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  الحاكمة هوكول توقع تشريعًا يزيل اللغة التمييزية من أجزاء من قانون التعليم ويحظر تخويف الطالب واالنتقام منهم
    

  والتي تتسبب بوصمة لحماية الطالب" غير قابل لإلصالح"العبارة القديمة  (S.6744/A.7981)يزيل التشريع 
    

   تخويف الطالب واالنتقام منهم في حال تقدموا بشكاوى ضد المدارس الخاصة  (S.6529/A.9391)يحظر التشريع 
    

                              
ولعت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم تشرٌعًا لحماٌة حموق الطالب فً نٌوٌورن من خالل إزالة مصطلح متحٌز جنسًٌا 

إلى معالجة وصمة العار والتحٌز  (S.6744 / A.7981)ٌهدف التشرٌع . وعنصرًٌا من ألسام معٌنة من لانون التعلٌم
إضافة . عن طرٌك إزالة المصطلح من مرجع لانون التعلٌم" غٌر لابل لإلصالح"العنصري التارٌخً المتمثل فً وصفه بأنه 

والذي ٌحظر صراحة التمٌٌز والتخوٌف واالنتمام ضد  (S.6529 / A.9391)إلى ذلن، ولعت الحاكمة هوكول التشرٌع 
  .   طالب المدارس الخاصة الذٌن ٌمدمون شكوى أو ٌمارسون حمهم فً اتخاذ إجراء خاصة

    
من الضروري أن تكون المؤسسات التعلٌمٌة فً نٌوٌورن أماكن ٌمكن لجمٌع الطالب فٌها بغض  "قالت الحاكمة هوكول،

فً نٌوٌورن، تنوعنا ." "النظر عن مظهرهم أو كٌفٌة تعبٌرهم عن أنفسهم السعً لتحمٌك ألصى إمكاناتهم بدون تحٌز وترهٌب
هو مصدر لوتنا، وسٌساعد هذا التشرٌع على ضمان عدم وصم الشابات وخاصة الشابات ذوات البشرة الملونة بهذا المصطلح 

  ." الذي عفا علٌه الزمن وحماٌتهن من إساءة استخدام السلطة
    

عن " غٌر لابلة لإلصالح"إلى معالجة وصمة العار المتمثلة فً وصف الطالبة بأنها  (S.6744 / A.7981)ٌهدف التشرٌع 
غٌر لادرة اإلصالح أو ال ٌمكن "أو " غٌر لابلة لإلصالح. "طرٌك إزالة المصطلح وعدم اإلشارة إلٌه فً لانون التعلٌم

حسب التعرٌف الوارد فً لاموس مٌرٌام وٌبستر هو مصطلح تم تطبٌمه تارٌخًٌا على الفتٌات ذوات البشرة الملونة " إصالحها
ٌهدف مشروع المانون هذا إلى تصحٌح األخطاء التارٌخٌة المتمثلة فً التحٌز العنصري . للسلون غٌر األنثوي النمطً

  . فً لانون التعلٌم" غٌر لابل لإلصالح"والتمٌٌز الذي نشأ عن استخدام الكلمة عن طرٌك إزالة اإلشارة إلى مصطلح 
   

من لانون "غٌر لابلة لإلصالح " مع سن هذا التشرٌع، أزلنا بالكامل كلمة"قالت جوليا ساالزار عضو مجلس الشيوخ، 
تم . نٌوٌورن كمصطلح تم استخدامه الستهداف ووصم و تجرٌم األطفال الذٌن ال ٌتوافمون مع معاٌٌر معٌنة من السلون

استخدام هذا المصطلح تارٌخًٌا، على وجه الخصوص، لمعالبة الفتٌات والشابات ذوات البشرة الملونة الالتً ٌماومن أو ال 
فً العام الماضً، حذفنا هذه الكلمة من لانون محكمة . ٌتناسبن مع التولعات المتحٌزة جنسًٌا حول كٌفٌة تصرف الفتٌات

أنا ممتنة للمدافعٌن والناشطٌن من الفتٌات من أجل العدالة بٌن الجنسٌن . األسرة واآلن ننهً المهمة بإزالتها من لانون التعلٌم
والمجموعات األخرى الذٌن ناضلوا من أجل هذه التغٌٌرات ولزمٌلتً عضو الجمعٌة رٌٌس لشراكتنا معً بشأن هذا التشرٌع 

  ." أشكر الحاكمة هوكول على تولٌع هذا المانون. المهم
   

لسوء الحظ، ال تزال العدٌد من لوانٌن والٌتنا ملٌئة بالتحٌز الضمنً ضد األشخاص  "قالت كارينز رييس عضوة الجمعية،
لوصف األفراد بشكل غٌر " غٌر لابلة لإلصالح"فً لانون التعلٌم، ٌتم استخدام مصطلح . الذٌن نحاول مساعدتهم أو حماٌتهم

ال ٌنبغً وصف أي شخص بهذه الطرٌمة ولكن على وجه الخصوص ٌجب عدم . صحٌح بأنهم غٌر لادرٌن على التصحٌح
  ." وصف فتٌاتنا الصغار ذوات البشرة الملونة وشباب مجتمع المٌم الذٌن كثًٌرا ما ٌُنظر إلٌهم على أنهم غٌر لابلٌن لإلصالح

   



التمٌٌز والترهٌب واالنتمام من طالب المدارس الخاصة الذٌن ٌتمدمون بشكوى أو  (S.6529 / A.9391)ٌحظر التشرٌع 
ٌوفر لانون الوالٌة حالًٌا للطالب الحك فً تمدٌم شكوى مكتوبة ضد . ٌمارسون حمهم فً اتخاذ إجراء خاص ضد هذه المدارس

سلون المدارس المهنٌة الخاصة المرخصة إلى إدارة التعلٌم بالوالٌة إضافةً إلى توفٌر حك خاص فً اتخاذ إجراء خارج 
للطالب فً الكلٌات الخاصة أو ومع ذلن، ال ٌوفر المانون أي حماٌة ضد االنتمام.إجراءات الشكاوى الخاصة بإدارة التعلٌم

بعد اآلن لن ٌضطر الطالب. ، وسعت الحاكمة هوكول اآلن الحماٌة لتشمل طالب هذه الكلٌاتبتولٌع هذا المانون. الهادفة للربح
  . إلى التعرض للترهٌب أو التهدٌد من لبل مسؤولً المدارس أو لٌاداتها عدٌمً الضمٌر بسبب ممارسة حمولهم المانونٌة

  
من المهم أن ٌحمً المشرعون حموق جمٌع الطالب لٌس فمط فً الكلٌات  "قال توبي آن ستافيسكي عضو مجلس الشيوخ،

ٌحمً مشروع المانون هذا لدرة الطالب فً الكلٌات . والجامعات العامة والمستملة فً والٌتنا ولكن أًٌضا فً مدارسنا الخاصة
أود أن أشكر . الخاصة على تمدٌم شكوى إلى إدارة التعلٌم فً الوالٌة أو رفع دعوى خاصة إذا شعروا أنه لد تم انتهان حمولهم

   ."الحاكمة هوكول على استمرارها فً جعل طالب نٌوٌورن أولوٌة
  

ٌحك للطالب تمدٌم شكوى مكتوبة بخصوص سلون مدرستهم لدى إدارة التعلٌم فً "قالت ديبوراه جليك عضوة الجمعية، 
والٌة نٌوٌورن، ومع ذلن، فإن حاالت الطالب الذٌن ٌتعرضون للترهٌب أو االنتمام موجودة بالفعل وسٌعمل مشروع المانون 

A.9391ٌستحك .  على تعزٌز الحماٌة للطالب والمساعدة فً المضاء على مثل هذا السلون من لبل الجهات عدٌمة الضمٌر
  ."جمٌع الطالب حماٌة حمولهم بعًٌدا عن المضاٌمات االنتمامٌة وٌسعدنً أن أرى هذا التشرٌع لد تم تولٌعه لٌصبح لانونًا
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