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إنفاذ القانون غير المحلية في مدارس مدينة نيويورك، بما في ذلك وكاالت توجيهات لمديري المدارس حول إجراءات 

 إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة

 ، بما في ذلك ضباطغير المحليين اتباعها إذا حاول ضباط إنفاذ القانون يوفر هذا المستند توجيهات حول اإلجراءات العامة التي يجب

فون إجماالً بـ "ضباط وكاالت إنفاذ القانون )المعر   "(ICE"( أو وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك )"FBIمكتب التحقيقات الفيدرالي )"

يم لمدينة نيويورك أو تالميذها أو سجالت التالميذ.  هذه التوجيهات ال غير المحلية"(، طلب دخول المنشأت المدرسية التابعة إلدارة التعل

، والتي تحكم إجراءاتها في المدارس، كما هو موضح الحقاً، مستندات "(NYPD"تنطبق على إجراءات إدارة الشرطة بمدينة نيويورك )

درستك، يجب عليك االتصال باالستشاري الميداني إذا طلب ضابط وكالة إنفاذ القانون غير المحلية الدخول إلى موسياسات أخرى.  

    "( الذي تتبعه للحصول على توجيهات وفقاً للعملية الموضحة في نهاية هذا المستند.SFCاألعلى )"

 (.SFCسيسمح بدخول المدرسة فقط في حاالت ضرورة القيام بذلك وفقاً للقانون وفقط بعد استشارة االستشاري الميداني األعلى )

 القوانين المتعلقة بالوصول للمنشآت المدرسية

"( مسؤولية األمن في المدارس العامة بمدينة نيويورك وهي مخولة بالوصول إلى NYPDتتحمل إدارة الشرطة لمدينة نيويورك )"

شرطة جيه ضباط إدارة الالمنشآت المدرسية بناء على مذكرة تفاهم بين إدارة التعليم وإدارة الشرطة وتعليمات مستشار التعليم. يتم تو

 ( ومندوبي األمن المدرسي من خالل سياسات قائمة منذ فترة طويلة تتعلق باإلجراءات الشرطية في المدارس. NYPDلمدينة نيويورك )

نشأت ( الوصول إلى المICEيمكن لضباط وكاالت إنفاذ القانون غير المحلية، بما في ذلك ضباط وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك )

المدرسية أو التالميذ في المدرسة فقط في ظل أحد الظروف التالية: بعد الحصول على موافقة؛ أو وفقاً ألمر قانوني مناسب؛ أو في ظل 

 ظروف طارئة.  

 .  الموافقة1

وف ويتعين على ال تسمح إدارة التعليم لضباط وكاالت إنفاذ القانون غير المحلية بدخول المنشآت المدرسية تحت أي ظرف من الظر

  مديري المدارس وغيرهم من الموظفين عدم الموافقة على ذلك.

 .  األوامر المناسبة2

، القيام (ICEسواء كان األمر يخول ضابط وكالة إنفاذ القانون غير المحلية، بما في ذلك ضابط وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك )

ل، يعتمد ذلك على نطاق األمر وما إذا كان صادراً من قبل قاٍض أو صادر بطريقة إدارية.  إن بإجراء معين مثل القيام بالتفتيش أو االعتقا

إدارة التعليم، وباالتساق مع سيادة القانون، يجب عليها أن تحترم األوامر القضائية السارية، ولكن من الصعب على شخص غير مدرب 

الي فمن المهم للغاية الحصول على نسخة من األمر القضائي واالتصال أن يحدد ما إذا كان األمر قد صدر من قبل قاٍض.  وبالت

( قبل السماح بتنفيذ هذا األمر. إذا قدم ضابط وكالة إنفاذ القانون غير المحلية، بما في ذلك ضابط SFCباالستشاري الميداني األعلى )

( وانتظر SFCبتقديم األمر إلى االستشاري الميداني األعلى )قُم ، أمر قضائي من أي نوع، (ICEوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك )

 تعليماته.  

 .  الظروف الطارئة3

 في الحاالت غير المحتملة للغاية التي تنطبق فيها الظروف الطارئة، مثل خطر الموت الوشيك أو إلحاق األذى البدني، الموجود بالفعل

إدارة الشرطة بمدينة ب وأطلب من مندوب األمن المدرسي االتصال، (SFC) اتصل باالستشاري الميداني األعلىالذي قد يتواجد، 

 .فوراً  (NYPDنيويورك )
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 ( على تجنب تنفيذ اإلجراءات داخل المدارس بصفة عامةICEتنص السياسة الحالية لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك )

( والسياسة األمريكية للجمارك وحماية الحدود، وكما تواصل تطبيقها ICE)إن السياسة الحالية لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك 

اإلدارة الفيدرالية الجديدة، تحد من عمليات االعتقال أو إجراء المقابالت أو التفتيش أو المراقبة في األماكن الحساسة، والتي تشمل 

 لغاية في السنوات األخيرة. المدارس.   تبدو إجراءات إنفاذ القانون داخل المدارس نادرة الحدوث ل

 الطلبات المتعلقة بسجالت التالميذ

( األنشطة مثل الحصول على السجالت ICEبينما ال تغطي سياسة حساسية الموقع الحالية الخاصة بوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك )

انين الخصوصية الفيدرالية )في غياب الطوارئ أو المستندات من مسؤولي أو موظفي المدارس، أو  تنفيذ أوامر االستدعاء، فإن قو

الصحية أو األمنية( تمنع عامة االفصاح عن المعلومات من سجالت التالميذ إلى ضباط إنفاذ القانون إال في حالة توفر أمر قضائي، أو 

سنة أو أكثر.  إذا طلب أي  18ن في سن أمر استدعاء قانوني، أو وفقاً للموافقة المكتوبة من قبل ولي أمر التلميذ أو التلميذ نفسه إذا كا

، الحصول على سجالت التلميذ، قدم نسخة من أي (ICEضابط إلنفاذ القانون، بما في ذلك ضباط وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك )

وال تقم بأي إجراء حتى ( الذي تتبعه، SFCأمر استدعاء أو أمر قضائي قدمه لك ضابط إنفاذ القانون إلى االستشاري الميداني األعلى )

 (.SFCتحصل على تعليمات من االستشاري الميداني األعلى )

( ICEإذا حضر ضابط تابع لوكالة إنفاذ قانون غير محلية، بما في ذلك ضابط وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ) -إجراءات عامة 

 ألي سبب ما، فعليك التصرف كما يلي:

 ب األمن المدرسي. مقابلة الضابط عند مكتب مندو .1

عند مكتب مندوب األمن المدرسي، أطلب اسم ورقم هوية الضابط، ورقم هاتف مشرفه، والغرض من الزيارة، وسبب )أسباب(  .2

 قيام الضابط بزيارة مدرستك خالل ساعات الدوام الدراسي.

 باالعتقال(.احصل على أية مستندات من الضابط )مثالً، أمر الضبط واإلحضار؛ أمر بالتفتيش؛ أمر  .3

 أخبر الضابط بأنه يجب عليك إخطار المحامي والحصول على إرشادات منه قبل االستجابة لطلبه. .4

 أخبر الضابط بأنه يتعين عليه االنتظار خارج مبنى المدرسة لحين حصولك على المشورة من المحامي.   .5

ي حصلت عليها من الضابط.  ال تقُم باتخاذ أية ( بالتفاصيل والمستندات التSFCقُم بإخطار االستشاري الميداني األعلى ) .6

 (SFCإجراءات قبل استشارة االستشاري الميداني األعلى )

 (.SFCقُم باالتصال بولي األمر بعد استشارة االستشاري الميداني األعلى ) .7

لمدرسي، كما هو ( أو شعبة األمن اNYPDخطار قسم الشرطة التابع إلدارة شرطة نيويورك )إ أطلب مندوب األمن المدرسي .8

 مناسب. 

إذا أخفق ضابط وكالة إنفاذ القانون غير المحلية في اتباع التعليمات، ال تحاول التدخل جسدياً مع أي إجراء تنفيذي. في هذه  .9

بإخطار االستشاري  وأطلب من مندوب األمن المدرسي القيامدر ممكن من المعلومات من الضابط الحالة، احصل على أكبر ق

 (/ شعبة األمن المدرسي.NYPDالميداني األعلى وقسم الشرطة التابع إلدارة شرطة نيويورك )

 قابلية تطبق تعليمات المستشار

 ةهذه المبادئ التوجيهية تكمل تعليمات المستشار السارية. إذا قام ضابط تابع لوكالة إنفاذ القانون غير المحلية، بما في ذلك ضابط وكال

من تعليمات  Section III(C)، بالقيام بعملية اعتقال، اتبع اإلجراءات الموضحة في القسم (ICEإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك )

(.  إذا قام ضابط تابع لوكالة إنفاذ القانون غير المحلية، بما في ذلك ضابط وكالة إنفاذ قوانين الهجرة A-412مستشار التعليم رقم )

( تنطبق A-820بطلب معلومات سرية، فإن  اإلجراءات والسياسات الموضحة في تعليمات مستشار التعليم رقم ) ،(ICEوالجمارك )

 أيضاً على هذا الموقف.


