هل
السكن الخاص بك
غير ثابت؟
هل
تُقيم في محل
إقامة مؤقت؟

يحق لك
الحصول على
حقوق مدرسية
هامة!

هل تُقيم...
•	مع أقاربك أو أصدقائك أو غيرهم بسبب فقدان السكن الخاص بك أو بسبب
مصاعب اقتصادية؟
• في ملجأ؟
•	في موتيل أو فندق ألنه ليس لديك أي مكان آخر للذهاب إليه؟
•	في سكن غير مالئم؟

بالتالي فإنك قد تكون محمي بموجب قانون ماكيني -فينتو (!)McKinney-Vento
يحق لألطفال والشباب المقيمين في سكن مؤقت:
•	البقاء في نفس المدرسة ،بما في ذلك األطفال بمرحلة ما قبل الروضة ( ،)pre-kوالحصول على خدمات نقل مجانية حتى لو
كان عبر حدود منطقة محل اإلقامة؛
•	التسجيل الفوري في المدرسة حتى لو لم تتوفر لديهم السجالت المطلوبة (سجالت المدرسة والسجالت الطبية وسجالت التطعيم
وسجالت إثبات محل اإلقامة)؛
•	الحصول على خدمات التعليم الخاصة على الفور ،إذا كان الطالب لديه برنامج تعليم شخصي
حالي ()IEP؛
•	المشاركة الكلية في أي أنشطة مدرسية ،بما في ذلك أنشطة ما قبل الدوام المدرسي أو بعده؛
•	الحصول على خدمات الدعم والمساعدة في بعض األغراض مثل اللوازم المدرسية تحت
عنوان ()Title I؛
•	الحصول على وجبات مدرسية مجانية دون ملء طلب؛
•	الحصول على المساعدة الخاصة بالتسجيل في مرحلة ما قبل الروضة ( ،)pre-kوتوفير
جميع الخدمات إلى األطفال وأسرهم من ذوي الدخل المحدود من خالل برنامج هيد ستارت
( )Head Startوبرامج ما قبل المدرسة األخرى والتدخل المبكر؛
•	الحصول على المساعدة في االستعداد للمرحلة الجامعية ،وإجراءات تقديم طلب االلتحاق بالكلية.

اتصل بمنسقي شؤون ماكيني -فينتو ()McKinney-Vento
للحصول على المساعدة!
لمزيد من المعلومات ،اتصل بـ

مركز المساعدة التقنية والتعليمية للطالب المشردين  -نيويورك
( )NYS-TEACHSعلى رقم 800-388-2014
Arabic

www.nysteachs.org

هل تعلم؟
يجب أن يكون هناك إمكانية لالتصال
بمنسقي شؤون ماكيني -فينتو
( )McKinney-Ventoبكل منطقة
تعليمية لمساعدة الطالب المقيمين في
سكن مؤقت.
للحصول على المساعدة:
• منسق شؤون ماكيني -فينتو
()McKinney-Vento

في حالة عدم توفر البيانات ،يرجى االتصال بمركز المساعدة التقنية والتعليمية
للطالب المشردين  -نيويورك ( )NYS-TEACHSللحصول على
معلومات جهة االتصال يرجى االتصال على الرقم 800-388-2014
أو زيارة www.nysteachs.org/liaison

• منسق والية نيويورك لبرنامج التعليم بال مأوى
ميالني فابي
البريد اإللكتروني:
melanie.faby@nysed.gov
الموقع اإللكتروني:
www.p12.nysed.gov/
accountability/homeless

