November 1, 2022
Re: House Bill No. 5703 – Parental Rights in Public Education

Dear Valued Parents & Guardians,
With the passing of House Bill 5703, which requires all public schools to prominently post an
affirmation of parental rights provided by the Michigan state law, we are writing to notify you of
your parental rights for your child’s education. There are two specific passages for parents,
noting the importance of education and parental rights:
•

Michigan Revised School Code of 1976: “It is the natural, fundamental right of parents
and legal guardians to determine and direct the care, teaching and education of their
children. The public schools of this state serve the needs of the pupils by cooperating
with the pupil’s parents and legal guardians to develop the pupil’s intellectual capabilities
and vocational skills in a safe and positive environment.

•

Article VIII of the Michigan Constitution: “Religion, morality and knowledge being
necessary to good government and the happiness of mankind, schools and the means of
education shall be forever encouraged.”

Should you have any questions and/or concerns with your child’s education please feel free to
touch base with your child’s teacher and or school administration. Thank you!

Educationally Yours,
Dr. Ali Y Bazzi, Superintendent of Schools

[Translation in Arabic below]
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الموضوع :مشروع قانون مجلس النواب رقم  - 5703حقوق أولياء األمور في التعليم العام

أعزائي أولياء األمور المحترمين،

مع إقرار محلس النواب للقانون رقم  ،5703والذي يطلب من جميع المدارس العامة أن تنشر بشكل بارز
تأكيدا لحقوق أولياء األمور المنصوص عليها في قانون والية ميشيغان  ،فإننا نكتب إليكم إلعالمكم
بحقوقكم كأولياء أمور لتعليم أطفالكم .وهناك في القانون فقرتان محددتان ألولياء األمور ،تشيران إلى
أهمية التعليم وحقوق أولياء األمور:
ينص على ما يأتي" :إنه الحق الطبيعي واألساسي
• القانون المعدّل لمدارس ميشيغان لسنة 1976
ّ
ألولياء األمور في تحديد وتوجيه رعاية أطفالهم وتعليمهم وتربيتهم .إن المدارس العامة في هذه
الوالية تخدم احتياجات الطالب من خالل التعاون مع أولياء أمورهم ،في سبيل تطوير القدرات
الفكرية والمهارات المهنية للتلميذ في بيئة آمنة وإيجابية".
تنص على ما يأتي" :ألن الدين واألخالق والمعرفة أمور
• المادة الثامنة من دستور والية ميشيغان
ّ
ضرورية لتحكّم جيد بالحياة وإدارتها ،ولسعادة البشرية ،يجب تشجيع المدارس ووسائل التعليم
بصورة دائمة وإلى األبد".
إذا كان لديكم أي أسئلة و/أو هواجس بشأن تعليم أطفالكم ،فال تترددوا في االتصال بالمعلم و/أو بإدارة
المدرسة.

مع خالص الشكر.
المخلص
علي بزي ،المشرف العام على المدارس

