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 الذھاب إلى المدرسة في الوالیات المتحدة األمریكیة 

  مجموعة األدوات ألسر متعلمي اللغة الموضوع الثاني في  إن "الذھاب إلى المدرسة في الوالیات المتحدة" ھو  
في نظام التعلیم  (ELs) اإلنجلیزیة. والھدف من ھذه المجموعة ھو لدعم أسر وعائالت متعلمي اللغة اإلنجلیزیة

) أسئلة مقترحة  3) حقوق األسرة والطالب، (2) رؤیة عامة، (1األمریكي. ویضم كل موضوع خمسة أجزاء: ( 
  .صادر تثقیفیةم) 5( ،وإرشادات لألسر نصائح) 4( ، لطرحھا على العاملین بالمدرسة

  عامة رؤیة

قد تختلف المدارس العامة في الوالیات المتحدة عن المدارس في البلدان األخرى. فعلى سبیل المثال، نجد في 
المدارس األمریكیة ثالثة مستویات: االبتدائیة، واإلعدادیة والمدرسة الثانویة. وبعض الوالیات تقدم خدمة التعلیم 

عاًما. وقد یتوافر في الوالیات أیًضا برامج حكومیة لمرحلة ما قبل المدرسة أو    18الحكومي لألطفال حتى سن  
 مرحلة ما قبل الحضانة في المدارس العامة. وقد تكون برامج التعلیم المبكر مجانیة أو مقابل رسوم؛ وقد تكون

 إما برامج لجزء من الیوم أو لیوم كامل. 

دروًسا في قاعات مختلفة. وقد تطلب المدارس من الطلبة ارتداء زي    وقد یكون للطلبة أكثر من معلم وقد یتلقون
موّحد (یونیفورم) وتناول وجبة الغداء في المدرسة. ولكل مدرسة قواعد توفر بیئة آمنة للطلبة والمعلمین. وقد 

دیھم تختلف ھذه القواعد من مدرسة ألخرى. فعلى سبیل المثال، وفي بعض المدارس، یتوجب على الطالب رفع أی
نفس  في  دروسھم  والبنات  البنین  ویتلقى  الدراسة.  قاعة  مغادرة  عند  طابور  في  االصطفاف  أو  األسئلة  لطرح 
القاعات الدراسیة. وقد یتعاون الطالب معًا في مجموعات صغیرة في بعض األوقات. وفي المدارس المتوسطة  

  .ویةأو اإلعدادیة أو العلیا، قد یُسمح للطلبة باستعمال الھواتف الخل

سیساعدونك   العاملین  من  وغیرھم  توجیھ  ومستشاري  ومرشدین  ومدیرین  معلمین  من  بالمدرسة  من  وجمیع 
ویساعدون طفلك على التعرف أكثر على المدرسة. وقد یطلب منك معلم طفلك حضور اجتماع لالطالع على أداء  

قى بطاقة تقریر لتقییم أداء طفلك في طفلك في المدرسة. باإلضافة إلى ذلك، وفي أوقات عدیدة من السنة، قد تتل
  .تعلم اإلنجلیزیة والریاضیات والعلوم والدراسات االجتماعیة وغیرھا من المواد

  حقوق األسرة والطالب

باعتبارك فرد أسرة ولدیك أطفال في سن المدرسة، فإنك تتمتع ببعض الحقوق. وھذا أمر في غایة األھمیة، وال  
ن األصل القومي لألبوین أو جنسیتھم أو وضعھم الخاص بالھجرة. فعلى سبیل  یتغیر ھذا الحق بغض النظر ع 

 :المثال

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

یم للطفل وإثبات للعمر من عیادة أو طبیب، فضالً  یجوز للمدارس والمناطق التعلیمیة طلب سجالت التطع  •
عن إثبات لإلقامة (فاتورة مرافق مبیّن بھا عنوانك الحالي مثالً). تحقق من المواقع اإللكترونیة للمدرسة  
والمنطقة التعلیمیة للتعرف على المستندات المطلوبة إللحاق طفلك بالمدرسة. ویجب على كافة الطلبة 

  .توفیر ھذه المعلومات
لیس مسموًحا للمدارس بطلب أي مستندات من شأنھا أن تمنع طالب أو تثنیھ بصورة غیر شرعیة من   •

  .االلتحاق بالمدرسة أو الذھاب إلیھا
لیس مسموًحا للمدارس بمشاركة أي معلومات یمكن أن تكشف عن المعلومات الشخصیة للطالب، ما لم   •

  .2 بمنحك إیاھا إذناً خطیًا بذلكیُجز القانون ذلك أو فقط في حالة قیامك 
یجوز لآلباء أو أولیاء االمور اختیار حصول طفلھم على خدمات تعلم اإلنجلیزیة إذا رأت المدرسة أن   •

الطفل بحاجة لھذه الخدمات. وتكون المدارس والمناطق التعلیمیة ملزمة وفقًا للقانون الفیدرالي بتوفیر 
 .ھذه الخدمات

تواصل الھادف مع اآلباء ذوي اإللمام المحدود اإلنجلیزیة والتواصل معھم  یجب على المدارس ضمن ال •
وعلیھم إخطار اآلباء وأولیاء األمور ذوي اإللمام المحدود باإلنجلیزیة بمعلومات . بلغة یستطیعون فھمھا

مین عن أي برامج أو خدمات أو أنشطة تباشرھا المنطقة التعلیمیة والتي عادة ما یتم إخطار اآلباء المل 
  .باإلنجلیزیة بھا
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  .یجب على المدارس توفیر مناخ آمن قائم على التعاون وخال من التنمر •

  بالمدرسة أسئلة مقترحة لطرحھا على العاملین

ابنك  إلحاق  على  لمساعدتك  المدرسة  موظفي  على  یمكنك طرحھا  التي  االختیاریة  األسئلة  من  عینة  یلي  فیما 
  :بالمدرسة

 اسم المدرسة التي سیلتحق بھا طفلي؟ أعرف كیف -1

  عند قیامي بالذھاب إلى المدرسة؟ فوري مترجم توفیر بطلب أتوّجھ من إلى -2

 طفلي لكي یبدأ بالذھاب إلى مرحلة ما قبل المدرسة أو الحضانة في والیتي؟  علیھ یكون أن ینبغي الذي العمر ما -3

 والیتي؟ في العلیا بالمدرسة طفلي إلحاق عنده أستطیع الذي للعمر األقصى الحد ھو ما -4

  الزي؟ ھذا لشراء مادیة استطاعة أملك أكن لم لو ماذا ؟)یونیفورم( موّحد زي بارتداء الطالب المدرسة تلزم ھل -5

  ؟الخاصة بھ االتصال بیانات وما لطفلي، التوجیھ مستشار ھو من -6

ومتى یتناول طفلي وجبة الغداء؟ وأین یتناول طفلي وجبة الغداء؟   مدرسة؟بال الغداء وجبة في طفلي یتناول ماذا -7
 ما ھي القواعد المتبعة عند تناول الغداء؟ ھل سأدفع أي مقابل لھذه الوجبات؟

 سیتغیب  طفلي بأن المدرسة إخبار بھا عليّ  یتوجب التي الطریقة ما والغیاب؟ الحضور سیاسة شرح یمكنكم ھل -8
 المدرسة؟  عن

  المدرسة؟ عن للتغیب طفلي اضطر إذا سیحدث ذاما -9

طفلي طالبًا في الصف ____في مدرستھ السابقة. ھل سیكون طفلي في نفس الصف الدراسي في ھذه    كان -10
 المدرسة؟ 

 المتوقعة من طفلي ومني االلتزام بھا فیما یخص الواجب الدراسي؟  األشیاء ما -11

 واجبھ  استكمال طفلي یستطع لم إذا تلقیھا بوسعنا التي  المساعدة ما طفلي، صف  في دراسي واجب ھناك كان إذا -12
  المدرسي؟

  ؟مع أسر األطفال للتعامل مختص بالمدرسة شخص ھناك ھل -13

 ؟وإذا كانت موجودة، فكیف یمكنني االنضمام إلیھا والمعلمین؟ لألسر جماعة المدرسة ھذه لدى ھل -14

  نصائح لألسر

تطلب بعض المدارس من األسر تقدیم مساعدة في المدرسة أو الفناء أو الكافتیریا. كما قد تتطوع  قد   •
والمعلمین األمور  أولیاء  باالنضمام التحادات  تقوم  أو  الریاضیة  الفرق  لدعم  األسر   .(PTA) بعض 

المدارس في الوالیات وقیامك بتقدیم المساعدة في مدرسة طفلك سیمنحك فرصة التعرف أكثر على نظام  
  .المتحدة. وال تخجل من السؤال عن كیفیة تقدیم المساعدة أو التطوع في مدرسة طفلك

ألسئلتك  • إجابات  تجد  وقد  للمدرسة.  اإللكتروني  الموقع  على  باالطالع  قم  المدرسة،  زیارة  قبل 
  .واستفساراتك ھناك

ات المدرسة أو األزیاء الموحدة. اسأل  معظم المدارس تطلب رسوًما مقابل توفیر الوجبات والمستلزم •
  .تملك االستطاعة المادیة لسداد رسوم ھذه األشیاءالمدرسة عن المساعدات المالیة المتوافرة إذا لم تكن  

ترسل المدارس لألسر المعلومات المھمة غالبًا عن طریق الرسائل النصیة أو رسائل البرید اإللكتروني.  •
حدودة، فاسأل كیف ستقوم المدرسة بإخطارك بنفس المعلومات التي یتم إذا كانت إجادتك لإلنجلیزیة م

  .بھا إخطار أولیاء األمور الملمین باإلنجلیزیة. تأكد من أن المدرسة لدیھا البیانات الالزمة لالتصال بك
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  تأكد من أنك تفھم جمیع المعلومات التي تلقیتھا. ال توقّع أو توافق على أي شيء ما لم تكون على فھم  •
  .لما یطلب منك فعلھ كامل

  باإلضافة إلى بطاقة التقریر الخاصة بتقییم أداء طفلك، یجب على كافة األسر أن تتلقى نوًعا آخر من  •
وتقّدم بطاقة تقریر المدرسة   .school report card بطاقات التقاریر، وھو: بطاقة تقریر المدرسة

للتعرف على حسن أداء المدرسة لعملھا، معلومات مھمة عن مدرسة طفلك. وھي من الطرق الجیدة  
وتمكنك من مقارنة مدرسة طفلك بالمدارس األخرى في المنطقة التعلیمیة. ویجب نشر بطاقات التقاریر 

  .المدرسیة على الموقع اإللكتروني للمنطقة التعلیمیة

  المعلومات التي قد ترد في بطاقة تقریر المدرسة

  الدیموغرافیة للطالبالبیانات  •
  والسالمة فیھا معلومات عن مناخ المدرسة العام •
 األداء األكادیمي في الریاضیات والقراءة واللغات والفنون والعلوم •
  عدد متعلمي اللغة اإلنجلیزیة الذین حققوا اإلجادة في اللغة اإلنجلیزیة •
 معدالت التخرج من المدرسة •
 مدرسة معلومات عن المعلمین والعاملین بال •
  معلومات عن التحضیر واإلعداد لمرحلة ما بعد الثانویة •
 بیانات مالیة •

 مصادر تثقیفیة

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

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

  .إال أن بعض المعلومات أكثر عمومیة

كتب لألطفال عن تجارب الالجئین  .(2018) .(BRYCS) سد الفجوة في خدمات الشباب واألطفال الالجئین
من  مستخرج   Resources-http://dev.brycs.org/clearinghouse/Highlighted-والمھاجرین. 

Experience.cfm-Immigrant-Refugee-the-about-Books-Children 

ات المتحدة والذھاب یتضمن ھذا الموقع عناوین كتب، بعضھا بلغات مختلفة، حول المجيء إلى الوالی
إلى المدرسة. وھذه الكتب تناسب الطالب في مراحل ما قبل المدرسة والمراحل االبتدائیة والمتوسطة 

  .والعلیا

) الدولیة  اإلنقاذ  الالجئین).  2007لجنة  األمور  ألولیاء  تثقیفي  مندلیل  مستخرج   . 
ps://brycs.org/clearinghouse/2554/htt 

البورمیة  باللغات  متاح  وھو  المتحدة،  بالوالیات  المدارس  نظام  فھم  على  األسر  الدلیل  ھذا  یساعد 
  .واإلنجلیزیة والفرنسیة والصومالیة واإلسبانیة

) االنترنت.  على  الالجئین  مست2018مركز  األمریكیة"،  المتحدة  الوالیات  في  العامة  "المدارس  من)   خرج 
school/-https://therefugeecenter.org/resources/public 

الھدف من ھذه الصفحة اإللكترونیة مساعدة الوافدین الجدد على استعراض منظومة المدارس العامة،  
  .قوھي تضم أسئلة وإجابات حول االلتحا

https://www.isbe.net/Documents/PGuide-english.pdf
http://dev.brycs.org/clearinghouse/Highlighted-Resources-Children-Books-about-the-Refugee-Immigrant-Experience.cfm
http://dev.brycs.org/clearinghouse/Highlighted-Resources-Children-Books-about-the-Refugee-Immigrant-Experience.cfm
https://brycs.org/clearinghouse/2554/
https://therefugeecenter.org/resources/public-school/
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یحتوي ھذا المستند على أمثلة ومصادر تم إیرادھا لغرض التسھیل على المستخدم. وتضمین أي مادة لیس الھدف  
منھ أن یعكس أھمیتھا، كما أن الھدف منھ لیس دعم أي آراء أو أوجھ نظر تم التعبیر عنھا أو أي منتجات أو 

اء متعددین فضالً عن روابط نّصیة فائقة وعناوین  خدمات مقّدمة. وقد تحتوي ھذه المواد على آراء وتوصیات لخبر
تم  التي  أخرى. واآلراء  وإدارتھا جھات عامة وخاصة  إنشائھا  تقوم على  لمعلومات  إلكترونیة  اتصال ومواقع 
التعبیر عنھا في أي من ھذه المواد ال تعكس بالضرورة المواقف أو السیاسات التي تتبناھا وزارة التعلیم األمریكیة. 

وزارة التعلیم األمریكیة ال تضمن دقة أو مالئمة أو حسن توقیت أو اكتمال أي من المعلومات الخارجیة   كما أن
الواردة في ھذه المواد وال تملك أي سیطرة علیھا. وأي ذكر یرد لبرامج أو منتجات معینة في ھذه األمثلة الغرض  

  .إقراًرا واعتماًدا لھا منھ مساعدة القارئ على فھم المضمون فھًما أفضل ولیس بالضرورة


