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 األسئلة التي يكثر طرحها في مجتمعات المهاجرين و الالجئين

 رحبة لجميع طالب مدارس مترو ناشفيل العامة حو خلق بيئة م  ن
 2017فبراير/شباط 

 نظرة عامة 

من األسئلة حول اآلثار التي ستخلفها القوانين الفيدرالية على األسر التي تخدمها مدارس مترو ناشفيل العامة . العديد  2017أثارت بداية العام 
 يبحثون عن المعلومات الدقيقة . تفتخر مدارستشكل مجموعة األسئلة التي يكثر طرحها في هذا المستند نقطة انطالق لألسر و الموظفين الذين 

 رهم . مترو ناشفيل بطالبها و أس
 

و اإلثنية . لدى مدارس مترو ناشفيل العامة مجموعة ترحب مدارس مترو ناشفيل العامة بالجميع مهما كانت خلفيتهم القومية ، الثقافية ، الدينية ، 
يل تحمل مدارس مترو ناشفاألسر ، و الموظفين ، األمر الذي يعمل على تحسين البيئة التعليمية لجميع الطالب . متنوعة و رائعة من الطالب ، 

 استثنائية في تعليم جميع الطالب الذين يدخلون أبواب مدارسها . مسؤولية 
 

أيضاً يرغب المدرسون ، المدراء ، و الموظفون اآلخرون أن يعرفوا كيف يستطيعون دعم الطالب من الدول األخرى . لقد قامت مؤسسة 
Conexión Américas  برنامج للعاملين في سلك التعليم :بوضع 

  educators/-by-faqs-ww.conexionamericas.org/immigrationw . 
 

إلكتروني بإنشاء محور  (TIRRC)مؤسسة "اإلئتالف من أجل حقوق المهاجرين و الالجئين في تينيسي" و التي تعرف اختصاراً بـ  قامتلقد 
 للمصادر و المعلومات حول الخدمات المتوفرة للمهاجرين و الالجئين الذين تأثروا بالتغيير الذي طرأ على القانون : 

resources-www.tnimmigrant.org/immigration . 
 

 خاوف المهاجرين والالجئين في المدارس م
  

ي قد هاجرنا أو أتينا الى ناشفيل بصفة الجئ )سواء كانت لدينا وثائق أو ال( ، هل يستطيع ولدي أن ولدإذا كنت أنا و  1السؤال 
 يحضر مدرسة من مدارس مترو ناشفيل العامة ؟

  

مدارس مترو ناشفيل العامة ! ال تسأل مدارس مترو ناشفيل عن الوضع القانوني لطالبها فيما نعم . و نرحب بكم في  1الجواب 
 لزمة قانوناً بتعليم جميع طالبها و سعيدة للقيام بذلك .يخص الهجرة ، و هي ، أي مدارس مترو ناشفيل العامة ، م  

  

  

 للتحرش بسبب كوننا من دولة أخرى ؟مع من يمكنني التحدث في حال تعرضت أنا أو ولدي   2السؤال 
  

تكلم مع مدرس ولدك أو المدير . و باإلضافة الى ذلك ، يجب على جميع موظفي مدارس مترو ناشفيل العامة أن يبلغوا  2الجواب 
. و ال  (SP 6.110)عن أي حالة تحرش إن الحظوها بموجب قانون مدارس مترو ناشفيل العامة المدير في الحال 

تتسامح مدارس مترو ناشفيل العامة مع أي حالة استقواء )بلطجة( ، تمييز ، أو تحرش ضد طالبها ، سواء كانت من قبل 
 طالب آخر ، أو موظف ، أو جهة ثالثة . 

  

  

 كوني من دولة أخرى؟اً آخر ال يعاملني بإنصاف بسبب مع من يمكنني التحدث إن شعرت أن مدرساً أو مديراً ، أو موظف 3السؤال 
  

و في حال كان المدير أو من ينوب عنه متورطاً في تحدث مع المدير لمعرفة إن كان من الممكن أن تحل هذه المشكلة .   3الجواب 
يشعر باالرتياح في إبالغ مدير المدرسة أو من ينوب عنه بالحادث ، ولي األمر / الطالب ال  الحادث ، أو في حال أن  

من قانون الحقوق المدنية في مدارس مترو ناشفيل العامة  Title VIبمنسق البند السادس يتصل أن بإمكانه حينها يكون 
 Title VI السادس . )البند civilrightscomplaints@mnps.orgأو البريد اإللكتروني  615-259-8634على الرقم 
 يتعلق بالعرق ، اللون ، األصل القومي( 1964الحقوق المدنية في العام من قانون 

  

 الهجرة بمداهمة أي مدرسة من مدارس مترو ناشفيل العامة ؟ شرطة تسبق و أن قامهل  4السؤال 
  

 كال . مدارس مترو ناشفيل العامة هي مؤسسة تعليمية و ال تشترك في أي نشاط من نشاطات تطبيق قوانين الهجرة .  4الجواب 
  
  

ي فيما يتعلق بالهجرة الى جهة مكلفة ولدهل ستقوم مدارس مترو ناشفيل العامة بتقديم معلومات حول وضعي أو وضع   5السؤال 
 ؟بتنفيذ القانون 

  

ات من نشاط تشترك في أي نشاطكال . ال تجمع مدارس مترو ناشفيل العامة المعلومات حول وضع الهجرة القانوني و ال   5الجواب 
 . تطبيق قوانين الهجرة

  

Arabic 
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 هل أنت جديد في مدارس مترون ناشفيل العامة
  

 أين يمكنني أن أسجل أطفالي في المدرسة ؟ 6السؤال 
  

ك في مكتب متعلمي اللغة اإلنجليزية و ولداللغة اإلنجليزية هي لغة أسرتك األولى ، يجب أن يتم تسجيل إذا لم تكن  6الجواب 
ك في المدرسة ، اتصل بمركز تسجيل الطالب الدولي على الرقم ولد. لكي تسجل  (EL Office)يعرف اختصاراً بـ 

 ELمكتب متعلمي اللغة اإلنجليزية  مبنى و يقع مركز تسجيل الطالب الدولي داخللتحديد موعد .  8608-259-615

Office  615و عنوانه Fessey Park Road, Nashville, Tennessee 37204  . باإلضافة الى ذلك ، تستطيع
 األسر أن تسجل أطفالها في مركز التسجيل التابع لقطاعات المدارس . تجدون معلومات أكثر على الرابط التالي :

 school-for-http://www.mnps.org/register 
  
  

 ي ؟ولدكيف يمكنني أن انخرط كأحد أفراد األسرة في تعليم   7السؤال 
  

 Parentسفراء أولياء األمور أيضاً يستطيع ك و مدرسته . ولدأسهل و أوضح طريقة هي أن تعمل مع مدرس  7الجواب 

Ambassadors  دورك أساسي في ضمان أن ولدك يتلقى تعليماً مميزاً ! اتصل بالسيداألدوات . إلى أن يوصلوك  
Ruben de Peña  858256و الداخلي  615-259-3282على الرقم   .  

  
  

 إذا كان لدى ولدي مخاوف حول ما يجري في المدارس ، المجتمع ، أو البلد ، هل أستطيع منعه من حضور المدرسة ؟  8السؤال 
  

  كلما كان ذلك ممكناً .كال . يحتاج ولدك الى تعليم آمن و ممتاز و يجب أن يكون في المدرسة في كل يوم  8الجواب 
  

  و الالجئين المهاجرةخدمات مدارس مترو ناشفيل العامة لألسر 
  

 غة اإلنجليزية ؟لما هي الخدمات المتوفرة لديكم لألسر التي ال تتكلم اللغة اإلنجليزية أو التي تتعلم ال 9السؤال 
  

لغة و تستطيع المساعدة في لغات أخرى عبر  24لدى مدارس مترو ناشفيل العامة عدة مترجمين يغطون أكثر من  9الجواب 
الهاتف ، و هذه الخدمة تقدم دعماً مباشراً لألسر و المدارس . باإلضافة الى ذلك ، تقدم مدارس مترو ناشفيل العامة 

توجيه ر لاإلنترنت( ، المساعدة القانونية ، سفراء أولياء األمودروساً في اللغة اإلنجليزية في الفصل أو عن بعد )على 
األسر الى تجربتها المدرسية الجديدة ، دورات توجيهية لالجئين ، و خدمات أخرى تقدم بالتعاون مع شركائنا و التي 

 تجدونها على الموقع :
www.mnps.org/english-learner-family-programs  

  

  

 هل تقومون بتوفير خدمة الترجمة ؟ 10السؤال 
  

مكتب متعلمي اللغة اإلنجليزية على الرقم أو  615-259-4636رة على الرقم ـعلومات االساتصل بمركز منعم !  10الجواب 
8608-259-615 . 

  

  

 التحدث إذا كنت احتاج الى توجيه ؟مع من يمكنني  11السؤال 
  

أو  school psychologistأخصائي الصحة النفسية أو  counselorيمكنك التحدث مع مقدم المشورة في المدرسة  11الجواب 
 إضافية خارج المدرسة .بمصادر  ربطك إذا كنت تحتاج الى  615-259-4636الرقم على  االتصال 

 
  

 مؤسسات تقدم المساعدة لألفراد من دول أخرى ؟هل توجد  12السؤال 
  

مع  ذه المؤسساتلألمريكيين الجدد قائمة به Barryنعم . توجد العديد منها في ناشفيل . لقد وضع مكتب العمدة السيدة  12السؤال 
 : بها معلومات اإلتصال

  www.nashville.gov/Mayors-Office/Neighborhoods/New-Americans  
  
  

 مع من أتصل لكي أحصل على معلومات حول مدارس مترو ناشفيل العامة ؟ 13السؤال 
  

أو زيارتهم شخصياً على العنوان  615-259-4636يمكنك أن تطرح أسئلتك على مركز معلومات االسرة على الرقم  13السؤال 
2601 Bransford Ave., Nashville TN  على االنترنت على موقعنا أو الدردشةwww.mnps.org  و سوف

 يعملون على ربطك بالمعلومات الصحيحة . و نستطيع توفير الترجمة الى العديد من اللغات و عن طريق الهاتف .
 

http://www.mnps.org/register-for-school
http://www.mnps.org/english-learner-family-programs
http://www.nashville.gov/Mayors-Office/Neighborhoods/New-Americans
http://www.mnps.org/

