التسجيل والهجرة
مدارس كولومبيا الحكومية – كولومبيا ،ميزوري

الحقوق التعليمية

الحقوق الدﺳتورية األمريكية

التسجيل  -لديك حق تسجيل طفلك في أي مدرسة حكومية .تضمن
قضية  Plyer vs. Doeالتي نظرتها المحكمة العليا في عام
1982تمتُّع جميع الطالب بحق دستوري في االلتحاق بمدرسة
حكومية بغض النظر عن وضع الطالب أو والديهم كمهاجرين.

يتمتع جميع األفراد في الواليات المتحدة
األمريكية بحقوق معينة محمية بموجب
الدستور األمريكي ،بغض النظر عن
وضعهم كمهاجرين.

السرية  -يحظر ﻗﺎﻧون الﺨﺼوﺻية والحقوق التعليمية لﻸﺳرة
( )FERPAعلى المناطق التعليمية تقديم السجالت التعليمية
الخاصة بالطالب إلى أي شخص دون موافقة الوالدين/الوصي.
تشمل االستثناءات ما يلي:
•
•

في حالة وجود أمر استدعاء للمثول أمام المحكمة أو ضبط قضائي أو أمر
سار .
محكمة ٍ
في حالة حدوث ظروف طارئة ،مثل وجود خطر تم تأكيده يهدد سالمة
العامة.
_______________________________________

الحقوق المدﻧية
للمعلومات المتعلقة بقضايا الهجرة والتحدث مع خبراء في هذا المجال ،يُرجى الرجوع إلى
الموارد المدرجة أدناه:
يخضع جميع األفراد في الواليات المتحدة األمريكية للحماية
بمقتضى حقوق تعليمية ومدنية معينة.

الموارد المتوفرة على اإلﻧترﻧت:
المجلس األمريكي للهجرة
معلومات عن قوانين وتاريخ وسياسة الهجرة:
انقر هنا :المجلس األمريكي للهجرة
الموقع اإللكترونيhttps://www.americanimmigrationcouncil.org :
Immigrant Legal Resource Center
معلومات حول نهاية القرار المؤجل بحق القادمين في مرحلة الطفولة (:)DACA
انقر هنا :معلومات المهاجرين الموجودة حول القرار المؤجل بحق القادمين في
مرحلة الطفولة ()DACA
الموقع اإللكترونيhttps://www.ilrc.org/advisory-daca :

الجمعية
األمريكية
لمحﺎمي الهجرة
تتوفر معلومات حول محاميي الهجرة المحليين ونشرات "اعرف
حقوقك" باللغة اإلنجليزية واإلسبانية والصينية والبرتغالية والعربية
والكريولية الهايتية والبنجابية
انقر هنا :محامو الهجرة  -اعرف حقوقك
الموقع اإللكترونيhttp://www.aila.org/advo- :
media/tools/psas/know-your-rights-handouts-ifice-visits

الموارد المحلية والحك
مؤﺳسﺎت والية ميزوري – الدليل الوطني للﺨدمﺎت القﺎﻧوﻧية المتعلقة بﺎلهجرة
انقر هنا :دليل الخدمات القانونية المتعلقة بالهجرة بوالية ميزوري
الموقع اإللكتروني:
=https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/search?state
MO

القنﺼلية المكسيكية – كﺎﻧسﺎس ﺳيتي
العنوانBaltimore Avenue Kansas City, MO 1617 :
64108
الهاتف)816( 566-0800:
انقر هنا :القنصلية المكسيكية  -كانساس سيتي
الموقع اإللكتروني:
https://consulmex.sre.gob.mx/kansascity

الموارد المحلية – كولومبيﺎ
الموارد التالية هي قائمة قصيرة لخدمات متوفرة في والية كولومبيا تساعد في حل المسائل القانونية والمخاوف
المتعلقة بالصحة النفسية أو الطبية .تقدم تلك الوكاالت الدعم والمشورة والتدخل لصالح األسر .للحصول على
مزيد من المعلومات بخصوص الموارد المجتمعية اإلضافية ،اتصل بمركز العمل التطوعي "Voluntary
 "Action Centerعلى رقم .573-874-2273
انقر هناColumbia Voluntary Action Center :
الموقع اإللكترونيhttp://www.vacmo.org/about-us :

الموارد القﺎﻧوﻧية

تقديم االﺳتشﺎرات والدفﺎع عن األﺳر والموارد الﺨﺎﺻة بﺎلطالب

تزخر كولومبيا بالعديد من الوكاالت والمهنيين الذين
يمكنهم المساعدة في القضايا والمخاوف المتعلقة
بالهجرة.

مسائل العرق  ،األصدقاء
Twitter Facebook Yahoo Group

Burrell Behavioral Health
تقديم االستشارات للفرد/األسرة ،والفحص والخدمات المتعلقة بحاالت األزمات
العنوانEast Walnut – Columbia, MO 65201 1805 :
الهاتف573-777-8455 :
انقر هناBurrell Behavioral Health :
الموقع اإللكترونيhttp://www.burrellcenter.com :

االيمان االصوات
العنوانMO ،W. Capitol Ave - Jefferson City 301 :
الهاتف8510-974-816 :
انقر هناMissouri Faith Voices :
موقع الكترونيhttp://www.missourifaithvoices.org/columbia/:

Worley Street Roundtable
العنوانMO 65203 ،W. Worley St. Columbia 611 :
الهاتف3056-514-573 :
انقر هناWorley Street Roundtable:
موقع الكترونيhttps://www.worleystreetroundtable.org/ :

مركز اﺳتشﺎرات األﺳرة
العنوانNorth Garth Avenue - Columbia, MO 65203 117 :
الهاتف573-443-2204 :
انقر هنا :مركز استشارات األسرة
الموقع اإللكترونيhttps://muserves.missouri.edu/partners/show/31 :

Central Latino
العنوانNorth Garth Avenue 609 :
الهاتف573-449-9442 :
انقر هنا - Central Latino :كولومبيا ،ميزوري
الموقع اإللكترونيhttp://centrolatino.missouri.org/en/about :

FACE -Family Access Center of Excellence
العنوان East Ash Street 105
الهاتف573-771-3223 :
انقر هناFACE - Family Access Center of Excellence :

الموقع اإللكترونيhttps://faceofboonecounty.org :

مدارس كولومبيا الحكومية  -تسجيل الطالب المهاجرين والنازحين
متعلمو اللغة اإلنجليزية وتعليم المهاجرين
متعلمو اللغة اإلنجليزية ( )ELLوتعليم المهاجرين
• يتم ترشيح الطالب المؤهلين لبرنامج ( )ELLووضعهم في برنامج تطوير اللغة
اإلنجليزية التابع لمدارس  CPSحسب الحاجة
• يتم تعريف الطالب النازحين ومنحهم مجموعة كاملة من الخدمات المخصصة
للطالب النازحين حسب الحاجة
لمزيد من المعلومات ،اتصل بقسم متعلمي اللغة اإلنجليزية ( )ELLبمدارس CPS
سياسات المجلسIGBH IGBHCB :

تسجيل الطالب
ستسجل مدارس كولومبيا الحكومية جميع الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 21 - 5
عا ًما ممن يقيمون في حدود نطاق المنطقة التعليمية قانونيًا.
• يجب أن يفي الطالب بمتطلبات اإلقامة والسن وتطعيمات التحصين ومقتضيات
االنضباط وغيرها.
• يُسجل الطالب الذين يُحددون على أنهم بال مأوى وأولئك الذين في كفالة دور
الرعاية بنا ًء على سياسة المجلس الخاصة بمدارس CPS
لمزيد من المعلومات ،اتصل بالخدمات الطالبية في مدارس CPS
سياسات المجلسJECA JECC-1 IGBCA :

