
 

 بیان حول إجراء تحقیق
 1972من قانون أمین المظالم لسنة  26)3یتم نشره وفقا للمادة (

 
 2020آذار/مارس 

 
فیما یلي نتائج تحقیق تم إجراؤه حول كیفیة قیام الوزارة بالتعامل مع غیابات طالب، وكیفیة 

 تواصلھا بشأن نقل طالب.
 
 ).الوزارةتحقیقا یخص وزارة التربیة ( أمین المظالم تمأ
 

في  وطریقتھا )المدرسة( مدرسة ادیالید الثانویة للغة االنكلیزیةأمور مقلقة بشأن  يكتشمكانت لدى ال
 يكتشمال یتكلم ال الجئون، ولغتھم األم ھي اللغة العربیة. وأوالده ان المشتكيھ. یالتعامل مع ولد

 اإلنكلیزیة بطالقة.
 

 مسلمون یؤدون صالة الجمعة في المسجد كجزء من ممارساتھم الدینیة. وأوالده المشتكيإن 
 

في برنامج الوافدین الجدد في المدرسة، وھذا برنامج مكثف لتعلیم اللغة  أوالدهبتسجیل  المشتكيقام 
  اإلنكلیزیة للطالب الوافدین حدیثا الى استرالیا.

 
 القضایا التي نظر فیھا أمین المظالم

 
 أیام الجمع. تعامل بشكل مالئم مع غیاب الطالبتقصیر المدرسة في ال

 
المدرسة كل یوم جمعة ألجل أداء الصالة في  المشتكي، غادر أوالد 2017خالل العام الدراسي 

 دقیقة في األسبوع.  90الى  60غیابات األوالد عن المدرسة حوالي مدة المسجد، وكانت 
 

 كانت المدرسة قلقة من أن تفوت األوالد بعض الدروس في أیام الجمع، وقد أعرب مدیر المدرسة
وأوالده یشعرون بالحرج  المشتكي، مما جعل 2017عن ھذا القلق طیلة العام الدراسي  لمشتكيل
 .علیھم شخصي ھجومبأن األمر و
 

 لھ وألوالده. وثقافیة أھمیة دینیة أمر لھالمدرسة ان أداء صالة الجمعة في المسجد  المشتكي أخبر
 

أخبرت الوزارة أمین المظالم بوجود أماكن للصالة في المدرسة ألجل ضمان قدرة الطالب على أداء 
 الدینیة. شعائرھم

 
 :أمین المظالم

 
عبّر عن قلقھ من ان مدرسة منھاجھا الدراسي محّور خصیصا للوافدین حدیثا لم تبِد تفھما أكبر  •

  مسجداللألھمیة الثقافیة ألداء صالة الجمعة في 
امت حظ انھ وبالرغم من معرفة المدرسة بغیابات األوالد بشكل منتظم، إال انھ لم یظھر انھا قال •

 بالتفاوض لوضع ترتیبات بدیلة



 

صحیح، وإنما كانت لسبب غیر  من المدرسة الحظ ان الحالة لم تكن مجرد قیام والد بأخذ أوالده •
 حالة غیابات ألسباب ثقافیة ودینیة حقیقیة

بأنھ یجب على أوالده عدم  المشتكيبتكرار تبلیغ أسلوب المدرسة تمثل  یبدو انھ تبھ الى انان •
، وخصوصا بعدما اتضح بأن الغیابات وھو أمر یبدو انھ لم یكن فعاالالتغیب عن المدرسة، 

 درسة النظر في وضع ترتیبات بدیلةلما بإمكانستستمر بشكل منتظم، حیث كان 

یتم في مثل ظروف ھذه القضیة، كان من غیر المناسب ومن غیر المعقول ان  ھأن رأى •
 على ان یحضر األوالد جمیع دروس یوم الجمعة.  صارمبشكل اإلصرار و

 
 التواصل عملیة أمور أخرى في

 
ثبارتون سنة یتم نقلھم الى  18كانت السیاسة العامة التي تتبعھا المدرسة تتمثل في ان الطالب بعمر 

أوالده في المدرسة، تم شرح ھذا األمر لھ  المشتكيعندما سجل ف، وھي مدرسة للبالغین. سینیور كولیدج
 . ةشفاھی

 
بحضور مترجم للغة العربیة،  المشتكي، التقى مدیر المدرسة ب2017األول/أكتوبر  في شھر تشرین

سنة، وقد اقترحت المدرسة نقل تسجیل كال  18من بلوغ سن  یقترب كان الولد األكبر للمشتكيحینھا و
قام المدیر خالل االجتماع بمناقشة قلق المدرسة بشأن مغادرة كما . ثبارتون سینیور كولیدجالولدین الى 

 ألداء الصالة في المسجد.ة م جمعكل یواألوالد للمدرسة 
 

 ترى ما یلي: كانت اخبرت الوزارة أمین المظالم بأنھا
ة ان سسنة، وأنھ كان من ممارسات المدر 18رب من بلوغ سن تقی للمشتكيكان الولد األكبر  •

 نقلھ الى مدرسة للبالغینت
دعم ی ان یدرس كال الولدین في نفس المدرسة لكي یستطیع كان من المناسب التأكد من ان •

 أحدھما اآلخر
 .سینیور كولیدجثبارتون وأن اإلجراء األكثر مالئمة ھو نقل كال الولدین الى  •

 
المشتكي، وكانت الرسالة باإلنكلیزیة ولم تتم ترجمتھا الى برسالة الى  بعد ذلك االجتماع بعثت المدرسة

، وقد اشارت الرسالة الى قلق المدرسة من مغادرة األوالد كل یوم جمعة للصالة في المسجد، العربیة
  انھ سیتم انھاء تسجیل األوالد في المدرسة. ت الرسالةكما ذكر

 
نھ سیتم انھاء تسجیل أوالده في المدرسة نظرا لممارسات العائلة بأ وجھة نظر لدى المشتكي تتكون

 وقد كان قلقا جدا من ھذا األمر. الدینیة المتمثلة بحضور صالة الجمعة في المسجد.
 

النفسي، ومن الجمعیة اإلسالمیة في جنوب حاول المشتكي الحصول على المساعدة من معالجھ 
 الى المدرسة. موم المشتكياسترالیا، ومن مفوضیة الخدمات القانونیة. وقد قامت ھذه الجھات بنقل ھ



 

 للمشتكي. وضعلم یظھر ان المدرسة قد حاولت بشكل مباشر توضیح ال
 

ھاتفیا بمسكن المشتكي،  لت المدرسة، اتص2017ثاني/نوفمبر التشرین  30إضافة لما تقدم، وبتاریخ 
كان مثیرا للمشاكل في  لوك الولد األكبران سوكان الغرض من المكالمة اثارة قلق المدرسة من 

 المزید للتعامل مع ھذه القضیة.عمل حاولت قد المدرسة المدرسة، وال یبدو ان 
 

 .2017ول/دیسمبر األانتھى تسجیل األوالد بالمدرسة في شھر كانون 
 

، وكانت الرسالة بعثت المدرسة برسالة الى المشتكي 2018شھر كانون الثاني/ینایر إال انھ في 
بخصوص سلوك قلق المدرسة  عنالرسالة  ھذه عبّرتباإلنكلیزیة ولم تتم ترجمتھا الى العربیة، وقد 

 ان أمین المظالم یتقبّل وجھة نظر الولد األكبر للمشتكي، وذكرت ان تسجیل ھذا الولد قد تم انھاؤه.
الولد األكبر  نظرا لعمر ثبارتون سینیور كولیدجالمدرسة الى  منالمدرسة بوجوب نقل تسجیل األوالد 

قامت في أي وقت بتوضیح ھذه  قد ال یرى ان المدرسة. بالرغم من ذلك، فإن أمین المظالم للمشتكي
 القضیة للمشتكي.

 
 یرى أمین المظالم اآلتي:

ثبارتون سینیور بة للمشتكي حول قرار نقل األوالد الى في كل مرة قامت فیھا المدرسة بالكتا •
 لم تكن ذات عالقة وثیقة بالقرار.، تضمنت الرسالة قضایا أخرى كولیدج

وجود أسباب متعددة لقرار المدرسة بنقل تسجیل ب وجھة نظران من المفھوم ان یكّون المشتكي  •
 أوالده الى مدرسة أخرى.

 
 النتائج

 
یمتد الى الوزارة) في التعامل بشكل مناسب مع غیابات األوالد عن الذي ان تقصیر المدرسة ( •

 نطقيالمدرسة أیام الجمع لسبب دیني حقیقي، كان تقصیرا غیر م
ان تذكر بوضوح القضایا التالیة كقضایا ان تقصیر المدرسة (الذي یمتد الى الوزارة) في  •

 محددة ومنفصلة:
o  الجمعقلقھا بشأن غیابات األوالد عن المدرسة أیام 
o قلقھا بشأن سلوك الولد األكبر، و 
o ثبارتون سینیور كولیدجالمدرسة بوجوب نقل تسجیل األوالد الى  اقتراح 

 . ةرا خاطئوأم كلھا تكان
 

 التوصیات
 ألجل اصالح األخطاء المذكورة، یوصي أمین المظالم باآلتي:

 ان تقدم الوزارة للمشتكي اعتذارا رسمیا. .1



 

منح موافقة للطالب، من خالل استثناء ب لسماحإجراءات الدوام لان تقوم الوزارة بتحدیث  .2
 إلتاحة الفرصة لھم ألداء صالة الجمعة ومن ثم العودة الى المدرسة.مشروط، 

مدرسة ادیالید الثانویة للغة ان تقوم الوزارة بإعداد نشرة معلومات حول الحدود العمریة في  .3
ألجل  ثبارتون سینیور كولیدج، وسیاسة اتخاذ قرارات بنقل الطالب البالغین الى االنكلیزیة

 برنامج الوافدین الجدد. ل ھمإتمام

 التبلیغبأھمیة  اإلنكلیزیةمدرسة ادیالید الثانویة للغة ان تقوم الوزارة بتذكیر العاملین في  .4
 المترجمین إذا اقتضى األمر.وبوضوح، واستخدام كتابة  القرارات التي تؤثر على الطالبب

 
 تعدة لتنفیذ توصیات أمین المظالم.أشارت الوزارة الى انھا مس


