من األشخاص الذين يخدمهم
البرنامج؟
قد يكون األطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن
 22عا ًما والذين لم يتخرجوا من المدرسة الثانوية أو ال
يحملون شهادة معادلة المدرسة الثانوية مؤهلين للحصول
على البرنامج التعليمي للمهاجرين ( )MEPإذا كانوا قد
انتقلوا:

• عبر حدود المناطق التعليمية؛ خالل
السنوات الثالث الماضية؛ مع أحد
الوالدين/الوصي أو بمفردهم؛ و
• يرغبون في الحصول على وظيفة مؤهلة،
سواء كانت مؤقتة أو موسمية ،أو
• في الصيد
يجب أن يكون العمل مرتب ً
طا بشكل مباشر بزراعة
المحاصيل أو حرثها أو حصادها أو تجهيزها؛ أو معالجة
منتجات األلبان أو اللحوم أو األسماك أو المحار؛ أو
رعاية الماشية .ال يعتمد التأهل لبرنامج  MEPعلى
األصل العرقي أو القومي أو الدخل أو اللغة.

امسح ضوئيًا هنا

هل تعتقد أن طفلك مؤهل؟
إذا كنت تعتقد أن طفلك قد يكون مؤهالً ،فيرجى
االتصال بفريق برنامج  MEPالمدرج في هذا الكتيب.
سيسعد أحد موظفي برنامج  MEPبزيارتك للتحدث
عما إذا كان بإمكانك أنت وأطفالك تلقي الخدمات،
ولكن من المهم بالنسبة لك االتصال لمعرفة المزيد من
المعلومات .قد تساعدك هذه المكالمة أنت وأطفالك في
الحصول على المساعدة التي يحتاجونها للنجاح في
المدرسة .لن يساعدك االتصال ببرنامج  MEPالمحلي
في منطقتك فحسب ،بل قد يساعد العائالت األخرى في
مجتمع المهاجرين من خالل إحضار الخدمات إلى
منطقتك .يمكن لبرنامج  MEPمساعدة األطفال
المؤهلين الذين يمكنهم العثور عليهم فقط .يرجى
االتصال بنا اليوم.

البرنامج
التعليمي
للمهاجرين في
نبراسكا
البرنامج التعليمي للمهاجرين في نبراسكا
(Nebraska Migrant Education
) Programهو برنامج يتم تمويله فيدراليًا
وتديره الوالية ومصمم لتلبية االحتياجات الفريدة
لجميع أطفال العمال الزراعيين المهاجرين من
خالل توفير كل من التعليم التكميلي وخدمات
الدعم.

جهة االتصال:

Arabic

ما هو البرنامج
التعليمي للمهاجرين؟
يوفر البرنامج التعليمي للمهاجرين ( )MEPالممول
فيدراليًا حسب الباب األول من القانون خدمات تعليمية
وداعمة تكميلية لألطفال المهاجرين في جميع أنحاء
البالد .تأسس البرنامج في عام  1966وتم تعديله وإعادة
اعتماده عدة مرات ،بما في ذلك بموجب قانون ضمان
نجاح كل طالب (Every Student Succeeds
) Actلعام  .2015الغرض العام من برنامج  MEPهو
ضمان استفادة األطفال والشباب المهاجرين بشكل كامل
من نفس التعليم العام المجاني المقدم لألطفال اآلخرين.
لتحقيق ذلك ،يدعم برنامج  MEPالبرامج التعليمية
لألطفال المهاجرين للمساعدة في تقليل االضطرابات
التعليمية وغيرها من التحديات التي تنجم عن االنتقاالت
المتكررة.

كيف يمكننا مساعدتك؟
نحن نعلم أنه من المهم جدًا أن يشارك اآلباء في تعليم
أطفالهم .اآلباء هم المعلمون األوائل ألطفالهم .برنامج
 MEPجاهز لدعمك في مساعدة طفلك على التعلم
والنمو .ستظهر مشاركتك ألطفالك مدى أهمية التعلم في
الحياة.

ماذا يقدم البرنامج؟
يقدم كل برنامج  MEPمحلي خدمات بنا ًء على
احتياجات األطفال المهاجرين الذين يخدمهم .قد
تشمل الخدمات التعليمية ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•

برامج ما قبل المدرسة إلعداد األطفال المهاجرين
للنجاح في المدرسة
برامج المدرسة الصيفية
برامج الدروس الخصوصية
برامج ما قبل المدرسة وبعدها
خدمات المساعدة في التخرج من
المدرسة الثانوية
برنامج تسلسل الدراسة المساعد المتنقل
()PASS
برنامج المساعدة الجامعية للمهاجرين
( - )CAMPبرنامج معادلة المدرسة الثانوية
()HEP
استمرارية التوصيات بين المناطق التعليمية
وفرص المنح الدراسية بالواليات وفيما
بينهما.

www.nebraska.ne.gov/migrant

خدمات الدعم/األنشطة
قد تشمل ما يلي:
•
•
•
•
•
•

المجلس االستشاري لآلباء ( )PACالذي يعقد
اجتماعات وأنشطة مشاركة اآلباء األخرى
تعيين األطفال المهاجرين المؤهلين على مستوى
الوالية
مشاركة معلومات الطالب بين الواليات عند االنتقال
الخدمات الطبية ،وطب األسنان ،والبصرية ،والغذائية
خدمات اإلحالة إلى الوكاالت المحلية األخرى
توفير المواد المدرسية

برامج الوالية لتعليم المهاجرين مطلوبة من أجل:
•
•
•
•

ضمان تحديد االحتياجات التعليمية الخاصة لألطفال
المهاجرين ومعالجتها؛
تزويد الطالب المهاجرين بفرصة تلبية نفس معايير
المحتوى األكاديمي الخاصة بالوالية والتي من
المتوقع أن يفي بها جميع األطفال؛
تعزيز التنسيق بين الواليات وداخلها للخدمات
المقدمة لألطفال المهاجرين و؛
تشجيع الحصول على خدمات محو أمية األسر
لألطفال المهاجرين وأسرهم.

نتيجة لذلك ،يكون األطفال الصغار أكثر استعدادًا
لاللتحاق بالمدرسة ،وتحقيق النجاح األكاديمي،
والتخرج ،ومتابعة التعليم أو العمل بعد المرحلة
الثانوية.

