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 إلحاق طفلك بالمدرسة 
المواضیع في مجموعة األدوات ألسر متعلمي اللغة اإلنجلیزیة. والھدف من ھو أول    "إلحاق طفلك بالمدرسة" یُعد  

النظام التعلیمي األمریكي. ویضم كل ) في  ELsھذه المجموعة ھو دعم أسر وعائالت متعلمي اللغة اإلنجلیزیة ( 
أسئلة مقترحة لطرحھا على العاملین  ) 3( ،والطالب األسرة حقوق) 2( عامة، رؤیة (1) موضوع خمسة أجزاء

  مصادر تثقیفیة. وتتفاوت المعلومات المتوافرة مع كل موضوع،) 5( ،وإرشادات لألسر  نصائح ) 4( ،بالمدرسة
  .رغم أن بعض المعلومات قد تكون ُمكّررة

  رؤیة عامة

مناسبة في غایة اإلثارة. وستجد أن بعض األشیاء قد تكون مألوفة، والبعض إن إلحاق طفلك بالمدرسة قد یكون  
اآلخر قد ال یكون مألوفًا لك ولطفلك. ویتمتع كافة األطفال الذین یعیشون في الوالیات المتحدة بالحق في الحصول  

رسة أو مرحلة ما  على تعلیم حكومي مجاني. وقد یتوافر في الوالیات أیًضا برامج حكومیة لمرحلة ما قبل المد
قبل الحضانة. ویستطیع العاملون بالمدارس توفیر معلومات مھمة بشأن إلحاق طفلك بالمدرسة. ومن ثم، یرجى  
التوجھ إلیھم بأي أسئلة واستفسارات في ھذا الخصوص. إن جمیع من بالمدرسة من معلمین ومدیرین ومرشدین 

لل استعداد  العاملین على  توجیھ وغیرھم من  التعلم  ومستشاري  أجل مساعدتك ومساعدة طفلك على  تعاون من 
  .والنجاح في المدرسة

  حقوق األسر والطالب

وھذا أمر في غایة األھمیة، وھذا   باعتبارك فرد أسرة ولدیك أطفال في سن المدرسة، فإنك تتمتع ببعض الحقوق.
فعلى سبیل    عھم الخاص بالھجرة.الحق ال یتغیر أبًدا بغض النظر عن األصل القومي لألبوین أو جنسیتھم أو وض

 :المثال

یتمتع • الفیدرالیة،  القوانین  اإلقامة،   بموجب  أو حالتھم من  النظر عن جنسیتھم  جمیع األطفال، وبغض 
  .1بالحق في الحصول على تعلیم حكومي مجاني

عمره  • تثبت  ومستندات  للطفل  تطعیم  سجالت  على  االطالع  التعلیمیة  والمناطق  المدارس  تطلب  قد 
). ومستخرجة من عیادة أو طبیب، فضالً عن إثبات لإلقامة (فاتورة مرافق مبیّن بھا عنوانك الحالي مثالً 

للتعرف على   التعلیمیة  للمدرسة والمنطقة  اإللكترونیة  المواقع  المطلوبة إللحاق اطلع على  المستندات 
  .طفلك بالمدرسة. ویجب على كافة الطلبة توفیر ھذه المعلومات

ا للمدارس بطلب أي مستندات من شأنھا أن تمنع طالب أو تثنیھ بصورة غیر شرعیة من  لیس مسموحً  •
  .االلتحاق بالمدرسة أو الذھاب إلیھا

أي معلومات یمكن أن تكشف عن المعلومات الشخصیة للطالب،  بنشر أو توزیع لیس مسموًحا للمدارس •
  .2إذناً خطیًا بذلكما لم یُجز القانون ذلك أو فقط في حالة قیامك بمنحك إیاھا 

باإلنجلیزیة  • المحدود  اإللمام  ذوي  اآلباء  الھادف مع  التواصل  العمل على ضمن  المدارس  یجب على 
بلغ معھم  المحدود  والتواصل  اإللمام  ذوي  األمور  وأولیاء  اآلباء  إخطار  وعلیھم  فھمھا.  یستطیعون  ة 

المنطقة التعلیمیة والتي عادة ما یتم تباشرھا   باإلنجلیزیة بمعلومات عن أي برامج أو خدمات أو أنشطة
  .إخطار اآلباء الملمین باإلنجلیزیة بھا

الذین یحتاجون لخدمات لتعلم اإلنجلیزیة.  EL یجب على المدارس تحدید الطلبة المتعلمین لإلنجلیزیة •
 .(HLS) وللبدء في ذلك، ستطلب منك معظم المدارس تعبئة استطالع رأي عن اللغة المستخدمة بالمنزل

 اختبار لمعرفة ما إذا كان طفلكوسوف یسھم ھذا االستطالع في تحدید ما إذا كان طفلك بحاجة إلجراء  
  .خدمات تعلم اإلنجلیزیة یحتاج

أن طفلك یحتاج • اإلنجلیزیة  اللغة  إجادة  تقییم  المدرسة   إذا حدد  لغویة متخصصة، فیجب على  خدمات 
طفلك لتلقي ھذه الخدمات. كما أن لك الحق أیًضا في اختیار توفیر ھذه الخدمات. وعلیك أن تمنح اإلذن ل

  .عدم تلقي طفلك لھذه الخدمات

  أسئلة مقترحة لطرحھا على العاملین بالمدرسة

  :بالمدرسة لمساعدتك على إلحاق ابنك بالمدرسة فیما یلي عینة من أسئلة اختیاریة یمكنك طرحھا على العاملین
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 بالمدرسة؟ طفلي إلحاق على مساعدتي بوسعھ من -1

 المدرسة؟  بھذه طفلي أشقاء سیلتحق ھل -2

 بالمدرسة؟ طفلي إللحاق التعلیمیة المنطقة لمكتب أو للمدرسة إحضارھا عليّ  التي المستندات ما -3

أقاربي القاصرین یعیش معي، وأنا لست الوصي الشرعي لھذا الطفل. وال یعیش أبوي الطفل مع الطفل.   أحد -4
 إلحاق ھذا الطفل بمنطقتي التعلیمیة المحلیة؟  ھل أستطیع

 موظفي مع التحدث في لمساعدتي فوري مترجم على والحصول للمستندات ترجمة على الحصول یمكنني ھل -5
 المدرسة؟ 

 لتقدیم المستندات المطلوبة و/أو الحصول على أي تطعیمات مطلوبة؟ موعد آخر ھو ما -6

  ة؟الدراس وانتھاء بدء أوقات ھي ما -7

الدفع لخدمة توصیل مدرسیة؟ أین یمكنني الحصول على   سیذھب طفلي إلى المدرسة؟ ھل یتوجب عليّ  كیف -8
المدرسیة ومواقف الباصات، وكیف أعرف ما إذا كان الباص   الباصات معلومات عن الطرق التي ستسیر فیھا

  سیتأخر؟

یحصل على الخدمات التي تساعده على   طفلي أن  إلى أطمئن كیف. اإلنجلیزیة تعلم في للمساعدة طفلي یحتاج -9
 تعلم اإلنجلیزیة؟

 المدرسة؟  في طفلي سیحتاجھا التي الدراسیة المستلزمات ما -10

  خدمات رعایة یومیة قبل وبعد الیوم الدراسي لطفلي؟ المدرسة لدى ھل -11

  ؟)االبتدائیة المدرسة ألطفال( الالحقة الرعایة برامج في أو المدرسة بعد ما بأنشطة طفلي اقإلح یمكنني كیف -12

ھذا البرنامج  كان وإذا أعوام؟ أربعة العمر من البالغ لطفلي المدرسة قبل ما لمرحلة حكومي برنامج ھناك ھل -13
 ؟ فكیف أستطیع الحصول على معلومات عنھ ،متوافر

  طفلي؟ بشأن المدرسة خارج من اآلخرین مع المدرسة ستتشاركھا التي المعلومات ما -14

  ف یمكنني الحصول على معلومات عن شروط ومتطلبات التخرج؟الثانویة. كی المدرسة إلى ابني سینتقل -15

 نصائح لألسر 

  .تضاھاال توقّع على أي أوراق ما لم تكن على علم بفحواھا وتوافق على ما یطلب منك بمق  •
إذا كان ممكنًا، خذ معك أحد اآلباء أو أولیاء األمور الذین لدیھم طفل ملتحق بالفعل بالمدرسة لمساعدتك  •

  .في إجراءات إلحاق طفلك
إذا كان ممكنًا، قم بزیارة الموقع اإللكتروني للمدرسة والمنطقة التعلیمیة لمعرفة المعلومات المتاحة التي  •

  .إللحاق طفلك بالمدرسة  یمكن أن تساعدك في التحضیر
  .اطلب جدول السنة الدراسیة واعرف األوقات التي یبدأ فیھا الیوم الدراسي متأخًرا أو ینتھي مبكًرا •
أحیانًا ما یكون على األسر سداد تكلفة توفیر وجبات اإلفطار أو الغداء ومستلزمات المدرسة وأنشطة ما   •

إذا كان علیك سداد مقابل ھذه األشیاء أو ما إذا كان بوسع قبل وما بعد الدراسة. اسأل المدرسة عما  
  .المدرسة تقدیم مساعدة مالیة لك عند الضرورة

أحیانًا ما تغلق المدارس بسبب العطالت أو أیام عمل المعلمین أو الطقس السيء أو غیرھا من األحداث  •
المناسبات بعدة طرق، مثل إرسال  أو المناسبات غیر المتوقعة. وتقوم المدارس بإعالم أسر الطالب بھذه  

رسائل نصیة أو رسائل بالبرید اإللكتروني أو بإذاعتھا في النشرة أو محطات الرادیو المحلیة. اسأل  
  .كیف یمكنك تلقي مثل ھذه المعلومة المھمة



   3/2018/ 12مسودة بتاریخ 

 مصادر تثقیفیة

) للبالغین  التعلیمیة  المصادر  في  2012مركز  بالمدرسة.  االلتحاق  طفلك: ).  لمدارس  األمر  دلیل  ولي  ، دلیل 
من6-4الصفحات   مستخرج  إلینوي.  بوالیة  التعلیم  مجلس  موینز:  دیس   . 
english.pdf-https://www.isbe.net/Documents/PGuide 

التع على  األمور  أولیاء  لمساعدة  إلینوي  والیة  وضعتھ  دلیل  أطفالھم ھذا  إلحاق  إجراءات  على  رف 
بالمدرسة. وھناك بعض البنود الخاصة بوالیة إلینوي تحدیًدا، كبعض المستندات المطلوبة إلثبات اإلقامة، 

  .إال أن بعض المعلومات أكثر عمومیة

اإلنجلیزیة اللغة  متعلمي  بالمدرسة:  التسجیل  تاریخ).  (بال  المھاجر (ELLs) كولورین كولورادو!  ین. والطلبة 
من  :and-ells-registration-support/school-http://www.colorincolorado.org/school-مستخرج 

 students-immigrant 

، وتشمل مقاطع مرئیة وصحائف حقائق، وذلك لمساعدة أولیاء أمور تعد ھذا الصفحة تجمیعًا لعدة مصادر
 .الطلبة المتعلمین للغة اإلنجلیزیة و/أو الطلبة المھاجرین في إجراءات تسجیل أطفالھم أو إلحاقھم بالمدرسة

 :المؤلف. مستخرج من). كیفیة إلحاق األطفال بالمدارس العامة. فیالدلفیا، بنسلفانیا:  2012مركز قانون التعلیم. (
-pa.org/wp-https://www.elc

ontent/uploads/2013/09/ELC_SchoolEnrollmentGuide_Aug2012.pdfc 

بح في بنسلفانیا لمساعدة أولیاء األمور على استعراض  ھذا دلیل وضعتھ إحدى الجھات غیر الھادفة للر
إجراءات إلحاق األطفال بالمدرسة. وبعض المعلومات الواردة تخص بنسلفانیا، إال أن بعض المعلومات  

  .أكثر عمومیة

) االنترنت.  على  الالجئین  من2018مركز  مستخرج  األمریكیة"،  المتحدة  الوالیات  في  العامة  "المدرسة   ( 
school/-https://therefugeecenter.org/resources/public 

الھدف من ھذه الصفحة اإللكترونیة مساعدة الوافدین الجدد على استكشاف نظام المدارس العامة، وتضم 
  .أسئلة وإجابات حول االلتحاق

). "صحیفة 2014األمریكیة، قسم الحقوق المدنیة، ووزارة التعلیم األمریكیة، مكتب الحقوق المدنیة (وزارة العدل  
المؤلفون سي:  دي  واشنطن  بالمدرسة".  التحاقھم  عند  األطفال  كافة  حقوق  حول  معلومات    .حقائق: 

https://www.justice.gov/sites/default/files/crt/legacy/2014/05/08/plylerfact.pdf 

بالمدرسة،   التحاقھم  عند  المتحدة  بالوالیات  المقیمین  األطفال  كافة  تلك حقوق  الحقائق  تتضمن صحیفة 
 .بغض النظر عن جنسیتھم أو وضعھم من حیث الھجرة

ند على أمثلة ومصادر تم إیرادھا لغرض التسھیل على المستخدم. وتضمین أي مادة لیس یحتوي ھذا المست
الھدف منھ أن یعكس أھمیتھا، كما أن الھدف منھ لیس دعم أي آراء أو أوجھ نظر تم التعبیر عنھا أو أي منتجات  

فضالً عن روابط نّصیة فائقة وقد تحتوي ھذه المواد على آراء وتوصیات لخبراء متعددین  . أو خدمات مقّدمة
جھات عامة وخاصة أخرى. واآلراء   وعناوین اتصال ومواقع إلكترونیة لمعلومات تقوم على إنشائھا وإدارتھا

التي تم التعبیر عنھا في أي من ھذه المواد ال تعكس بالضرورة المواقف أو السیاسات التي تتبناھا وزارة التعلیم  
لیم األمریكیة ال تضمن دقة أو مالئمة أو حسن توقیت أو اكتمال أي من المعلومات األمریكیة. كما أن وزارة التع

الخارجیة الواردة في ھذه المواد وال تملك أي سیطرة علیھا. وأي ذكر یرد لبرامج أو منتجات معینة في ھذه  
  .عتماًدا لھامساعدة القارئ على فھم المضمون فھًما أفضل ولیس بالضرورة إقراًرا وا  األمثلة الغرض منھ
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