سواالت پرسیده شده رایج
از طرف والدین مسلمان در DPS
 DPSمتعهد است تا یک محیط آموزشی را فراهم نماید که دور از هر نوع
تبعیض و خشونت غیر قانونی باشد.

آیا زمانیکه مواد غذایی در ترکیب
خود گوشت خوک داشته باشد ،به
طفل من خبر داده میشود؟

وقتیکه طفل ام بخاطر مسلمان
بودنش ازار و اذیت شود ،من چه
میتوانم کرد؟

خدمات مواد غذایی و خوراک اخیرا ٌ یک
عکس "خوک" را برای تفکیک بین مواد
غذایی که دارنده گوشت خوک میباشد تایید
کرد .بطور عموم ،صبحانه و نان چاشت
 DPSبسیار اوقات کم دارای گوشت خوک
میباشد .شما میتوانید سواالت و نگرانی های
تان را با مسئول اشپزخانه در میان بگذارید.

شاگرد و وکیل شان تشویق میشود که حادثه
را فورا به مدیر ،مشاور ،معلم مکتب و یا
به مامور تطبیق قانون شاگردان ناحیه (دفتر
مساوات و فرصت شاگردان) بطور گفتاری
و یا نوشتاری با استفاده از فورم AC-E2
راپور دهند" :فورم شکایت تبعیض/ازار و
اذیت .اگر شما احساس دارید که این حادثه
یک محیط غیر سالم را ببار میآورد ،پس
اجازه بدهید که رهبری مکتب مطلع باشد.
با طفل تان در باره احساسات شان صحبت
نمائید ،و در جریان احساسات موجود شان
مانند ترس ویا تشویش از آنها حمایت کنید.
شاگردان نیز میتوانند از طریق Safe2Tell
به شماره 1-877-542-7233
) (Safe2Tell.orgو یا با تلیفون ضروری
فامیل و اجتماع به شماره 720-423-3054
در تماس شوید.

آیا  DPSبه طفل من اجازه میدهد تا
در جریان رخصتی های اسالمی به
مکتب نیاید؟
بلی .قواعد حاضری  DPS ،JHB-Rشامل
مراعات دینی به حیث دلیل و بهانه معتبر
یا قابل قبول غیر حاضری میباشد .از قبل
با مکتب در تماس باشید تا آنها بدانند که
رخصتی ها آمدنی است و طفل شما غیر
حاضر خواهد بود.

آیا طفل من اجازه نماز خواندن در
مکتب را دارد؟
بلی DPS .نظر به عقاید دینی در مقابل
شاگردان تبعیض ندارد ،و شاگردان اجازه
دارند که در مکتب عبادت نمایند تا زمانیکه
فعالیت هایشان در محیط مکتب مزاحمت
ایجاد نکند .ما فامیل ها را تشویق مینمائیم که
با مسولین مکتب در تماس باشند تا از تطبیق
ضروریات دینی بشکل غیر نفاق افگن ،خود
را مطمئن سازند.

آیا معلمین  DPSآموزش حساسیت
فرهنگی را دیده اند؟
بلی .تمام معلمین جدید باید  1.5ساعت
آموزش آگاهی تبعیض و  1.5ساعت آموزش
جوابگویی فرهنگی را ببینند .ناحیه چند برنامه
اختیاری را بشمول ارتقاء مسلکی در تعلیم
جوابگویی فرهنگی ارایه مینماید ،که متشکل
از  12ساعت آموزش اساسی و پیشرفته
میباشد :آموزش دو روزه برای معلمین رهبر
و مدیران که بنام  DPS Aspireیاد میشوند،
و آموزش آگاهی تبعیضی برای تمامی
کارمندان.

آیا  DPSعربی را نیز به حیث لسان
اختیاری تدریس میکند؟
فعالٌ ،لیسه جنوب عربی  1را به آنعده
شاگردان تدریس میکند که عالقمند آموزش آن
هستند ،و در پهلوی آن میراث عربی را نیز
به آن شاگردان تدریس میکند که دارای سابقه
لسان عربی هستند.

 DPSدیگر کدام نوع پشتیبانی را به
آن شاگردان ارایه مینماید که لسان
مادری شان عربی است؟
برای مکاتب به هر  15نفر که به یک
زبان مادری سخن میزنند ،یک استاد
راهنما نیمه مسلکی داده میشود ،تا شاگردان
را در صنوف  ELAشان حمایه نماید.
در حال حاضر مکاتب که دارنده راهنما
های نیمه مسلکی با لسان مادری عربی
هستند ،عبارت اند ازDenver Green :
School, Ellis, Hamilton, Holm,
McMeen, Merrill, Montclair,
Place Bridge, Samuels, South,
 Joe Shoemaker, Southmoorو
.University Park

آیا  DPSخدمات ترجمه شفاهی
و تحریری را برای والدین فراهم
میسازد؟
بلی ،این خدمات بدون کدام پرداخت به والدین
فراهم میگردد .اگر شما به خدمات ترجمه
تحریری یا شفاهی ضرورت دارید ،لطفا ٌ از
مدیر مکتب بخواهید تا به دفتر خدمات چندین
فرهنگی DPS’ Multicultural( DPS
 )Services officeبا آگاهی کافی (هفت
روز ،اگر ممکن باشد) درخواست نماید.
بخاطر ضروریات عاجل و غیر متوقع ،هر
مکتب به ترجمه خط تلیفونی دسترسی دارد.
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