
 

 في مدارس أرلينغتون وإجراءات تنفيذ السياسة  اسياسة المتحولين جنسي  
 .18/6/2019واتخاذ قراره في  المقبلنغتون بجمع المعلومات للشهر يسيقوم مجلس إدارة مدارس أرل، APSوفًقا لموقع 

 .2019/2020 في العام الدراسي التنفيذ حيز 12رياض األطفال حتى الصف  تدخلس سياساتال
 

 APS Engage  ، ويوّفر موقع2020-2019بقصد تنفيذها في بداية العام الدراسي  اتعمل مدارس أرلينغتون العامة على إنجاز سياسة الطالب المتحول جنسيً 
 .هالجنسي ومتى يتعلمون الميولعن  طفلهميتعلمه اآلباء في اختيار ما  حقمن  حدّ سيهذه السياسة  إّن تبّنيالسياسة. هذه معلومات محدودة للغاية حول 

 
أموًرا  تنتهك المدرسة إدارة مجلس طرف من المقترحة السياسة تنفيذ إجراءات أن أيًضا نعتقد لكننا ،وحنان باحترام يعاملوا أن يجب األطفال جميع أن نعتقدإننا 

 :المدرسةإدارة  مجلس من احترام بكل نطلب لذلك حساسة،
 

. )حتى اآلن، تشاور يةألصوات المجتمعمختلف ال أكثر تمثيلً  مجموعةلاالستماع إلى حين  اتخاذ إجراء بشأن تغييرات السياسة وإجراءات التنفيذتأخير  •
 ((.AGIAنغتون للهوية الجنسانية )يمجموعة حلفاء أرل مع اتقريبً مجلس إدارة المدرسة بشكل حصري 

 
مساهمات من ، بحيث يمكن أن يكون هناك الشفافيةنغتون العاّمة بهدف يأرل مدارس من مجموعة العمل على موقعالمقترحة إجراءات تنفيذ السياسة نشر  •

 .المدارس طلبةتؤثر على جميع  حول هذه اإلجراءات الجمهور
 
 .واالجتماعات ،ورسائل البريد اإللكتروني ،نغتون العاّمةيمدارس أرلإشراك المجتمع بأسره في هذه القضية الحرجة من خلل موقع  •

 

 اتصل بنا

 speak/-to-up-meetings/sign-board-https://www.apsva.us/school( 11/5، 2/5، 23/4تحدث إلى مجلس المدرسة )

 راسل خطيًّا:أو  (6015-228-703)اتصل على 

  

 reid.goldstein@apsva.us جولدشتاين، الرئيسريد 
 tannia.talento@apsva.us تانيا تالينتو، نائب الرئيس

 barbara.kanninen@apsva.us باربرا كانينين
 monique.ogrady@apsva.us ديامونيك أو غر

 nancy.vandoren@apsva.us نانسي فان دورين
 

 للمزيد من المعلومات

 

 .AGIA أو APS يقع  مو على اجنسي   المتحولين سياسة مقترحات تتوفر ال*** 

 (.APCنغتون )يالنسخة الوحيدة المتاحة التي تم الحصول عليها بعد طلب خاص من المجلس موجودة على موقع تحالف آباء أرل
 

 https://arlingtonparentcoa.wixsite.com/arlingtonparentcoa (:APC) نغتونيموقع تحالف آباء أرل

 

 /https://www.facebook.com/AGIA.arlingtonva (:AGIA) نغتون للهوية الجنسانيةيحلفاء أرل

 

 :ابريل 5 ،واشنطن بوست قسم الرأي

olitics don’t belong in the classroom, but Title IX protections doOpinion | Gender p 

 

 :APSالجدول الزمني لسياسة 

-Policy-and-Policy-Student-Nonconforming-Gender-content/uploads/2019/02/Transgender-ww.apsva.us/wphttps://w

Procedures.pdf-Implementation 

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2019/02/Transgender-Gender-Nonconforming-Student-Policy-and-Policy-Implementation-Procedures.pdf
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