
 ما تحتاج إلى معرفته 
لمساعدة طفلك في المدرسة

 دليل ألولياء األمور
 واألوصياء وموفري الرعاية

إذا كانت عائلتك تُقيم في مكان مؤقت أو كان الوضع المعيشي غير 
مناسب بسبب فقدان السكن، فقد يكون طفلك مؤهالً للحصول على 

حقوق وخدمات تعليمية معينة.



 األهلية للحصول على خدمات برنامج
McKinney-Vento 

إذا كانت عائلتك تُقيم:
في ملجأ	 
في نزل أو مخيم بسبب عدم وجود سكن بديل مناسب؛	 
في سيارة أو منتزه أو مبنى مهجور أو حافلة أو محطة قطار؛	 
تقيم مع أشخاص آخرين بسبب فقدان السكن أو المصاعب االقتصادية؛	 

قد يتمكن طفلك من تلقي المساعدة من خالل قانون فيدرالي يُطلق عليه قانون 
.McKinney-Vento

 الحقوق ووسائل الدعم بموجب قانون
McKinney-Vento 
 McKinney-Vento يحق ألطفالك المؤهلين بموجب قانون

ما يلي

الحصول على تعليم عام مجاني ومناسب.	 
التسجيل في المدرسة على الفور، حتى لو كانت تفتقر 	 

إلى الوثائق المطلوبة عادةً للتسجيل.
التسجيل في المدرسة وحضور الفصول الدراسية بينما 	 

تجمع المدرسة الوثائق المطلوبة.
التسجيل في المدرسة المحلية؛ أو االستمرار في االلتحاق بالمدرسة األصلية 	 

)المدرسة التي التحقوا بها عندما كانوا يقيمون بشكل دائم أو المدرسة التي 
التحقوا بها آخر مرة(، إذا كان هذا هو ما تفضله.

*إذا اعتقدت المنطقة التعليمية أن المدرسة التي تختارها ليست في مصلحة 

أطفالك، يجب على المنطقة أن تقدم لك شرًحا مكتوبًا لموقفها وتبلغك بحقك في 

استئناف قرارها.

الحصول على وسائل النقل من وإلى المدرسة األصلية، إذا طلبت ذلك.	 
تلقي خدمات تعليمية مماثلة لتلك المقدمة للطالب اآلخرين، وفقًا الحتياجات 	 

أطفالك.



األسئلة الشائعة
عندما أنتقل، هل يجب أن أبقي طفلي في نفس المدرسة أم أنقل طفلي إلى 

المدرسة المحلية؟

قد يكون االنتقال من مدرسة إلى أخرى أمًرا مزعًجا بالنسبة لألطفال؛ حيث يكونوا 
مضطرين إلى ترك األصدقاء والمعلمين الذين يعرفونهم والتعود على أصدقاء ومعلمين 

وحصص جديدة. ولهذا السبب، عادةً ما يكون من األفضل لطفلك البقاء في مدرسته 
)المدرسة األصلية(، حتى إذا انتقلت إلى منطقة أخرى.

إليك بعض األسئلة التي يجب التفكير فيها عند تحديد ما إذا كان يجب على طفلك البقاء 
في نفس المدرسة أو االنتقال إلى المدرسة الجديدة المحيطة بمكان إقامتك الجديد:

كم عمر طفلك؟	 
ما مدى استمرارية ترتيب المعيشة الحالي الخاص بك؟ 	 

هل تخطط للعودة إلى مكان قريب من المدرسة األصلية 
أم أنك ستبقى بالقرب من ترتيب معيشتك الحالي؟

هل طفلك مرتبط بمدرسته األصلية؟ قد يواجه الطفل 	 
األكبر سنًا الذي يشعر بارتباط كبير بمدرسته األصلية و 
/ أو على وشك التخرج صعوبة أكبر في تغيير المدرسة.

ما مدى قلق طفلك ألنك اضطررت إلى التنقل؟ هل سيكون تغيير المدرسة 	 
أمًرا مربًكا؟

هل سيؤدي تغيير المدرسة إلى تخلف طفلك عن المدرسة والحصول على 	 
درجات سيئة؟

هل هذا هو الوقت المناسب من العام لكي يغير طفلك المدرسة، كما هو الحال 	 
في نهاية الفصل الدراسي أو العام الدراسي، أو بعد االختبار، أو بعد حدث 

مهم لطفلك؟
كم من الوقت سيقضي طفلك ذهابًا وإيابًا إلى المدرسة األصلية؟ قد يكون 	 

للرحلة الطويلة تأثير سلبي على الواجبات المدرسية لطفلك.
هل هناك مشكالت تتعلق بالسالمة يجب التفكير فيها عند اختيار المدرسة 	 

التي يجب أن يرتادها طفلك؟



ماذا لو اختلفنا أنا والمدرسة حول المكان الذي يجب أن يذهب إليه طفلي؟

إذا اختلفت أنت والمدرسة في ذلك، فيجب أن تخبرك منطقة المدرسة التعليمية كتابةً 
عن سبب اعتقادها أن طفلك يجب أن يذهب إلى مدرسة مختلفة عن المدرسة التي 
تريدها. كما يجب أن تخبرك المنطقة كتابةً عن كيفية الطعن في هذا القرار. ويظل 
بإمكان طفلك االلتحاق بالمدرسة التي تعتقد أنها األفضل له وحضورها والمشاركة 

بشكل كامل بها في أثناء تسوية الخالف.
بمن يمكنني االتصال به للمساعدة في تعليم طفلي؟

كل منطقة تعليمية لديها مسؤول اتصال تعليمي محلي 	 
للمشردين. يمكن أن يساعدك هذا الشخص في تحديد 

المدرسة األفضل لطفلك والتواصل مع المدرسة. يمكن 
أن يساعد االتصال المحلي طفلك أيًضا في الحصول على 
اللوازم المدرسية والخدمات التكميلية والوجبات المدرسية 
المجانية؛ وإعداد وسائل النقل من وإلى المدرسة األصلية؛ 

ومساعدتك في العثور على وسائل الدعم المجتمعي.
عندما تسجل طفلك في مدرسة جديدة، يجب أن تطلب مقابلة معلمه )معلميه(. 	 

يجب عليك أيًضا التحدث إلى معلم )معلمي( طفلك بشكل متكرر للتحدث عن 
أدائه. تعرف على معلم واحد على األقل في مدرسة طفلك جيًدا بما يكفي 

لطرح أسئلة حول العمل المدرسي لطفلك وإعطائه المعلومات التي ستساعد 
طفلك على التعلم.

يمكن أن يساعد مستشار المدرسة طفلك في التعامل مع التغييرات 	 
والتحديات. شارك مع هذا الشخص أي معلومات حول كيفية تصرف طفلك 
في المنزل، أو األشياء التي يتعامل معها والتي قد تؤثر على عمله المدرسي.

هناك أشخاص آخرين من المهم معرفتهم وهم مدير المدرسة ومسؤول 	 
الحضور وسائق الحافلة واألخصائي االجتماعي للمدرسة وممرضة 

المدرسة.



يمكن لجميع موظفي المدرسة والمنطقة التعليمية المساعدة في التأكد 	 
من حصول طفلك على جميع الخدمات التي يحتاجها للقيام بعمل جيد في 

المدرسة. أنت شريك مهم في تعليم طفلك ويجب أن تعمل كفريق مع المدرسة 
والمنطقة التعليمية.

ما األسئلة التي يجب أن أطرحها بشأن الخدمات بموجب قانون 
McKinney-Vento؟

من مسؤول االتصال المحلي التعليمي للمشردين؟ كيف يمكنني االتصال به؟	 
ما وسائل النقل المتاحة لطفلي للبقاء في نفس المدرسة )المدرسة األصلية(؟	 
إذا قام طفلي بتغيير المدرسة، فمن يمكنه مساعدتنا في نقل السجالت إلى 	 

المدرسة الجديدة بسرعة؟
كيف يمكن لطفلي الحصول على وجبات مجانية في 	 

المدرسة؟
كيف يمكن لطفلي الحصول على اللوازم المدرسية 	 

المجانية، إذا لزم األمر؟
من يمكنه المساعدة إذا كان طفلي بحاجة إلى خدمات 	 

التعليم الخاص؟ ما مدى سرعة إعداد هذه الخدمات؟



ما المساعدة األكاديمية المتاحة لطفلي، مثل برامج العنوان األول أو الدروس 	 
الخصوصية بعد المدرسة؟

ما البرامج التي يمكن أن تساعد في تطوير مواهب طفلي وتلبية احتياجاته 	 
الفريدة؟

هل توجد رياضة أو موسيقى أو أنشطة أخرى متاحة 	 
لطفلي؟

كيف يمكن لطفلي الذهاب في رحالت ميدانية صفية أو 	 
المشاركة في أنشطة مدرسية أخرى إذا لم يكن بإمكاني 

دفع ثمنها؟
هل يوجد برنامج لمرحلة ما قبل المدرسة ألطفالي 	 

الصغار؟
ماذا يمكنني أن أفعل لمساعدة طفلي في المدرسة؟

تأكد من أن طفلك يذهب إلى المدرسة كل يوم ويصل مرتاًحا ويتغذى.	 
وفر مكانًا هادئًا لطفلك للقيام بواجبه المنزلي، وخصص وقتًا كل يوم لمساعدة 	 

طفلك في أداء واجباته المدرسية.
انتبه إلى االحتياجات الصحية لطفلك واعتن بأي مشاكل في وقت مبكر.	 

األسئلة الجيدة تصنع من طفلك قارئ جيد
سيساعد سؤال األطفال عما يقرؤونه على أن يصبحوا مفكرين جيدين

للقصص )الخيال(:
ماذا حدث؟ ماذا تعتقد سوف يحدث بعد ذلك؟ لماذا؟	 
من الشخصية الرئيسية؟ هل تحبه / تحبها؟ لماذا؟ هل كنت ستفعل ما فعلته تلك 	 

الشخصية؟ إذا لميكن األمر كذلك، فماذا كنت ستفعل؟
كيف جعلتك هذه القصة تشعر؟	 

للمواد اإلعالمية )غير الخيالية(:
ما الذي كان يدور المقال أو الفصل حوله؟ اطلب أكبر قدر ممكن من التفاصيل.	 
في رأيك، ماذا كانت النقطة الرئيسية للمؤلف؟	 
ما الجزء الذي وجدته أكثر إثارة لالهتمام؟	 
لماذا تعتقد أن هذه المعلومات مهمة؟	 



اسأل طفلك عما يتعلمه في المدرسة. اجعله يشرحه لك. إذا أبديت اهتماًما 	 
بتعليم طفلك، فسيعرف أنه أمر مهم.

اقرأ لطفلك كل يوم. بالنسبة لألطفال األكبر سنًا، خصص وقتًا كل يوم لك 	 
ولطفلك للقراءة معًا بصمت. تحدث عما تقرأه.

امدح طفلك على ما يفعله جيًدا، مثل الحصول على درجة جيدة أو اللعب في 	 
فريق رياضي مدرسي.

استمع إلى ما يشاركه طفلك معك وتحدث عن أي مشاكل يواجهها. يمكنك 	 
أيًضا التحدث عن هذه المشكالت مع مدرس أو مستشار مدرسي.

شجع طفلك على المشاركة في أشياء مثل الرياضة والموسيقى. 	 

)NCHE( موارد من المجلس القومي للتعليم العالي
خط المساعدة المجاني: 2145-308-800 أو 

homeless@serve.org

يمكن أن يوضح مركز NCHE حقوق مدرسة طفلك ويخبرك بكيفية 
االتصال بالمنسق المحلي في منطقتك المدرسية. يمكن أن يساعد المنسق 
المحلي في تسجيل طفلك بالمدرسة والتأكد من تلقي طفلك المساعدة التي 

يحتاجها.

http://nche.ed.gov :موقع الويب

يحتوي موقع المجلس القومي للتعليم العالي )NCHE( على الويب 	 
على الكثير من المعلومات الجيدة، بما في ذلك صفحة ويب ألولياء 
https:// :األمور الذين يرغبون في مساعدة أطفالهم في المدرسة

.nche.ed.gov/ibt/parent_res.php
مجلدات أولياء األمور المخصصة لمستندات األطفال

مجلدات أولياء األمور المخصصة لمستندات األطفال هي مجلدات 	 
يمكنك فيها االحتفاظ بسجالت وأوراق مهمة تتعلق بتعليم طفلك. 

ويشرح المجلد أيًضا الحقوق التعليمية لألطفال المشردين. 
اطلب هذه المجلدات مجانًا عن طريق االتصال بالرقم -800-308	 

https://nche.ed.gov/online_order. :2145 أو زيارة الموقع
php



مسؤول االتصال المحلي

 منسق الوالية 
لتعليم المشردين

تم إنتاج هذه الوثيقة من قبل مكتب المشرف على التعليم العام، 
باستخدام لغة ومواد من المركز الوطني لتعليم المشردين. هذه الوثيقة 
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