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�ة لغتك األو�: مدرسة ابنك وأزمة كوف�د ف  19-حقوقك إذا لم تكن اإلنجل�ي

. ور�ما تتساءل عما �جب ع� المدرسة الق�ام  19-س�ستمر إغالق المقرات المدرس�ة حىت نها�ة العام الدرا�ي �سبب كوف�د
�ة والق�ام بالواجبات المدرس�ة.   ف ي تعلم اإلنجل�ي

 به لمساعدة ابنك ع� االستمرار �ف

�ة بحقوق.   • ف ف لإلنجل�ي  يتمتع األطفال غ�ي المتقنني

ي االلتحاق بمدرسة عامة محل�ة.   •
 الحق �ف

�ة.   • ف ي تعلم اإلنجل�ي
 الحق �ف

ي الممارس •
اك �ف ي االش�ت

ات ع� الواجبات بح�ث  الحق �ف ات األ�اد�م�ة مع األقران، مع توفر مساعدة إضاف�ة أو تغي�ي

 يتمكنون من التعلم.   

ي �فهمونها.    • �ة التواصل مع المدرسة باللغة الىت ف ف للغة اإلنجل�ي  كما �حق ألول�اء األمور من غ�ي المتقنني

 ق المقرات المدرس�ة خالل السنة الدراس�ة. ما تزال هذە الحقوق مكفولة ألول�اء األمور واألطفال أثناء إغال •

ي تفهمها. إال إن هذا التواصل مع المنطقة  �جب ع� معل�ي ابنك ومدرسته التعاون معك ومع طفلك والتواصل معك باللغة الىت
ف قد يتم بط��قة مختلفة، ح�ث يرجح إنجازە ع�ب المكالمات الهاتف�ة والرسائل النص�ة والتطب�قات، مثل   التعل�م�ة والمعلمني

TalkingPoints ها من التقن�ات. واالجتماعات ع�ب ال نت أو غ�ي  ف�ديو والفصول الدراس�ة ع�ب اإلن�ت

ي �جب أن تقدمها لك المدرسة بلغتك األو�:   ف�ما ��ي بعض األمثلة عن المعلومات الىت

  معلومات حول إغالق المقرات المدرس�ة و�عادة فتحها 
 �نت/المالزم الورق  ة/مكالمات هاتف�ة/وما إ� ذلك) ك�ف تقدم المدرسة الواجبات الدراس�ة إ� طفلك (ع�ب اإلن�ت
 مساعدة ابنك ع� فهم توجيهات الواجبات الدراس�ة 
 بطاقات التقار�ر والدرجات 
  ة الخاص بابنك� ف  معلومات حول برنامج متعل�ي اإلنجل�ي
  فك�ف �مكن الحصول ع� هذە الوجبات  ،إذا كانت المدرسة تقدم وجبات إفطار أو غداء 
 وس كوف�د  19-االحت�اطات الصح�ة لف�ي

 

 

ي  ة إغالق مقر المدرسة.  ف�ما ��ي  بعض الطرق الىت ي تعل�م طفلك خالل ف�ت
 ُ�مكنك استخدامها للتعب�ي عن رأ�ك للمساعدة �ف

•  . ف ف مؤهلني جمني جم عند اتصالك. �جب ع� المدارس توف�ي م�ت  اطلب من معلم ابنك أو مدرسته استدعاء م�ت
ە من معل�ي الفصل بما   • ي اللغات األخرى أو غ�ي

�ة لمتحدى� ف �ة كلغة ثان�ة/ اللغة اإلنجل�ي ف أخ�ب معلم الطفل للغة اإلنجل�ي
 ص�ة أو تطب�قات أخرى. إذا كنت تفضل استخدام المكالمات الهاتف�ة أو الرسائل الن

/المراسالت النص�ة/ب�اناته ع� التطبيق)   • ي
وىف �د اإلل��ت اطلب الحصول ع� معلومات االتصال بالمعلم (الهاتف/ال�ب

 ومن ثم �ستطيع ابنك طلب المساعدة. 
�ة.  • ف ي تعلم اإلنجل�ي

 اسأل ك�ف ُتخطط المنطقة التعل�م�ة لمساعدة ابنك ع� االستمرار �ف
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 التعل�م�ة ع�ب الف�ديو إذا كان لد�ك هاتف ذ�ي أو كمبيوتر.  اطلب تقد�م الخدمات •
نت، إن لم �كن لد�ك.  • ي أمر اإلن�ت

 اسأل إذا كانت المدرسة �ستطيع المساعدة �ف
ا.  •  اسأل إذا كانت المدرسة �ستطيع المساعدة بتوف�ي كمبيوتر أو جهاز آخر، إن لم �كن طفلك �متلك جهاز�
• � ف ا من  اتصل بمنسق متعل�ي اللغة اإلنجل�ي �ة كلغة ثان�ة بها إن لم تتلق رد� ف ة بالمنطقة التعل�م�ة أو منسق اللغة اإلنجل�ي

ي المدرسة. 
وىف ي الغالب الحصول ع� معلومات االتصال بهم من خالل الموقع اإلل��ت

. ُ�مكن �ف ف  المعلمني
�ة بوزارة التعل�م بأوهايو،    Lau Resource Centerاتصل بمركز   • ف ، إن لم �ستطيع  614-466-1094لمتعل�ي اإلنجل�ي

�ة كلغة ثان�ة.  ف �ة بالمنطقة التعل�م�ة أو منسق اللغة اإلنجل�ي ف  الوصول إ� منسق متعل�ي اإلنجل�ي
اسأل ك�ف �مكنك الحصول ع� وجبات طفلك إذا كانت المدرسة تقدم وجبات وما األوقات أو األما�ن غ�ي المالئمة   •

 أل�تك. 

 
إذا كانت لدیك تحفظات بشأن تعلیم ابنك أو بشأن الحصول على المعلومات بلغتك األولى من المدرسة خالل إغالق مقرھا  

 المساعدة القانونیة لطلب للحصول على مساعدة قانونیة مجانیة:أو بعدھا، فاتصل بخط  19-بسبب أزمة كوفید
 

ي       الھاتفي  االتصال 
 الخط المجايف

 )888( 534-1432     القانونیة  المساعدة خط
 

 
 www.LegalAidLine.org     اإلنترنت  عبر طلب  تقدیم

 

 


