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 ؟أمومة أبوة أو  تقوم بدور حامل أو  طالبةطالب أو هل أنت 

ح القانون الف�درا�ي   ��� IX  حقوقك ومسؤول�اتك التعل�م�ة 234وس�اسة منطقة ف�الدلف�ا التعل�م�ة رقم. 

   البند IX  ،IX, 20 U.S. Code §1681 et. seq.   ي أي �شاط تعل��ي أو
ن ع� أساس الجنس ، �ن �ليها. هو قانون اتحادي �حظر التمي�ي

ن �سبب الحمل وحالة األبو خارج المناهج الدراس�ة. يتضمن هذا القانون قواعد للقضاء ع� ا  . �جب أن تتوافق جميعو األمومة  ةلتمي�ي
ي تتل�� أي أموال فدرال�ة مع القانون التاسعالتعل�م�ة وا المدارس العامة والخاصة والمناطق   .ل�ل�ات / الجامعات الى�

 
  ي المنطق �ن حالة أبوة أو  / الحوامل الطالب  234س�اسة النص "ت

" �ن ن وجني ن ع� أن أي طالب مؤهل لاللتحاق التعل�م�ة ة أمومة / الم��
وج و / أو حامل /  التعل�م�ة بمدارس المنطقة ن والحمل ال �حرم من أي برنامج تعل��ي فقط �سبب الزواج �ن حالة أبوة أوأمومة ومن هو م��

 .، أو األبوة المحتملة أو الفعل�ة بالحمل اإلعاقة ذات الصلةو 
  

�  �� حالة أبوة أومن هم ما �جب أن �عرفه الطالب الحوامل /  وجني �  :أمومة / الم��

   آلباءا طالبللرابط اتصال ُ�طلب من مدرستك أن �كون لديها  � د �كون هذا ق Teen Parent Student Liaison (TPSL)     المراهقني
الحوامل / من هم أو المدير أو مساعد المدير. وسوف يتأ�دوا من ��� هذە المعلومات ، وأن الطالب المدرسة  ةمستشار هو الممرضة أو 

ن  وجني ن ي المدر �ن حالة أبوة أوأمومة / الم��
ي �ن

ي االتصال بالدعم اإلضا�ن
  (ELECT Program) سة�عرفون حقوقهم ، و�مكنهم مساعدتك �ن

ي المدرسة أن �عرفوا وخارج ال
 . TPSL من هو  مدرسة. �حتاج الجميع �ن

   ي الفصول واأل�شطة خارج المنهج�سمح لك بمواصلة
ي تثبت أنه �مكنك المشاركة المشاركة �ن . ال ُ�طلب منك تقد�م مذكرة الطب�ب الى�

 .أنه يتمتع بصحة كاف�ة للمشاركة إال إذا كان ع� كل طالب يرى الطب�ب أن �حمل مالحظة توضح
o ذلك ينإذا كان هناك برنامج / �شاط للطالب الحوامل ، فال �مكن أن ُ�طلب منك المشاركة إذا كنت ال ت��د. 
o  امج  ال�املةقد تحتاج إ� تعد�الت لضمان المشاركة ي برامجك التعل�م�ة وال��

ي خارج المنهج�ن  :. هذا قد �عىن
  الحامل / األبوة واألمومةب �ي / الغ�اب المتعلقلحد من التأخجدول المرونة ل 
   ات الصف وامت�ازات ي لتغي�ي

ي و / أو المصعدزمن الوقت اإلضا�ن
 الحمام اإلضا�ن

  ي غاب عنها أثناء غ�اب ال ل�ة الى� ن  رو عذمتوف�ي الواجبات المدرس�ة والواجبات الم�ن
  ة البدن�ة إذا طلبت أنت��  وطبيبك ذلك أثناء الحملأ�شطة بد�لة لتلب�ة متطلبات ال��
 معرى خت أیالدتعء نشاإ كنیمک TPSL سةدرلمن و / أو إدارة اسیدرلموا 
   ي المدرسة. هذا �شمل اإلرضاع من الثدي تكي�فات ع��حق لك الحصول

 :�ن
o  فة هذە الغر  تحتويحل�ب الثدي أو إلرضاع طفلك ، �جب أن  وآمنة ، بخالف الحمامات ، الستحالبالوصول إ� غرفة خاصة

�� ع� وصول
ُ
 .تواجد هذە الغرفة قبل والدتكلمدرسة مكان �ن ا TPSL مسئولة   كلمصدر الطاقة. �جب أن ت

o إذن إحضار مضخة الثدي (وأي معدات أخرى تحتاج إ� ضخها) إ� المدرسة 
o  ل مكان لتخ��ن الحل�ب الخاص بك بأمان حى� تكوىن ن  ع� استعداد للعودة إ� الم�ن
o ) ن الرضاعة الطب�ع�ة وفرصة لتع��ض أ / الحل�ب دق�قة) لضخ  30-20مقدار معقول من الوقت  ي عمل مفقود حى� ال تتلقني

 عق��ات أ�اد�م�ة �سبب الرضاعة الطب�ع�ة
ي تتناسب مع ألوان من اللباس و  لألع� و األسفلاألمومة المناسبة  مال�سُ�سمح للطالب الحوامل بارتداء  مدرستك. ال �مكن منع زى الى�

ام �س�اسة  ن  عدم القدرة ع� ، إذا كان الزى الموحد الطالب الحوامل من الحضور إ� المدرسة أو حرمانهم من التعل�م �سبب عدم االل��
ام هذا يرجع إ� الحمل ن  .االل��
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  ن عل�ك عدم الحضور إذا قدمت وثائق  معذور الغ�اب بأنه ثناءبالمدرسة ألسباب تتعلق بالحامل / األبوة واألمومة ، يتم است عندما يتعني
ي األ�ام غ�ي المدرس�ة للتأ�د من أنك وقت ما بعدف� الطب�ة مناسبة. �جب عل�ك بذل كل الجهود لجدولة المواع�د 

�ن المدرسة أو �ن  تح�ن
ي الصف و 

ن تعلمت�ن  .قدر المستطاع ني
o  ي الوصول / الت��ــــحقص�ي األجل المعذور الغ�اب

 المبكر والتأخر ��
   مكن أن �ساعد (اعتبارە معذورا) كان طفلك م��ًضا أو كان لد�ه موعد مع طب�ب ، ف�جب إعفاء الغ�اب أو التأخر إذا� .

ي ك ، من أحد أفراد العائلة أو األصدقاء اطلب
ع� التأ�د من حصولك  ،رعا�ة األطفال أو المواع�د ل االحت�اطلمساعدة �ن

ي الفصل الدرا�ي 
 .ع� أ��� وقت ممكن �ن

  ن رعا�ة الطفلإذا كنت أو العثور ع�  CCIS مثل التقدم بطلب للحصول ع�( قد بذلت كل الجهود الممكنة لتأمني
ن ك من غ�ابك �سبب نقص رعا�ة األطفال. ستحتاج، ف�جب إعفاؤ  االحت�اط�ة) مقد�ي رعا�ة الطفل ن إ�  ني  تبيني
ي بذلتها  .الجهود الى�

o ي سن المراهقة همدين الذين والالور ط��ل األجل و�جازة عذمالغ�اب ال
�� 

 ) ن مرتبطة الحالة الصح�ة ال /  عن حاالت المرض المعذور ) يوًما من الغ�اب 30�حق للطالب الحصول ع� ثالثني
 بالحمل والوالدة والنقاهة

�
. تحتاج إ� تقد�م مذكرة الطب�ب مع تار�ــــخ الم�الد. إذا قال الطب�ب إنه مطلوب منك طب�ا

ةة أطول ، ف�جب أن تتضمالبقاء لف��   .ةدممتال ن المذكرة مدة الف��
  لطبية. زة اإلجاأ اتبدأن عليه قبل  كنت  يلذا ج المنهجر خالوضع وايمي دكاألالوضع ا نفسلى دة إيُسمح لك بالعو

ة معقولة من الوقت للق�ام ب ي أنه مسم�ح لك باستالم عملك أثناء اإلجازة و / أو لد�ك ف�� عمال تع��ض األ هذا �عىن
ي الفصل الدرا�ي قائًما ع� الحضور / المشاركة ، ف�جب  عودتك. إذا كان جزء من الدرجاتالمفقودة لد�ك عند 

�ن
 .�سب هذە النقاط بط��قة أخرىلمنحك فرصة 

نامج المدر�ي العادي ، فستكون مسؤول�ة الطالب ة: إذا كان للطالبتذك�ي  ي ال��
ي للحد من المشاركة �ن تزو�د  ة / الو�ي الحامل سبب طى�

ن ةالطب� بالوثائق المناسبة من الجهةدرسة الم �ي . الطالب غ�ي مؤهلني
ن  رعا�ة األطفال وحدها أو الحمل �سبب االفتقار إ�للتعل�م الم�ن

ي المنطقةوحدە
�ي �ي نفسها لجميع الطالب �ن

ن  .التعل�م�ة . معاي�ي التأهل للتعل�م الم�ن
  ي أن تحاف�ن  - ال��ة

وط ذات الصلة. يتضمن االستثناء من  لد�ك الحق �ن ع� صحتك ومعلوماتك الشخص�ة المتعلقة بالحمل وال��
ي إساءة معاملة األطفال أو إهمالهم أو خطر واضح وشامل ع� صحتك أو سالمتك المعقول الشكهذا 

 .�ن
o  ��ن ال �مكن إجبارك ع� ذا ، وللحمل ، ف�مكن أن تدعمك المدرسة �ن ه) الخاص بك عن ااألوص�اءالو�ي ( ىإذا لم تخ�

اك و�ي أمرك أو إخبارە  .إ��
   برنامج�دعم ELECT Program    ي المنطقة التعل�م�ة

ن  الطالب الحوامل وأول�اء األمور �ن ي تح المراهقني
 قيق أع� إمكاناتهم ، �ن

�
شخص�ا

 
�
. و ، باإلضافة إ� مساعدتهم ع� أن �كونوا آباء وأمهات ع� حد سواء أو أ�اد�م�ا ن ن ناجحني نامج الدعم لمساعدة مواطنني يوفر ال��

 GED / HSE  الطالب ع� الحصول ع� شهاداتهم أو شهادة
o  تتكون ع� اطالع ع� خدما مع المدرسة ، ف�جب أنأو األمومة حالة الحمل / األبوة  ت معلومة�شارك إذا  ELECT 

Program 
o ذا وافقت ع� مقابلةإ  ELECT  نامج ، �جب ع�لمعرفة  ة، أو المدير  ة المدرسةمستشار ، أو الممرضة ، أو  TPSL الم��د عن ال��

ي المد
 ELECT Programرسة إرسال نموذج إحالة إ� برنامج ، أو أي موظف آخر �ن

�  يتمتع الطالب الحوامل وأول�اء األمور  ي الذهاب إ� المدرسة والق�ام بذلك  المراهقني
ي يتمتع بها أي طالب آخر ��

بنفس الحقوق الى�
ي بيئة خال�ة من الت

� أو المضا�قة��  .مي�ي

 
 

 

Teen Parent Student Liaison (TPSL)     ��  �هو هذا المبى: 

        ____________________________________ 

 : ي هذا المبى� �ي
 ________غرفة اإلرضاع ��


