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في المدارس بهم  و مرحبلس التعليم أن جميع الطالب آمنة مجالتعبير عن شعور قرار في ال

 اتالنتافي   العامة
 النهائي( قرارإل)ال

 
ه  أساس لهذ  أن يفهم مجلس أتالنتا للتربية والتعليم  أن االلتزام بالتنوع، في كل شكل، هو قيمة حجر حيث 

 ، والمدارس العامة والمجتمع أتالنتا بأكمله؛ 
 

 مدرسة أتالنتا العامة فخورأن العنصرية انتهت بإلغاء الفصل العنصري سلميا  جهازكان حيث 

 ،وقبل خمسين عاما ، وحافظت على التركيز في تعليم كل طفل في أتالنتا منذ ذلك الوقت. 

 
 

أن مدينة أتالنتا وسكانها يحملون دورا تاريخيا هاما في النضال العالمي من أجل العدالة  حيث

 ،واالجتماعية وحقوق اإلنسان والحقوق المدنية. 
 
 

 ،وحتفظ بها هذا المجلس وهذه المنطقة. يأن اإلنصاف هو القيمة األساسية التي  حيث
 
 

لثقة والتعاون، لأتالنتا هو ضمان ثقافة الرعاية   في أن المهمة األساسية للمدارس العامة حيث

 ،و؛ للكلية ومجرى حياته ستعدم من المدرسة يكون فإن كل طالب يتخرج
 
 
 

أن كل طفل مقيم في الواليات المتحدة األمريكية لديه الحق في العيش في مجتمع آمن  حيث



 ،ووآمنة، خالية من التهديد واألذى والترهيب. 
 

أن جميع  ABOE، تكافؤ الفرص التعليمية تعتقد JAAمجلس إدارة السياسة وفقا ل حيث

الطالب لهم الحق في تكافؤ الفرص التعليمية بغض النظر عن العرق، اللون، الدين، الجنس، 

الجنسية، األصل العرقي، القومي، السن، اإلعاقة، الحالة الطبية الخاصة، الوضع العسكري، 

تماعية أو التوجه الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير، المعلومات الوضع المخضرم، الحالة االج

 ،والجينية أو النسب، أو أي وضع محمي قانونيا؛ 
 

تنص مجلس إدارة السياسة  أنه ال يجوز إخضاع الطالب إلى التمييز أو التحرش بسبب  حيث

الحالة  ،سن، اإلعاقة العرق، اللون، الدين، الجنس، جنسية الطالب أو األصل اإلثني، القومي، ال

الطبية، الوضع العسكري، والوضع المخضرم، الحالة االجتماعية أو التوجه الجنسي والهوية 

 ،والجنسية أو التعبير، المعلومات الجينية أو النسب، أو أي وضع محمي قانونيا؛ 
 

كا، أن التعليم العام الحر والكاف، هو حق المستحق لكل طفل في سن الدراسة في أمريحيث 

 ،وبغض النظر عن وضع هجرتهم ووضع هجرة أسرهم. 
 

يحق ألي مقيم في والية جورجيا الذي يبلغ من العمر ست سنوات وكل الذين تقل أعمارهم  حيث

عن واحد وعشرين عاما من الذهاب إلى المدرسة العامة في المنطقة التعليمية حيث يقيمون فيها. 

 ،و

 
أن مفتاح الحصول على تعليم جيد هو التعليم في المواطنة والقيم الديمقراطية واإلنصاف.  حيث

 ،و

 
من أجل ضمان طالبنا على استعداد للمنافسة في االقتصاد العالمي، والقوى العاملة،  حيث

 ،وإلى تعزيز التنوع داخل مدارسنا.  ABOEوتلتزم 

 
جميع أنحاء أمريكا أثارت القلق والخوف لدى  حيث األحداث السياسية األخيرة التي حصلت في

 اآلن، لذلك، سواء كان ذلكبعض السكان في أتالنتا، بما في ذلك مجتمعات المهاجرين. 
 

أن مجلس إدارة أتالنتا للتربية والتعليم تعلن على مأل التزامها، الذي ال يتزعزع، إلنشاء  مصمم

 ويكون أكثر من ذلكوترحب جميع طالبها، المدارس العامة في أتالنتا مساحة آمنة ومأمونة 
 
 

المؤهلين  بأتالنتا سوف تستمر في تثقيف وخدمة جميع الطالفي أن المدارس العامة  مصمم

 بغض النظر عن وضعهم القانوني.
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