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COMPLAINTS ABOUT INSTRUCTIONAL MATERIALS 

  

TThhee  LLeebbaannoonn  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  tthhoouugghh  iitt  iiss  ffiinnaallllyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  iinnssttrruuccttiioonnaall  rreessoouurrccee  

ppuurrcchhaasseess,,  rreeccooggnniizzeess  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  rriigghhtt  ooff  ffrreeee  aacccceessss  ttoo  mmaannyy  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  bbooookkss  aanndd  

iinnssttrruuccttiioonnaall  mmaatteerriiaallss..    TThhee  bbooaarrdd  aallssoo  rreeccooggnniizzeess  tthhee  rriigghhtt  ooff  tteeaacchheerrss  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorrss  ttoo  

sseelleecctt  bbooookkss  aanndd  ootthheerr  mmaatteerriiaallss  iinn  aaccccoorrdd  wwiitthh  ccuurrrreenntt  ttrreennddss  iinn  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttoo  mmaakkee  tthheemm  

aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  sscchhoooollss..    FFiinnaallllyy,,  iitt  rreeccooggnniizzeess  tthhaatt  mmaatteerriiaall  aassssiiggnneedd  aass  rreeqquuiirreedd  rreeaaddiinngg  sshhaallll  

bbee  ssuuiittaabbllee  ffoorr  tthhee  mmaattuurriittyy  aanndd  iinntteerreessttss  ooff  ssttuuddeennttss..  

  

MMaatteerriiaallss  sseelleecctteedd  ffoorr  uussee  iinn  tthhee  LLeebbaannoonn  SScchhoooollss  sshhaallll  bbee  iinn  aaccccoorrdd  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  

AA..  BBooookkss  aanndd  ootthheerr  iinnssttrruuccttiioonnaall  rreessoouurrcceess  sshhaallll  bbee  cchhoosseenn  ffoorr  vvaalluueess  ooff  iinntteerreesstt  ttoo  aanndd  

eennlliigghhtteennmmeenntt  ooff  aallll  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy..    MMaatteerriiaallss  sshhaallll  nnoott  bbee  eexxcclluuddeedd  bbeeccaauussee  ooff  

tthhee  rraaccee,,  nnaattiioonnaalliittyy,,  ppoolliittiiccaall,,  oorr  rreelliiggiioouuss  vviieewwss  ooff  tthhee  wwrriitteerr  oorr  ooff  iittss  ssttyyllee  aanndd  llaanngguuaaggee..  

  

BB..  EEvveerryy  eeffffoorrtt  sshhaallll  bbee  mmaaddee  ttoo  pprroovviiddee  mmaatteerriiaallss  tthhaatt  pprreesseenntt  aallll  ppooiinnttss  ooff  vviieeww  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  

pprroobblleemmss  aanndd  iissssuueess  ooff  oouurr  ttiimmeess,,  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  nnaattiioonnaall,,  aanndd  llooccaall..    BBooookkss  oorr  ootthheerr  rreeaaddiinngg  

mmaatttteerr  ooff  ssoouunndd  ffaaccttuuaall  aauutthhoorriittyy  sshhaallll  nnoott  bbee  pprroossccrriibbeedd  oorr  rreemmoovveedd  ffrroomm  lliibbrraarryy  sshheellvveess  oorr  

ccllaassssrroooommss  bbeeccaauussee  ooff  ppaarrttiissaann,,  ddooccttrriinnaall  aapppprroovvaall  oorr  ddiissaapppprroovvaall..  

  

CC..  CCeennssoorrsshhiipp  ooff  iinnssttrruuccttiioonnaall  mmaatteerriiaall  sshhaallll  bbee  cchhaalllleennggeedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  sscchhooooll’’ss  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eennlliigghhtteennmmeenntt..  

  

  11..  TThhee  ffiinnaall  ddeecciissiioonn  ffoorr  ccoonnttrroovveerrssiiaall  rreeaaddiinngg  mmaatttteerr  sshhaallll  rreesstt  wwiitthh  tthhee  LLeebbaannoonn  BBooaarrdd  ooff  

EEdduuccaattiioonn  aafftteerr  rreecceeiivviinngg  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  aann  aappppooiinntteedd  rreevviieeww  ccoommmmiitttteeee  aanndd,,  iiff  nneecceessssaarryy,,  

ccaarreeffuull  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  bbooookk  oorr  rreeaaddiinngg  mmaatttteerr  wwiitthh  sscchhooooll  ooffffiicciiaallss  oorr  

aannyyoonnee  eellssee  tthhee  bbooaarrdd  mmaayy  wwiisshh  ttoo  iinnvvoollvvee..  

  

  22..  NNoo  ppaarreenntt  oorr  ggrroouupp  ooff  ppaarreennttss  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  rreeaaddiinngg  mmaatttteerr  ffoorr  ssttuuddeennttss  

ootthheerr  tthhaann  tthheeiirr  oowwnn  cchhiillddrreenn..  

  

  33..  TThhee  bbooaarrdd  ddooeess,,  hhoowweevveerr,,  rreeccooggnniizzee  tthhee  rriigghhtt  ooff  ppaarreennttss  ttoo  rreeqquueesstt  tthhaatt  tthheeiirr  oowwnn  

cchhiillddrreenn  nnoott  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeaadd  aa  ggiivveenn  bbooookk,,  pprroovviiddeedd  aa  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  iiss  mmaaddee  ttoo  tthhee  

aapppprroopprriiaattee  bbuuiillddiinngg  pprriinncciippaall..  

  

  44..  AAnnyy  ppaarreenntt  wwhhoo  wwiisshheess  ttoo  rreeqquueesstt  rreeccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  uussee  ooff  aannyy  bbooookk  iinn  tthhee  sscchhooooll  

mmuusstt  mmaakkee  ssuucchh  aa  rreeqquueesstt  iinn  wwrriittiinngg  oonn  ffoorrmmss  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  bbuuiillddiinngg  pprriinncciippaallss..  

  

DD..  TThhee  LLeebbaannoonn  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  aaffffiirrmmss  aanndd  sseeeekkss  ttoo  aacctt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  AAmmeerriiccaann  

LLiibbrraarryy  AAssssoocciiaattiioonn  ((AALLAA))  BBiillll  ooff  RRiigghhttss,,  ppoolliicciieess  aanndd  ssttaatteemmeennttss  oonn  aacccceessss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn..  


