
آنچه که برای کمک به کودک تان در 
مکتب باید بدانید
 رهنمود برای والدين،
سرپرستان و مراقبين

اگر خانواده شما به دليل از دست دادن مسکن در وضعيت زندگی 
موقت يا نامناسب است، ممکن است کودک شما برای برخی از 

حقوق و خدمات واجد شرايط باشد.



 واجد شرایط بودن برای خدمات
McKinney-Vento
اگر خانواده شما در يکی از مکان های ذيل زندگی می کند:

در يک پناهگاه؛	 
در متل يا اردوگاه به دليل عدم موجوديت محل اقامت مناسب جايگزين؛	 
در موتر، پارک، ساختمان متروکه يا بس يا ايستگاه قطار؛	 
زندگی کردن با افراد ديگر به دليل از دست دادن مسکن يا مشکالت 	 

اقتصادی؛
McKinney- طفل شما ممکن است بتواند از طريق يک قانون فدرال به نام قانون

Vento کمک دريافت کند.

McKinney-Vento حقوق و پشتیبانی
اطفال واجد شرايط McKinney-Vento شما حق دارد که

آموزش عمومی رايگان و مناسب دريافت کنند.	 
بالفاصله در مکتب داخله بگيرند حتی اگر فاقد مدارک 	 

معمول برای ثبت نام باشند.
در حالی که مکتب مدارک مورد نياز را جمع آوری می 	 

کند، در مکتب داخله بگيرند و در صنوف درسی شرکت 
کنند.

در مکتب محلی داخله بگيرند؛ يا به تحصيل در مکتب مبدا ادامه دهند 	 
)مکتبی که در زمان اقامت دائمی در آن درس خوانده اند يا مکتبی که 

آخرين بار در آن داخله گرفته بودند(، اگر ترجيح شما اين است.
*اگر اداره مکاتب بر اين باور است که مکتبی که انتخاب کرده ايد، به نفع طفل 

شما نيست، اين اداره بايد توضيحی کتبی در مورد موقف خويش به شما ارائه 
دهد و شما را از حق درخواست تجديد نظر در تصميم شان مطلع سازد.

در صورت درخواست، حمل و نقل به و از مکتب مبدا را دريافت کنيد.	 
با توجه به نياز اطفال تان، خدمات آموزشی مشابه به خدمات ارائه شده به 	 

ساير شاگردان دريافت کنيد.



پرسش های متداول
هنگام نقل مکان، آیا باید طفلم را در همان مکتب بمانم یا طفلم را به 

مکتب محلی منتقل کنم
نقل مکان از يک مکتب به مکتب ديگر می تواند برای طفل تان ناراحت کننده باشد.

 آنها بايد دوستان و معلمانی را که می شناسند ترک کنند و به دوستان، معلمان و 
صنوف جديد عادت کنند.

 به همين دليل، معموالً بهتر است طفل شما در همان مکتب )مکتب اصلی( بماند، 
حتی اگر به منطقه ديگری نقل مکان کنيد.

در اينجا چند پرسش های وجود دارد که هنگام تصميم گيری در مورد اينکه آيا طفل 
تان بايد در همان مکتب بماند يا به مکتب جديدی که در نزديکی آن زندگی می کنيد، 

منتقل شود، بايد به آنها فکر کنيد:
طفل تان چند ساله است؟	 
ترتيب زندگی فعلی شما چقدر دائمی است؟	 
 آيا قصد داريد به نزديکی مکتب اصلی خود برگرديد يا 	 

فکر می کنيد در محل زندگی فعلی تان خواهيد ماند؟
آيا طفل شما به مکتب اصلی شان وابسته است؟	 
 طفل بزرگتری که احساس می  کند با مدرسه اصلی شان 	 

ارتباط زيادی دارد و/يا در آينده نزديک فارغ شدنی 
است، ممکن است تغيير مکتب برای شان مشکل تر باشد.

به دليل نقل مکان، طفل شما چقدر مضطرب است؟	 
 آيا تغيير مکاتب بسيار دشوار خواهد بود؟	 
آيا تغيير مکتب باعث می شود طفل شما از مکتب عقب بماند و نمرات بدی 	 

بگيرد؟
آيا اين زمان مناسبی از سال تعليمی است که طفل شما به مکتب خويش 	 

تغيير دهد، مثالً در پايان يک سمستر يا سال تحصيلی، بعد از امتحان يا بعد 
از برنامه ای که برای کودک شما مهم است؟

طفل شما چقدر وقت بايد برای رفت و آمد به مکتب اصلی صرف کند؟	 
 يک سواری طوالنی ممکن است تأثير منفی بر کارهای مکتب کودک شما 	 

داشته باشد.
آيا در انتخاب مکتبی که طفل شما بايد به آن برود، مسائل ايمنی وجود 	 

دارد؟



اگر من و اداره مکتب در مورد جایی که طفلم باید به مکتب برود 
اختالف نظر داشته باشیم، چه؟

اگر شما و اداره مکتب اختالف نظر داريد، اداره مکتب بايد به طور کتبی به شما 
بگويد که چرا فکر می کند طفل شما بايد به مکتبی متفاوت از مکتبی که می خواهيد، 

برود.
 اين اداره همچنين بايد به صورت کتبی به شما بگويد که چگونه می توانيد به اين 

تصميم اعتراض کنيد.
 درحالی که اختالف حل و فصل می شود، طفل شما همچنان می تواند در مکتبی که 
فکر می کنيد برای او بهترين است، داخله بگيرد، به صنوف درسی برود و در آن به 

گونه کامل شرکت کند.
برای کمک به تحصیل طفلم با چه کسی می توانم تماس بگیرم؟

هر اداره مکتب دارای يک رابط تعلیمی بی خانمان های 	 
منطقوی میباشد. اين شخص، در تصميم گيری برای 
اينکه کدام مکتب برای طفل تان بهترين ميباشد، و در 

گفتگو کردن با مکتب به شما کمک می کند. رابط 
منطقوی همچنان ميتواند به طفل شما در گرفتن لوازم 
مکتب، خدمات مکمله، و غذای رايگان مکتب؛ تنظيم 

کردن ترانسپورتيشن به و از مدرسه مبدا کمک کرده و 
به شما در يافتن حمايت جامعه کمک کند.

زمانيکه شما طفل تان را در يک مکتب جديد ثبت نام ميکنيد، بايد بخواهيد 	 
که با معلم )های( او صحبت نماييد. بايد با معلم )های( طفل تان هر از 

گاهی در مورد عملکرد او صحبت نماييد. حد اقل يک معلم را در مکتب 
طفل تان به اندازه کافی بشناسيد که از وی در مورد عملکرد مکتب طفل 

تان بپرسيد و به ايشان معلوماتی ارائه کنيد که به آموزش طفل تان همکاری 
خواهد کرد.

مشاور مکتب ميتواند طفل تان را در مقابله کردن با تغيرات و چالش ها 	 
همکاری کند. با اين شخص هرگونه معلومات را در باره طفل تان اينکه او 
در خانه چطور رفتار ميکند، يا او با چه چيز هايی مقابله ميکند که احتماال 

بر عملکرد مکتب اش تاثير ميگذارد.
ساير افراد سودمند برای دانستن عبارت اند از: مدیر مکتب، کارمند 	 

حاضری، دریور ملی بس، کارمند اجتماعی مکتب، و نرس مکتب.



تمام کارمندان مکتب و منطقه مکتب ميتوانند برای اطمينان اينکه فرزند 	 
تان تمام خدمات مورد نيازش را بدست می آورد همکاری کنند. شما يک 

شريک مهم در تعليم و تربيه طفل تان هستيد، و بايد همچون يک تيم با 
مکتب و منطقه مکتب کار کنيد.

 McKinney-Vento چه سواالتی باید در باره خدمات تحت قانون
بپرسم؟

کی رابط منطقوی تعليم و تربيه بی خانمان ها است؟ چطور ميتوانم با يشان 	 
به تماس شوم؟

چه نوغ ترانسپورتيشن برای فرزندم در دسترس خواهد بود اگر او در عين 	 
مکتب باقی بماند )مکتب مبدأ(؟

اگر طفلم مکتب اش را تبديل کند، کی ميتواند ما درا انتقال سريع سوابقش 	 
به مکتب جديد همکاری نمايد؟

فرزندم چگونه می تواند در مکتب غذای رايگان 	 
بگيرد؟

فرزندم چگونه ميتواند که لوازم مکتب را در صورت 	 
ضرورت به رايگان بدست بياورد؟

کی ميتواند به طفلم کمک کند در صورتيکه به خدمات 	 
مخصوص تعليمی نياز داشته باشد. چقدر زود اين 

خدمات تنظيم شده ميتوانند؟
چه کمک تحصيلی مانند برنامه Title I و يا تدريس بعد از مکتب برای 	 

فرزندم موجود است؟
کدام برنامه ها ميتوانند استعداد طفلم را توسعه داده و ضروريات منحصر 	 

به فردش را رفع کند؟



آيا اينجا سپورت، موسيقی يا کدام فعاليت ديگر برای طفلم وجود دارد؟	 
چگونه طفلم ميتواند به سفر های ساحوی برود يا در فعاليت های دگر 	 

مکتب شرکت کند درصورتيکه نتوانم هزينه آنرا پرداخت نمايم؟
آيا در اينجا کدام برنامه قبل از مکتبی برای اطفال خورد تر هم وجود دارد؟	 

برای کمک به طفل ام در مکتب چه کرده میتوانم؟
مطمئن شويد که فرزندتان هر روز به مکتب ميرود و 	 

با استراحت و تغذيه شده به مکتب ميرسد.
مکانی آرام برای انجام کارهای خانگی به فرزند تان 	 

فراهم کنيد و هر روز زمانی را برای کمک به 
فرزندتان در انجام کارهای خانگی اختصاص دهيد.

به نيازهای سالمتی فرزندتان توجه کنيد و هر مشکلی 	 
را به زوترين فرصت حل و فصل کنيد.

از فرزندتان بپرسيد که در مکتب چه می آموزد.	 
 از او بخواهيد آن را برای شما توضيح دهد.	 
 اگر در آموزش فرزندتان عالقه نشان دهيد، او می داند که اين مهم است.	 
برای طفل تان هر روز بخوانيد.	 
 برای فرزندان بزرگتر تان، هر روزه برای خودتان و فرزند تان وقت 	 

بگذاريد تا با هم ديگر خاموشانه بخوانيد. در باره آنچه که ميخوانيد صحبت 
کنيد.

طفل تان را در مواردی که خوب عمل ميکند، مانند گرفتن نمرات خوب، يا 	 
بازی کردن در تيم ورزشی مکتب، تشويق کنيد.

سواالت خوب خواننده های خوب جلب میکند
پرسيدن در مورد اينکه آنها چه ميخوانند ايشان را کمک ميکند که متفکرين خوبی شوند.

برای داستان ها )افسانه(:
چه اتفاق افتاد؟ به نظر تان اتفاق بعدی چه خواهد بود؟ چرا؟	 
شخصيت اصلی کی است؟ آيا او را دوست داری؟ چرا؟ آيا شما آنچه که او کرده را 	 

انجام ميداديد؟ اگر نه، چه ميداديد؟
اين داستان به شما چه احساسی داد؟	 

برای مواد معلوماتی )علمی(
اين مقاله يا فصل در مورد چه بود؟ برای حد امکان جزئيات بسار زياد بپرسيد.	 
به نظر خودت هدف اصلی نوسينده چه بوده است؟	 
چه بخشی را دلچسپ ترين يافتی؟	 
چرا فکر ميکنی که اين معلومات مهم است؟	 



به آنچه که طفل تان با شما شريک ميکند گوش کنيد و در مورد هر مشکلی 	 
که دارد صحبت نماييد. شما هم چنان ميتوانيد که در مورد اين مشکالت با 

معلم يا مشاور مکتب صحبت نماييد.
طفل تان را برای شرکت کردن در کار هايی مانند ورزش و موسيقی 	 

تشويق کنيد. 

NCHE منابع از
خط تلیفون رایگان: 800-308-2145 یا 

homeless@serve.org
NCHE ميتواند حقوق مکتب طفل تان را توضيح دهد و اينکه چگونه 
ميتوانيد با رابط منطقوی در منطقه مکتب تان تماس بگيريد را به شما 

گفته ميتواند. رابط منطقوی ميتواند برای ثبت نام کردن طفل تان در 
مکتب کمک کند، و مطمئن شود که طفل شما کمک مورد نياز اش را 

بدست می آورد.
http://nche.ed.gov :وبسایت

 وبسايت NCHE بسيار معلومات خوبی از جمله يک صفحه انترنتی برای 	 
والدين ايکه ميخواهند به طفل شان در مکتب کمک کنند دارد: 

.https://nche.ed.gov/ibt/parent_res.php
 Parent Pack Pocket Folders 

)فولدر های جیبی بسته والدین(
Parent Pack Pocket Folders فولدر هايی که شما  	

ميتوانيد در آن سوابق مهم و اوراق مهم در رابطه به تحصيل طفل 
تان را نگهداردی کنيد. اين فولدر هم چنان حقوق تحصيلی اطفال 

بی خانمان را نيز شرح ميدهد. 
 اين فولدر ها را به رايگان با زنگ زدن به شماره	 

  2145-308-800 يا بازديد کردن:
https://nche.ed.gov/online_order.php سفارش بدهيد.



رابط منطقوی

هم آهنگ کننده ایالتی برای تعلیم و تربیه 
بی خانمان ها

اين سند توسط دفتر سرپرست رهنمود عامه با استفاده از زبان 
و مطالب مرکز ملی تعليم و تربيه بی خانمان ها تهيه گرديده 
 Creative Commons CC-BY است. اين سند تحت
 k12.wa.us محافظت می گردد. برای معلومات بيشتر از

بازديد کنيد.

Dari




