املصادر اجملتمعية
هل تتنقل من مكان
آلخر؟

 إمباكت ( 2011Impact 211)
]

إحاالت إلى مخزن األغذية في حاالت الطوارئ ،والوصول
إلى املالجئ وغيرها من موارد اجملتمع اتصل بالرقم
 1-1-2أو ارسل رمز املدينة اخلاص بك برسالة نصية إلى
الرقم 898211

 مركز سوجورنر للسلم األسري
]
(Sojourner Family Peace Center)
للمساعدة عند وقوع حاالت عنف أسرية اتصل بالرقم

هل فقدت
مسكنك؟

)414( 2722-933

ميكن أن تكون مؤهل
للحصول على خدمات
من خالل برنامج تعليم
املشردين في مدارس
ميلووكي العامة!

 دعاة اجملتمع () Community Advocates
]
414( 4777-449)

 باثفايندر يوث شلترز (Pathfinders Youth
]
 14( 172-0651 )Shelter 4)
 ووكرز يوث بوينت شلترز
]
)414( 8200-647

 باثفاندرز دروب-إن سنتر فور يوث
]
()Pathfinders Drop-In Center for Youth
414( 2565-964)

 حضانة ال كوزا كرايسز
]

(La Causa Crisis Nursery) 5990-647 (414)

إن السماح لألطفال بالبقاء في مدارسهم ميكن أن
يوفر االستقرار والدعم والراحة عندما تكون األسرة بال
مأوى .يوجد لدى مدارس ميلووكي العامة خيارات حلفظ
األطفال في مدارسهم.

اتصل بنا للتعرف على العديد من الدعم املتاح
ملساعدة الطالب على النجاح.

برنامج تعليم املشردين
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يتوفر برنامج تعليم املشردين هنا ملساعدة الشباب الذين يعانون
من التشرد على حتقيق النجاح في املدرسة.
مت إنشاء قانون مساعدة مكيني-فنتو للمشردين لضمان حصول
األطفال والشباب الذين يعانون من التشرد على نفس الفرصة
للنجاح في املدرسة مثل أقرانهم املقيمني.

إذا كنت تقيم...
]مع أقارب أو أصدقاء أو أشخاص آخرين بسبب فقدانك
ملسكنك أو بسبب أزمة أو ضائقة أخرى
]في مأوى أو مسكن مؤقت
]في نُزُل لعدم وجود خيارات أخرى لديك
ولي األمر الوصي القانوني،
]في أي مكان باستثناء منزلك مع ّ
مبا في ذلك الشباب الذين غادروا املنزل "هربًا" أو ُطردوا أو ُطلب
منهم املغادرة

...ميكننا أن نقدم لك املساعدة!
يحق للطالب املؤهلني...
]البقاء في نفس املدرسة واحلصول على مواصالت مجانية إلى
تلك املدرسة حتى لو كانت عبر خطوط املقاطعة.
]التسجيل فورًا في املدرسة بدون سجالت (السجالت املدرسية،
السجالت الطبية ،سجالت التطعيم ،إثبات اإلقامة ،شهادات
امليالد) .
]احلصول على خدمات التعليم اخلاص على الفور إذا كان الطالب
مسجلاً في برنامج التعليم الفردي احلالي (IEP) .
]املشاركة الكاملة في األنشطة املدرسية دون حواجز ،مبا في
ذلك األنشطة قبل أو بعد املدرسة التي ترعاها مدرستك.
]احلصول على خدمات الدعم واملساعدة في أشياء مثل اللوازم
املدرسية والز ّي املدرسي والرسوم املدرسية من املدرسة التي
يتعلم فيها الطفل.
]األهلية التلقائية للحصول على وجبات مدرسية مجانية.
]احلصول على مساعدة في التسجيل في مرحلة ما قبل
الروضة وبرنامج "هيد-ستارت" ،وغيرها من برامج احلضانة.
]احلصول على مساعدة في االستعداد وتقدمي طلب االلتحاق
باجلامعة.

األسئلة الشائعة
 من الذي ميكنه أن يساعدني في مدرسة طفلي؟
]
   يوجد في كل مدرسة جهة اتصال رئيسية وثانوية للمشردين .جهة
االتصال الرئيسية في مدرستك هي األخصائي االجتماعي الذي
ميكنه املساعدة في تسجيل طفلك في برنامج تعليم املشردين
والتأكد من أن طفلك يتلقى خدمات مكيني-فنتو التي يحتاجها.

] نحن نعيش بشكل مؤقت بعي ًدا ج ًدا عن املواصالت املتاحة
للوصول إلى املدرسة .كيف ميكن أن أحصل على مواصالت
ألطفالي؟
   أفضل طريقة لوضع ترتيبات للمواصالت في برنامج تعليم املشردين
هي االتصال باألخصائي االجتماعي في مدرسة طفلك وشرح
املوقف في أقرب وقت ممكن.

] طالب ينتقل إلى سكن دائم بعد تعرضه للتشرد ،ولكن
العنوان اجلديد يقع خارج منطقة حافلة املدرسة ،هل ميكن
لهذا الطالب االستمرار في احلصول على وسائل النقل؟
   نعم! ميكن للطالب احلصول على مواصالت خارج املنطقة إلى
املدرسة التي كان ملتحقً ا بها (املدرسة األصل) طوال فترة التشرد أو
حتى نهاية السنة الدراسية التي يعثر فيها مسكن دائم.

 هل ميكن للطالب املشرد أن يسجل نفسه في املدرسة؟
]

نعم! ميكن للطالب الذي يستوفي تعريف الشاب املشرد بدون مرافق
أن يسجل في املدرسة بنفسه وأن يشارك مشاركة كاملة في
ولي األمر /الوصي
األنشطة املدرسية دون حواجز ،حتى في غياب ّ
القانوني .اتصل ببرنامج تعليم املشردين في مدارس ميلووكي
العامة أو تفضل بزيارتنا على العنوان املدرج على ظهر هذه النشرة
ونحن سنقدم لك املساعدة.

 هل ميكن للمدرسة أن تطلب من أحد الوالدين أو الطالب
]

املقيمني في مسكن مؤقت إظهار إثبات العنوان للتسجيل
في املدرسة أو العودة إلى مدرستهم األصلية؟
ال ،إذا مت تعريف الطالب على أنه طالب مشرد ،فيجب تسجيله
على الفور حتى إذا لم يكن لديه الوثائق املطلوبة (إثبات اإلقامة،
وسجالت التحصني ،وشهادة امليالد ،وسجالت الوصاية ،إلخ).
وفيما يتعلق بالطالب املسجلني بالفعل في املدرسة واملؤهلني
للحصول على مواصالت مرة أخرى إلى مدرستهم األصلية ،يجب
طلب هذه املواصالت دون احلاجة إلى إثبات عنوان حتى تسقر
األسرة في مسكن دائم.

] أطفالي كانوا مسجلني في برنامج تعليم املشردين في
السنة املاضية وال نزال مشردين .كيف أتأكد أن طفلي قادر
على الوصول إلى املدرسة في اليوم األول؟
حتى لو كنت ال تزال تقيم في نفس العنوان ،يجب إعادة
التسجيل في برنامج تعليم املشردين كل سنة دراسية .يرجى
االتصال باألخصائي االجتماعي في مدرسة طفلك وإخباره بأنك
ال تزال في وضع معيشي مؤقت وحتتاج إلى ترتيب أمور املواصالت
مرة أخرى هذا العام .يبدأ األخصائيون االجتماعيون العمل في
املدارس قبل أسبوعني على األقل من بداية الدوام في املدرسة،
كافيا لترتيب أمور املواصالت في اليوم األول ،لذلك،
مما مينح وق ًتا
ً
اتصل في أقرب وقت ممكن ملنع الغياب غير الضروري.

