
این پروگرام برای چه 
 کسانی در نظر گرفته 

 شده است ؟
سال که از لیسه فارغ 22کودکان و جوانان زیر 

ند یا مدرک معادل لیسه ندارند، واجد االتحصیل نشده
کان کرده مخواهند بود اگر نقل MEPشرایط دریافت 

 باشند: 

  به هر قسمت از خطوط حوزه آموزشی؛ در
سه سال گذشته؛ با والد / سرپرست یا به 

 تنهایی؛ و 

  برای حصول شرایط کشاورزی موقت یا
 فصلی یا 

  شغل ماهیگیری 

                                              وظیفه باید مستقیما  با کاشت، پرورش، برداشت یا 
فرآوری محصوالت کشاورزی، فرآوری محصوالت 

لبنی، گوشت، ماهی یا صدف؛ یا مراقبت از دام مرتبط 
ی باشد. هیچ الزام قومیتی، ملی، عایداتی یا زبانی برا

MEP  .وجود ندارد 

 

 

 

 

 

 
 

 شرایط است؟کنید اوالد شما واجد  فکر می
                                    کنید اوالد شما واجد شرایط است، لطفا   اگر فکر می

شده در این بروشور به  لیست MEPبا کارمندان 

مشتاق هستند که طی  MEPتماس شوید. کارمندان 

مالقاتی، در مورد اینکه آیا شما و فرزندانتان واجد 

شرایط دریافت خدمات هستید یا خیر با شما صحبت 

کنند، اما مهم است که برای کسب معلومات بیشتر 

کند تا تماس بگیرید. این تماس به شما کمک می

برای موفقیت اوالدتان در مکتب، کمک الزم را 

محلی نه تنها به شما  MEPاس با دریافت کنید. تم

کند، بلکه ممکن با ارائه خدمات به منطقه کمک می

های جامعه مهاجر نیز کمک شما، به سایر خانواده

تواند به کودکان واجد شرایطی فقط می MEPکند. 

کمک کند که در دسترس باشند. بنابراین همین 

 امروز با ما به تماس شوید. 

 مخاطب:

 

 

 
پروگرام آموزش 
 مهاجر نبراسکا 
پروگرام آموزش مهاجر نبراسکا یک 
پروگرام ایالتی است که با بودیجه فدرال 

شود و برای رفع نیازهای ویژه  اداره می
همه فرزندان کارگران کشاورزی مهاجر با 
ارائه خدمات آموزشی و پشتیبانی تکمیلی 

 طراحی شده است. 

 
 
 
 

 

Dari   

 من را اسکن کن



 
پروگرام آموزش 

 چیست؟مهاجر 

با بودیجه  I عنوان  (MEP)پروگرام آموزش مهاجر
فدرال، خدمات آموزشی و حمایتی تکمیلی را برای 

هد. این دکودکان مهاجر در سراسر کشور ارائه می
تأسیس شد و چندین بار  1966پروگرام در سال 

قانون »اصالح و تأیید شده است، از جمله بر اساس 
. هدف کلی 2015در سال « موزآموفقیت هر دانش

MEP  شود که کودکان و این است که اطمینان حاصل
جوانان مهاجر به طور کامل از همان آموزش عمومی 

وند شند میمرایگان ارائه شده به سایر کودکان بهره
های  از پروگرام MEPبرای دستیابی به این هدف، 

ند تا از این کآموزشی به نفع کودکان مهاجر حمایت می
طریق به کاهش مشکالت آموزشی و سایر مسائل ناشی 

 های مکرر کمک کند.  مکان از نقل

 

 توانیم کمک کنیم؟ چطور می
انیم که مشارکت والدین در آموزش فرزندان دما می

. بسیار مهم است. والدین اولین معلمان فرزندشان هستند
MEP  آماده است تا از شما برای کمک به یادگیری و

 رشد فرزندتان حمایت کند. مشارکت شما، به فرزندانتان
 هد که آموزش تا چه حد در زندگی مهم است.دنشان می

 
 
 
 
 

 
این پروگرام چه چیزی 

 دهد؟ ارائه می

محلی بر اساس نیازهای کودکان  MEPهر 
هد. د                                   مهاجر  تحت پوشش خود، خدمات ارائه می

 خدمات آموزشی ممکن شامل موارد زیر باشد: 

 ازی سبستانی برای آمادهدای پیشهپروگرام
 کودکان مهاجر برای موفقیت در مکتب 

 ای مکتب تابستانی هپروگرام 

 ای تدریس خصوصی هپروگرام 

 ای قبل و بعد از مکتب هپروگرام 

 لتحصیلی از لیسه  اخدمات کمکی فارغ 

 کان مپروگرام ادامه تحصیل ضمن نقل
 ( (PASSکردن 

 ازی لیسهسپروگرام معادل (HEP)  پروگرام
 ( (CAMPکمک به مهاجران در دوره کالج 

 ای آموزشی و هتداوم آموزش در حوزه
ای بورس های مختلف فرصتهایالت

 تحصیلی 

www.nebraska.ne.gov/migrant  

 

 

 

 ای حمایتیهخدمات / فعالیت
 ممکن شامل موارد زیر باشد: 

 شورای مشورتی والدین(PAC)   که جلسات و
ای مرتبط با مشارکت والدین را هسایر فعالیت
 کند برگزار می

  فراخواندن کودکان مهاجر واجد شرایط از
 سرتاسر ایالت  

 موزان در بین آذاری معلومات دانشگبه اشتراک
 ا پس از جابجایی هایالت

  خدمات طبی، دندانپزشکی، بینایی و تغذیه 

  خدمات ارجاع به سایر ادارت محلی 

  تهیه وسایل مکتب 

ای تحصیلی ایالتی به دالیل زیر برای هپروگرام
 مهاجران مورد ضرورت است: 

  برای اطمینان از شناسایی و رسیدگی به
 نیازهای آموزشی ویژه کودکان مهاجر؛ 

 موزان مهاجر بتوانند همان آتا دانش
رانگیز محتوای آکادمیک باستانداردهای چالش

ا رعایت هود همه بچهردولتی را که انتظار می
 کنند، برآورده کنند؛ 

  برای ارتقای هماهنگی خدمات بین ایالتی و
 التی برای کودکان مهاجر و؛ درون ای

  برای تشویق خدمات سوادآموزی خانوادگی
 ای آنها هبرای کودکان مهاجر و خانواده

در نتیجه، کودکان خردسال برای ورود به 
مکتب، تجربه موفقیت تحصیلی، فارغ التحصیل 
شدن و ادامه تحصیالت پس از لیسه یا پیدا کردن 

 نند. کشغل، آمادگی بهتری کسب می


