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 خمس أشياء يجب معرفتها

 

تقدم العديد من المدارس والمدن ومخازن الطعام وجبات إفطار  . يمكن للطالب الحصول على وجبات مجانية:1

واألزمنة، لذا تحقق من التحديثات. اتصل بمدرستك أو أحد بنوك وغداء جاهزة لالستالم. وقد تتغير األماكن 

 الطعام المحلية، أو ابحث عن معلومات عبر اإلنترنت.

أثناء إغالق المدارس، يجب على مدرستك االتصال  : . يجب أن تحصل على خدمات ترجمة تحريرية وشفهية2

علومات باللغة اإلنجليزية فقط، فأخبر مدرستك  بك ومشاركة المعلومات باللغة التي تفضلها. إذا كنت تتلقى الم

 باللغة التي تحتاجها وكيفية إرسال المعلومات لك.

يجب على (" أو التدريس باللغة اإلنجليزية: ESL. للطالب الحق في تعلم "اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ) 3

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية والتدريس  الطالب الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية الحصول على الدعم من معلمي 

باللغة اإلنجليزية لفهم دروسهم والمشاركة فيها. وإذا كان طفلك بحاجة إلى مساعدة في التدريس أو الواجبات، 

 فاستعن بمعلم لغة إنجليزية كلغة ثانية. 

اإلنترنت، فيمكنك   إذا كانت مدرستك توفر التعلم عبر. يمكن للمدارس المساعدة في التعلم عبر اإلنترنت: 4

طلب المساعدة للوصول إلى اإلنترنت أو في كيفية استعارة جهاز كمبيوتر. ويمكن للمدارس أيًضا مشاركة  

إرشادات حول كيفية القيام بالتعلم عبر اإلنترنت، بما في ذلك استخدام خدمات الترجمة وموارد اللغة اإلنجليزية  

 كلغة ثانية. 

إذا كان الطالب لديك يعاني من إعاقة، فيجب على المدرسة : المدارس الطالب ذوي اإلعاقة. يجب أن تدعم 5

التحدث معك بشأن خدمات التعليم الخاص لطفلك باللغة التي تفضلها. ويتضمن ذلك أشكال الدعم التي سيحصل  

ع تقديم خدمات معينة،  عليها طفلك والتغييرات المؤقتة خالل فترة إغالق المدارس. إذا كانت مدرستك ال تستطي 

 فيمكن لطفلك تلقي هذه الخدمات عند إعادة فتح المدارس. 

 

 

( في والية بنسلفانيا هو منظمة قانونية غير هادفة للربح، لها مكاتب في فيالدلفيا وبيتسبرغ، ومخصصة لضمان حصول جميع ELCمركز قانون التعليم )

  األطفال في بنسلفانيا على تعليم عام جيد.

هات الفيدرالية بشأن تقدم مطبوعات مركز قانون التعليم بيانًا عاًما للقانون. ومع ذلك، لكل حالة وضع مختلف، وال تزال التوجيهات الخاصة بالوالية والتوجي

 هذه الموضوعات في تغير مستمر. 

 )غرب بنسلفانيا(. 2120-258-412 )شرق ووسط بنسلفانيا( أو 6970-238-215 إذا كانت لديك أسئلة أو استفسارات، فيرجى االتصال بخط المساعدة الخاص بنا على الرقم

 . ربما تكون بعض المعلومات قد تغيرت. 2020أبريل  23أجري آخر تحديث لهذا المورد في 

http://www.elc-pa.org/

