
خط مشی ضد نژادپرستی

والدین و مراقبین عزیز

اداره آموزش همه اشکال نژادپرستی را رد می کند و متعهد به حذف همه اشکال تبعیض نژادی در 

مدارس دولتی NSW است. هدف Anti-Racism Policy )خط مشی ضد نژادپرستی( اداره کسب اطمینان 

از این است که هیچ دانش آموز، کارمند، والدین، مراقب یا عضوی از جامعه نژادپرستی را در محیط 

مدرسه تجربه نکند.

این خط مشی از همه اعضای جامعه مدرسه می خواهد که با احترام گذاشتن به پیشینه فرهنگی، زبانی 

و مذهبی دیگران و با رفتارهایی که پذیرش و هماهنگی در محیط مدرسه را ترویج می کند، در مقابله با 

نژادپرستی کمک کنند.

هر مدرسه یک مامور تماس ضد نژادپرستی ))Anti-Rasism Contact Officer )ARCO( دارد 

که برای کمک به مقابله با نژادپرستی و حمایت از جامعه مدرسه هنگام شکایت از نژادپرستی 

در مدارس آموزش دیده است. برای اطالعات بیشتر در مورد خط مشی و نقش ARCO به 

Anti-Racism Policy - Information for parents and carers )خط مشی ضد نژادپرستی - اطالعات 

برای والدین و مراقبین( مراجعه کنید.

از شما برای کمک به ما برای حفظ یک محیط مثبت در مدرسه که همه اشکال نژادپرستی در آن  مطرود 

است، سپاسگزاریم. لطفاً اگر شما یا فرزندتان هر شکلی از نژادپرستی را تجربه کردید، تجربه نژادپرستی 

هر کسی در مدرسه ما را شاهد بودید، یا اگر اطالعات یا پشتیبانی بیشتری می خواهید، لطفاً با من تماس 

بگیرید.

اراداتمند

مدیر مدرسه

کمک یک مترجم

اگر اطالعات بیشتری می خواهید و برای تماس با مدرسه یا مدیر به کمک یک مترجم نیاز دارید، لطفاً با 

خدمات مترجم تلفنی به شماره 450 131 تماس بگیرید و یک مترجم زبان خودتان را درخواست کنید.

شماره تلفن مدرسه را به اپراتور بگویید. اپراتور به مدرسه تلفن خواهد زد و مترجمی را روی خط 

خواهد آورد تا به شما در گفتگویتان کمک کند.

برای خدمات ترجمه هزینه ای از شما دریافت نخواهد شد.
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https://education.nsw.gov.au/policy-library/policies/pd-2005-0235
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/anti-racism-contact-officer

