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 2021 كانون األول/ديسمبر 9 

 

 ،طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالدلفياأعزاءي أهالي وعائالت 

 

في فيالدلفيا بتوفير بيئات تعليمية آمنة وشاملة تدعم الصحة العاطفية والعقلية لجميع طالبنا ، على المنطقة التعليمية تلتزم 

وكجزء من هذا االلتزام ، نحن متحمسون لإلعالن عن أنه  .أهداف وحواجز الحماية الخاصة بمجلس التعليمالنحو المبين في 

 غير ثنائي انيسيكون لدى الطالب القدرة على اختيار خيار جنس ، 2021 كانون األول/ديسمبر 13من يوم االثنين اعتباراً 

 ة)بواب Infinite Campus الالنهائي مدرسيحرم الالوالتي ستعرض في  المتاحة إلى خيارات الذكور واإلناثباإلضافة إلى 

 .أو كليهما google classroom ( ، أو الفصل الدراسي في جوجلألهلبوابة اب والالط

 

في اختيار وتحديد أسمائهم  جنسيا وغير المطابقين لنوع الجنس الطالب المتحولينحق  252المنطقة التعليمية سياسة تؤكد 

وجنسهم المفضلين ، حتى عندما يكون ذلك مختلفا عما هو مطبوع في شهادة ميالدهم. ودعماً لهذه السياسة ، يمكن للطالب أن 

 هناالمرتبط  نموذجؤولياتهم باستخدام المكتب حقوق الطالب ومس الىيبلغوا عن تفضيلهم لكيفية عرض أسمائهم ونوع جنسهم 

 :، دون تقديم وثائق قانونية أو الحاجة إلى موافقة الوالدين أو الوصي. ولديهم خياران

جوجل األدوات مثل جوجل أدوات هذا سوف يعرض فقط في  تحديث االسم و/أو نوع الجنس في جوجل فقط: (1

 .، الخ Google Meetجوجل  لقاء،  Google Classroom الفصل الدراسي

باإلضافة إلى كل أدوات جوجل ، فإن  الذي يتضمن جوجل(: )  SIS وع الجنس فيتحديث االسم و/أو ن (2

 ، وتقييمات Schoolnet المعلومات المحدثة تعرض على أغلب الطالب والمدارس األخرى التي تواجه أنظمة مثل

STAR وبطاقات التقارير ، وما إلى ذلك ،. 

 

ة وال تحل بأي حال من األحوال محل االسم القانوني واليم تديره المن المهم مالحظة أن هذه التحديثات لن تظهر في أي نظا

من مالحظة أن الطالب يحدد أنه المنطقة التعليمية ، ستتمكن  بنسلفانياللطالب. وعند تقديم المعلومات إلى وزارة التعليم في 

نونية. وما زلنا ندعو إلى إدخال تغييرات ة مطالبة بتسجيل وعرض المعلومات من شهادة الميالد القاواليغير ثنائي ، ولكن ال

 .والمستوى االتحادي ةمماثلة على مستوى الوالي

 

 أو االتصال بـ  ights/lgbtqia/www.philasd.org/studentr الموقع رةأسئلة إضافية ، يرجى زيا مإذا كان لديك

policy252@philasd.org .  

 

أشكركم على شراكتكم ونحن نسعى . أكثر إنصافا وشموالالتعليمية منطقة الهذه خطوة هامة إلى األمام في جهودنا لتصبح 

  .لدعم السالمة البدنية والعقلية والعاطفية لجميع أطفال فيالدلفيا

 

 مع خالص التقدير،

 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

 المشرف العام

 المنطقة التعليمية في فيالدلفيا

https://www.philasd.org/schoolboard/goals-and-guardrails/
https://www.philasd.org/schoolboard/goals-and-guardrails/
https://www.philasd.org/schoolboard/goals-and-guardrails/
https://www.philasd.org/schoolboard/wp-content/uploads/sites/884/2017/06/252.pdf
https://www.philasd.org/schoolboard/wp-content/uploads/sites/884/2017/06/252.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNmJMoCGbyMt4mfnuce3iPzwW9L_mdRsCtuUgW9J11ZFLjA/viewform
https://www.philasd.org/studentrights/lgbtqia/
mailto:policy252@philasd.org

