منطقة ماكيتيو التعليمية

دعم األطفال والشباب الذين
يعانون من ر
التشد
تم تصميم قانون McKinney-Vento
الت يواجهها األطفال
لمعالجة التحديات ي
والشباب ر
المشدون يف االلتحاق بالمدرسة
والحضور والنجاح فيها .بموجب قانون
 ،McKinney-Ventoيجب عل المدارس
ضمان حصول كل طفل وشاب بال مأوى عل
المجان والمناسب  ،بما يف
نفس التعليم العام
ي
المدرس العام  ،مثل األطفال
ذلك التعليم قبل
ي
والشباب اآلخرين .يجب أن يحصل األطفال
والشباب ر
المشدون عل الخدمات التعليمية
الت يحتاجون إليها
والخدمات ذات الصلة ي
المعايي األكاديمية
لتمكينهم من تلبية نفس
ر
الت يليم بها جميع الطالب.
الصعبة للوالية ي
الت تحول
العوائق
الة
ز
إ
عل
ستعمل المدارس
ي
دون تحديد األطفال والشباب ر
المشدين
والتسجيل والحضور أو النجاح يف المدرسة
لعرض مجموعة بيانات الوالية المطلوبة فيدراليًا
لقانون تحسينات المساعدة التعليمية في McKinney-
 Ventoلعام  ،1002يرجى زيارة http://:
www1.ed.gov/programs/homeless/
performance.html
باستثناء االستثناء المحدود في القسم ( 211هـ) (( )3ب) من
قانون  ،McKinney-Ventoكما هو موصوف بشكل
الهامش 21
كامل في

الموارد

Beth C. VanderVeen
مديرة الخدمات الطالبية واأللعاب
الرياضية

Cocoon House
www.cocoonhouse.org

9401 Sharon Drive
Everett, WA 98204
425-356-1260
vanderveenbc@mukilteo.wednet.edu

Domestic Violence
العائل Services
خدمات العنف
ي
dvs-snoco.org

مكتب المشرف على التعليم العام )(OSPI

Everett Gospel Mission
www.egmission.org

مشفة برنامج األطفال والشباب ر
ر
المشدين
Old Capitol Building; PO Box 47200
Olympia, WA 98504-7200
360-725-6050

هيئة Everett Housing Authority
إسكان افريت
www.evhs.org

Melinda Dyer

اصدقاء الشباب Friends of Youth
www.friendsofyouth.org
تمي يف أي برامج أو أنشطة عل أساس
منطقة موكيلتيو التعليمية ال ر
القوم أو العمر
الجنس أو العرق أو العقيدة أو الدين أو اللون أو األصل
ي
التعبي عن النوع
الجنس أو
أو الوضع العسكري أو المخضم أو التوجه
ر
ي
أو اإلعاقة أو استخدام دليل كلب مدرب أو خدمة الحيوانات
أو الهوية ا
ً
متساويا إل الكشافة ومجموعات الشباب األخرى
ويوفر وصوًل
تم تعي ري اﻟﻢوظف ري اﻟﺖالي ري للﺗﻊامل مع ا سئلة والشكاوى
اﻟﻤﻊينة.
اﻟﻤﺘﻊلقة باﻟﺘﻢي ري اﻟﻢزعوم:
من ﺣﻖ قسوق اﻟﻤﺪنيةو منسق Dan Dizon (425- Title IX
 356-1244), dizonds@mukilteo.wednet.eduم سنة
(425-356-1277)Lisa Pitsch ،Section 504
 pitschla@mukilteo.wednet.edu,ومنسقة ADA/Access
(425-356-1330)Karen Mooseker ,
moosekerkw@mukilteo.wednet.edu. Address: 9401
 Sharon Drive in Everett, WA.يجب توجيه االستفسارات
المتعلقة بقضايا  ADA/Accessاو مركز مهارات Sno-Isle TECH
ال المدير ,(425-348-2220)Wes Allen
allenwr@mukilteo.wednet.edu. Address: 9001 Airport
Road in Everett, WA 98204

Housing Hope
www.housinghope.org
Interfaith Association of NW
Washington
www.interfaithwa.org
National Center for Homeless
الدول لتعليم Education
المركز
ي
ر
المشدين
nche.ed.gov
WA 211
win211.org

حقوق ودعم McKinney-Vento
ن ن
المؤهلي يف : McKinney-Vento
يحق ألطفالك
مجان ومناسب.
عام
تعليم
عل
• الحصول
ي
ا
• التسجيل يف المدرسة عل الفور  ،حت إذا كانوا تفتقروا إل المستندات المطلوبة عادة للتسجيل أو فاتهم مواعيد التقديم
أو التسجيل خالل أي فية من ر
التشد.
الت التحقوا بها عندما كانوا يقيمون
• التسجيل يف المدرسة المحلية ؛ أو االستمرار يف االلتحاق بالمدرسة األصلية (المدرسة ي
الت التحقوا بها آخر مرة).
بشكل دائم أو المدرسة ي
• الحصول عل وسيلة مواصالت من وإل المدرسة األصلية إذا طلب ذلك.
ً
تلق خدمات تعليمية مماثلة لتلك المقدمة للطالب اآلخرين  ،وفقا الحتياجات أطفالك.
•
ي
ً
• تأهل للفطور والغداء مجانا أثناء التواجد يف المدرسة.
مرض
الت تم إكمالها بشكل
ٍ
• إزالة الحواجز من أجل الحصول عل الكرديت المناسب للدورات الدراسية الكاملة أو الجزئية ي
أثناء التحاقهم بمدرسة سابقة.
• إزالة الحواجز من أجل الوصول إل األنشطة األكاديمية والالصفية بما يف ذلك مدارس  ،magnetوالمدرسة الصيفية ،
والتقت  ،والتنسيب المتقدم  ،والتعلم عي اإلنينت
المهت
والتعليم
ي
ي
• المساعدة ف الرسوم و  /أو الغرامات المتكبدة ف وقت ر
التشد.
ي
ي
• المساعدة من المستشارين من أجل تقديم المشورة للطالب حت يتمكنوا من الوصول إل خيارات ما بعد المرحلة الثانوية
المصحوبي بوضعهم كطالب
غي
بما يف ذلك اختيار الكلية والتطبيقات والمساعدات المالية باإلضافة إل إبالغ الشباب ر
ر
مستقلي يف  FAFSAوتلق التحقق من هذا الوضع.
ر
ً
تلقائيا للحصول عل خدمات Title 1A.
مؤهلي
• يكونوا
ر
إذا كنت الوالد  /الوص لطالب ر
متشد أو شاب غي مصحوب
ي
•
•
•
•
•
•
•

أخي مسؤول المدرسة بأن طفلك بال مأوى.
إذا كنت تنقل طفلك من مدرسة أخرى  ،فقم بتسجيل طفلك يف المدرسة الجديدة عل الفور.
اطلب وسيلة مواصالت من المدرسة إذا لزم األمر.
أكد من أن طفلك يذهب إل المدرسة كل يوم
أخي معلم طفلك بأي معلومات تعتقد أنه قد يحتاج إل معرفتها لمساعدة طفلك يف المدرسة.
تأمي خدمات ومعلومات إضافية  ،إذا لزم األمر
اطلب من مسؤول االتصال يف منطقتك المساعدة يف ر
تأمي الخدمات والمعلومات المطلوبة.
اسأل مسؤول االتصال الخاص بك عن ر

تعريف ر
المشدين
يعرف قانون  McKinney-Ventoاألطفال
ر
ليل ثابت
المشدين بأنهم "أفراد يفتقرون إل سكن ي
ومنتظم وكاف" .يقدم القانون أمثلة لألطفال الذين
يقعون تحت هذا التعريف:
• مشاركة األطفال والشباب يف سكن بسبب فقدان
السكن أو المصاعب االقتصادية أو لسبب مماثل
• األطفال والشباب الذين يعيشون يف الموتيالت أو
الفنادق أو حدائق المقطورات أو المخيمات
بسبب عدم وجود أماكن إقامة بديلة
ئ
• األطفال والشباب الذين يعيشون يف مالج طارئة
أو انتقالية
وكي يف المستشفيات
• األطفال والشباب المي ر
ُ
• األطفال والشباب الذين ال تستخدم أماكن إقامتهم
ا
الليلية األساسية عادة كمكان إقامة منتظم للنوم
(مثل مقاعد الحديقة  ،وما إل ذلك)
• األطفال والشباب الذين يعيشون يف سيارات أو
مبان مهجورة أو مساكن
حدائق أو أماكن عامة أو ٍ
دون المستوى أو محطات حافالت أو قطار
• األطفال والشباب المهاجرون الذين يعيشون يف
أي من الحاالت المذكورة أعاله

