
قانوني  –تنبية   

 الى مواقع اخرى على شبكة اإلنترنتروابط  ستعمل وكثيرا مان معلومات عامة الى مجتمع اإلنترنت  HISD Connectتقدم 

 ذة المواقع ه وفي الوقت الذي تم دراسةللمستخدمين.  التى قد تكون ذات فائدةو( HISDلتعليمية )من خارج موقع المنطقة او

تبذل كل جهد ممكن  (HISD) التعود الى المنطقة التعليمية. أن المنطقة التعليميية نهاإ إإلمن ناحية المحتوى ومدى مالئمتة 

ر المحتوى عن تغي  مسؤولين ليس و ى المواقع المرتبطة ، السيطرة عل لديها كن ليسل   HISDConnectلمراقبة موقع 

 من المواد الموجودة على دقة أيبضمنية فيما يتعلق  و( التقدم أي ضمانات صريحة أHISDنطقة التعليمية)المومالئمتة.  

 مواقعفي    بحثهم مباشرة عمليات  حصريجب نا اإللكتروني لذين يستخدمون موقع. على الزوار والموظفين االمواقع المرتبطة

 لخاصة وذات العالقة فقط.  ا التعليميةالعمل والمواقع 

 
:مالحظات قانونية  

بين موظفي المنطقة التعليمية  ميزيجب ان الي   Equal Employment Opportunity :في فرص العمل ةالمساوا

: السن أو الِعرق أو اللون أو النسب أو دافع ب وأ على أساس  وال التحرش بهم (HISDالمستقلة للمدارس  في هيوستن)

اسي ، ياألصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة أو العجز أو الحالة اإلجتماعية أو الدين أو الوضع المخضرم أو اإلنتماء الس

ي الى يؤد أو موظفق يجب ان طالب  بت ضدث  عبير بين الجنسين . التحرش الم  تلاوالتوحة الجنسي أو الهوية الجنسية  أو 

 تخاذ أجراءات تأديبية. إ

من قانون إعادة  504مع أحكام المادة  ذلك ( التميز على أساس اإلعاقة أو الجنس ويتوافقHISDالمنطقة التعليمية )

 Title II of  الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة وSection 504 of the Rehabilitation Actالتأهيل

the Americans with Disabilities Act,  2791عديالت التعليم لعام توالباب التاسع من .Title IX of the 

Education Amendments of 1972. 

  ب:إتصل  504المادة 

Michael Webb, 1615 Rutland, Houston, TX 77008 (713-867-5200)              

 ين ذوي اإلعاقة ياألمريك(American with Disabilities إتصل ) : ب 

 

Bruce Green, 1100 Roy, Houston, TX 77007 (713-426-8320) عام  

  Sowmya Kumar, 4400 West 18th Street, Houston, TX 77092-8501 

 الطالب (713-556-7025) 

Employees—EEO Office, 4400 West 18th Street, Houston, TX 77092-8501 

 الموظفين (713-556-7313) 

 

  ( الباب التاسعTitle IXإتصل ) :ب  

HISD Athletics Department, 4400 West 18th Street, Houston, TX 77092-8501              

 (713-556-6913)              

  والمهني  تقني برامج التعليم ال المساواة في الحصول على 

(English, Arabic, Spanish, Vietnamese) 

 

 قانون والية تكساس لإلعالم

(English, Spanish, Vietnamese)  

المتعلقة بالتركيبة اإلحصائية الخاصة بالعمليات واسعة ومتنوعة من الوثائق  ( مجموعةHISDتقدم المنطقة التعليمية )

الحصول على معلومات تخص المنطقة التعليمية بإستخدام طلب المعلومات ) فراد والمنظمات ويمكن لأل والموظفين والطالب.

 السجالت المفتوحة( عن طريق مكتب المعاومات في المنطقة التعليمية: 

4400 West 18th Street, Houston, TX 77092-8501. Telephone: 713-556-6060.  

 

http://dept.houstonisd.org/EEO/default.htm
http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr104.html#S1
http://www.ada.gov/reg2.html
http://www.ada.gov/reg2.html
http://www.ada.gov/reg2.html
http://www.dol.gov/oasam/regs/statutes/titleix.htm
http://www.dol.gov/oasam/regs/statutes/titleix.htm
http://www.dol.gov/oasam/regs/statutes/titleix.htm
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7911/Nondiscrimination%20Notice%20Ad%20English_version2015.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7911/Nondiscrimination%20Notice%20Ad%20Arabic%20version2015.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7911/Nondiscrimination%20Notice%20Ad%20version2015_Spanish.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7911/Nondiscrimination%20Notice%20Ad%20Vietnamese_version2015.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7911/The%20Public%20Information%20Act.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7911/PublicInfoAct552_Spanish.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7911/PublicInformationAct_Vietnamese.pdf


  (PDFت نوع اإلستمارا اإلستمارات المقبولة )

 كترونية للطالب إلستخدام المقبول للخدمات اإلسياسة ا 

(English, Spanish, Vietnamese)           

 الى  الطالب إستمارة( المنطقة التمنطقة التعليميةHISD ) أو البريد الخاص بالمنطقة  اإلنترنت  ستخدام إ طلبل

 ب لللطا األلكتروني

  (English, Spanish, Vietnamese)          

 

 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7903/HISD%20Student%20AUP.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7903/HISD%20student%20AUP%20Spanish%20Final.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7903/HISD%20Student%20AUP_Vietnamese.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7903/AcceptableUseForm_TIS.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7903/AcceptableUsePolicy_SP_TIS.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7903/TISAcceptableUse_OptOut_Viet.pdf

