المدرسية التي تتعارض مع معتقداتهم
 االحتفاالت والزينة على مستوى المدرسة وفقا 

 . QAM CUR-P007و  OAR 581.021.0009للمعايير الموضحة في  .8.1

ها وال تروج لدين معين. .9  يجب أن تكون االحتفاالت والزينة على مستوى المدرسة علمانية بطبيعت

 للحصول على إرشادات حول استخدام زينة العطالت في مرافق المنطقة.  RSK-W008ارجع إلى  .9.1

هذا التقييد الطالب الفرديين ، بتوجيه منهم  .9.2 ها من ال يمنع  الخاص ، من التعبير عن احتفاالتهم الدينية باللباس أو الكالم أو الكتابة أو غير
 التمثيالت. 

 صالة ال

 كمسألة حرية فردية ، يجوز للطالب بمحض إرادته االنخراط في صالة خاصة وغير مزعجة في أي وقت ال يتعارض مع أنشطة التعلم. .10

أو أي شكل  مزعجةالطالب عن االنخراط في الصالة الشفوية أو الصامتة غير الال يجوز لموظفي المدرسة تشجيع أو تثبيط  .10.1
 آخر من أشكال النشاط التعبدي. 

 1984قانون المساواة في الوصول لعام 

هج الدراسية باالجتماع في مباني المدرسة مباشرة قبل أو بعد ساعات الدوام المدرسي ،  .11  إذا سمح لمجموعات الطالب غير المرتبطة بالمنا
هذه االجتماعات الجماعية ها ، شريطة أن تكون    فيجب السماح للطالب باالجتماع لمناقشة القضايا الدينية أو السياسية أو الفلسفية أو غير

ها الطالب.   بمبادرة من الطالب ويدير
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هذه   ).FAC-P011يجوز للجماعات الدينية استئجار مرافق مدرسية بموجب السياسة التي تنص على تأجير المرافق ( .12 وتفصل أنشطة 
 الجماعات بوضوح عن األنشطة التي ترعاها المدارس بحيث ال تدعم المنطقة التعليمية أو يبدو أنها تؤيد إقامة الدين. 

 الرموز الدينية

هريا للعملية التعليمية على النحو المبين في ا خربةيجوز للطالب ارتداء الزي أو الرموز الدينية شريطة أال تكون م .13 -INS ضوابطلماديا وجو
A025 . 

 االعتذارات ألسباب دينية

من المشاركة في التعليم الديني لجزء   أو مقدم الرعاية الذي يتمتع بحقوق تعليمية ولي االمربناء على طلب أحد الوالدين أو  يجوز إعفاء الطالب .14
قد يتم إعفاء طالب المدارس    ORS 339.420من يوم دراسي أو أسبوع دراسي، شريطة أال يتم النشاط على ممتلكات المدرسة. وفقا ل 

 ) ساعات في األسبوع. 5) في األسبوع ويمكن إعفاء طالب المرحلة الثانوية لمدة تصل إلى خمس (2االبتدائية لمدة تصل إلى ساعتين (

هذا التدريس. كردتال يجوز منح  .14.1  دراسي لمثل 

احدة أو أكثر للمشاركة في التعليم الديني بناء على طلب أحد الطالب من فترة دراسية و تحريرقد يتم  الثانوية، في المرحلة  .14.2
هذه الفترة أو الغياب على أنها إصدار في   ولي االمرالوالدين أو  أو مقدم الرعاية الذي يتمتع بحقوق تعليمية. ستقوم المدارس بترميز 
Synergy  .ولن تستخدم رموزا أخرى 

هاب إلى المدرسة احتفاال   تعليمية، مقدم الرعاية الذي يتمتع بحقوق  أو ولي االمرعند تلقي طلب من أحد الوالدين أو  .15 يتم إعفاء الطالب من الذ
 بعطلة دينية. 

مة أو   .15.1 ه هم من الفصل أو اليوم الدراسي كإقامة دينية فرصة لتعويض أي عمل أو م يجب أن تتاح للطالب الذين تم إعفاؤ
 اختبار فائت نتيجة الغياب. 

 المبررات ألسباب ثقافية 

أو مقدم الرعاية الذي يتمتع بحقوق تعليمية، من المشاركة في االحتفاالت   ولي االمريجوز إعفاء الطالب، بناء على طلب أحد الوالدين أو  .16
 الثقافية لجزء من يوم دراسي أو أسبوع دراسي، شريطة أال يتم النشاط في ممتلكات المدرسة. 

هذه االحتفاالت.  كردتوال يمنح  .16.1  دراسي لمثل 

هاب إلى المدرسة احتفاال   تعليمية، أو مقدم الرعاية الذي يتمتع بحقوق  ولي االمر طلب من أحد الوالدين أو تلقيعند  .17 يتم إعفاء الطالب من الذ
 بعطلة ثقافية. 

امة دينية فرصة لتع يجب .17.1 هم من الفصل أو اليوم الدراسي كإق مة أو اختبار  أن تتاح للطالب الذين تم إعفاؤ ه ويض أي عمل أو م
 .بللغيا  الغياب.فائت نتيجة 

 ةوالبكالوريا اإللكترونيخدمات الترقية والبدء  

ال يجوز أن تكون هناك رعاية مدرسية لخدمات البكالوريا. يمكن لآلباء وأولياء األمور ومقدمي الرعاية والطالب المهتمين تخطيط وتنظيم   .18
 يتم الترويج للخدمة من خالل المدرسة وأن تكون مشاركة الموظفين والطالب طوعية.تمارين البكالوريا ، شريطة أال 

 . االدعية والبركاتبما في ذلك   يجب أن تكون عمليات الترقية والبدء خالية من التأثير الطائفي .19

ها تضمين الدعوات في الحدث الثقافي. .19.1  يتم إعفاء األحداث المحددة ثقافيا التي يتم في

المدرسة أو البرنامج بذل جهد معقول لمعاينة رسائل الطالب والمتحدثين الضيوف قبل الحدث وضمان توافق يجب على  .19.2
هم أو غرضهم مع سياسات المقاطعة.   موضوعهم أو محتوا

 توزيع المؤلفات الدينية
هذا    مدرسياليجوز للطالب توزيع األدب الديني بنفس الشروط التي يمكن بها توزيع المؤلفات األخرى في الحرم  .20 ، شريطة أال يتعارض 

 التوزيع مع عمل المدرسة. 

غير الطالب أو نيابة عن مجموعات أو أفراد اي شخص ال يجوز توزيع المواد و / أو اإلعالنات التي تروج للدين من قبل  .20.1
 ليسوا طالبا. 
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 الخدمات الدينية 
مرافق المدرسة خالل ساعات الدوام المدرسي أو فيما يتعلق بأي نشاط ترعاه  ال يجوز إقامة الشعائر أو البرامج أو التجمعات الدينية في  .21

ها.  علقالمدرسة أو يت  ب

 يحظر على المتحدثين و / أو البرامج التي تنقل رسالة دينية أو تعبدية. .22

جزء من البرنامج أو ال يمنع هذا القيد من تقديم الكورال أو الجمعيات الموسيقية التي قد تستخدم الموسيقى أو األدب الديني ك .22.1
هذه ال  ما هو موضح في قسم التعليمات من   . ضوابطالتجمع ك

 الشكاوي
ومقدمي الرعاية والموظفين الذين تضرروا من الممارسات أو األنشطة التي أجريت في المدرسة أو   اولياء االمورو  واالباءيمكن للطالب  .23

ما هو موضح في ال مديريةال  . ADM-P008ضوابط تسجيل مخاوفهم لدى مدير المدرسة ك
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