
 اعرف حقوقك:

 مساعدة الطالب المشردين

 هل:
• 

• 

• 

• 

• 

  الكبيرة؟ العائلة منزل في أو لك أصدقاء مع تعيش

 نُزل؟ أو فندق في تعيش

  إيواء؟ مخيمات في تعيش

 شاحنة؟ أو سيارة في تعيش

 دائمة؟  إقامة مكان يعد ال مكان أي في تعيش

 طفلك له حقوق! 
 : في الحق لطفلك

 في مدرسته الحالية أو  البقاء •

 .نطاقها في تقيم التي التعليمية المنطقة فيالتسجيل  •

 المدرسية  األنشطة في االشتراكو الدراسية الحصص حضور بدء •

 .للتسجيل الالزمة المستندات وتحضير جمع أثناء  في الفور على

 .مجانًا المدرسة، في للنجاحالحصول على مساعدة إضافية  •

 هل تحتاج إلى مساعدة؟

 .استماع جلسة عقد طلب حقك فمن ؛McKinney-Vento لجنة مع التحدث اطلب. التعليمية بالمنطقة  اتصل •

 .McKinney-Vento لجنة منسق مع التحدث اطلب. 6338-644-877 أو 7725-387-614:  الرقم  على التعليمية أوهايو بإدارة اتصل •

 (بالغرض هاتفك على وحفظها للخطاب صورة التقاط سيفي. )منه بنسخة احتفظو المساعدة؛  لطلب المدرسة إلى خطابًا أرسل •

 تتلقاها؟  أن يمكن التي  المساعدة نوع ما
• 

• 

• 

• 

• 

• 

 المدرسة نفس في البقاء في المساعدة

 جديدة بمدرسة التسجيل في المساعدة

 المواصالت وسائل

 مجانية مدرسية وجبات

 مدرسي زي

 مدرسية مستلزمات

• 

 

• 

• 

• 

• 

  الخدمات وتلقي الدراسي اليوم انتهاء بعد تقام التي األنشطة في االشتراك

 المدرسة تقدمها التي

 المدرسية  الرسوم من إعفاءات

 التطعيمات سجالت من نُسخ على  الحصول

 الميالد شهادات من نُسخ على  الحصول

 الخدمات من وغيرها األسنان، وعالج واستشارية صحية خدمات مقدمي إلى اإلحالة

 :يرجى مجانية، قانونية مساعدة إلى بحاجة كنت إذا

 : اإلنترنت عبر  طلب  تقديم  االتصال:

: القانونية المساعدة لخط اإللكتروني الموقع

www.legalaidline.org 

: أوهايو لغرب القانونية المساعدة خط

 1432-534 (888) المجاني الرقم

 Legal Aid ofو .Advocates for Basic Legal Equality, Inc الشركتان
Western Ohio, Inc. خدماتهما وتقدمان للربح الهادفة غير المحاماة شركات من هما 

 يتعلق فيما المنخفض،  الدخل ذوي من أوهايو غرب في والعائالت األفراد لمساعدة
. عامة معلومات فهي قانونية؛  نصيحة المعلومات هذه تمثل ال. المدنية القانونية باحتياجاتهم

 .محام   من مساعدة إلى تحتاج تزال ال ربما. موقفك بشأن محام   مع التحدث عن بديالً  تعد وال

 2019 نوفمبر  19  في تحديث آخر تم*

نحة من مؤسسة  تم تمويل هذا المشروع بم
Dayton Legal Heritage Foundation  

 التابعة لمؤسسة  
The Dayton Foundation . 

 

 

 

 

 

 

http://www.legalaidline.org/

