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عب كث ٌري من املعلمني يف املدارس الحكومية برصاح ًة عن إحباطهم
ُي ِّ
إزاء تحديات تعليم الطالب السوريني .فعىل سبيل املثالّ ،مثة
مجموعات كبرية عىل الفيسبوك ُأ ِعدَت لتبادل األدوات التعليمية
والوظائف الشاغرة ولتعزيز التفاعل االجتامعي َت ُعج بالشكاوى
املتعلقة بقدرات الطالب الالجئني وسلوكهم .ومع َّأن كثرياً من
أعضاء هذه املجموعات يدافعون عن الطالب السوريني ،فمن
الواضح َّأن هناك ضعفاً يف فهم املعلمني للتحديات التي يواجهها
الطالب؛ مام يشري إىل عدم كفاية الدعم اإلداري واملعارف املتعلقة
بالعمل مع األطفال الالجئني .وسيكون من املفيد إعداد دراسة
واسعة النطاق تتناول ماهية التطوير املهني أو التوجيهات
الرسمية أو تعديالت املقررات الدراسية أو غريها من أوجه الدعم
الذي تلقاه املعلمون وماهية التحديات التي يواجهونها ،فهذا من
شأنه أن يكون مفيداً يف تقييم املقاربة الحالية ولفت االنتباه إىل ميليسا هاوبر-أوزير mhauberr@masonlive.gmu.edu
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ،جامعة جورج ماسون
التحسينات املطلوبة.

مبراكز مكثفة ومنفصلة لتعليم اإلنجليزية ملدة تصل إىل أربعة
فصول دراسية قبل االنتقال إىل املدارس الحكومية ،بينام يف مناطق
كثرية يف الواليات املتحدة يحرض متعلمو اللغة اإلنجليزية دروساً
منفصلة معينة داخل املــدارس الحكومية ويدعمهم معلمون
ُمد َّربون عىل تلبية حاجاتهم .وتتضمن الخيارات األخرى من
رسع أو برامج التجسري ،مثل
النامذج التعليمية منوذج التعليم ا ُمل َّ
نشئت يف السودان وأفغانستان ملساعدة األطفال
تلك الربامج التي ُأ ِ
املهجرين يف االستعداد للتحديات اللغوية واملعرفية والنفسية
االجتامعية يف املدرسة .ومن أجل منع ظهور ‘جيل الضياع’ من
الشباب السوري واستمرار صعوبات التامسك االجتامعي ،يجب
عىل تركيا أن تختار بعناية مقاربة مناسبة وأن تنفذها بانتظام.

وتتطلب معالجة ثغرات توفري التعليم جهوداً وطنية مستمرة لرسم
سياسات شاملة وتنفيذها ،مبا يف ذلك السياسات املتعلقة بالتطوير
املهني للمدرسني وتصميم املقررات الدراسية .وسيتطلب هذا
العمل املكثف زيادة الدعم املايل وتبادل الخربات يف مجال التعليم
املتعدد الثقافات واملتعدد اللغات من جانب املجتمع الدويل.
وميكن النظر يف كثري من النامذج التعليمية الشائعة املستخدمة يف
مكان آخر .فعىل سبيل املثال ،يلتحق األطفال الالجئون يف أسرتاليا

https://cehd.gmu.edu/centers/cie
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تعليم األطفال غري املصحوبني ببالغني يف مآوي الواليات املتحدة األمريكية

كاييل ديبولد وكريي إيڨان وإميييل هورننغ

يجب عىل الخدمات التعليمية املقدمة لألطفال غري املصحوبني ببالغني يف املأوي التي متولها الحكومة
يف الواليات املتحدة األمريكية أن تخضع لتدقيق ومتحيص لتلبية قدر أكرب من حاجات األطفال املتنوعة
والوفاء باملعايري االتحادية للتعليم العام.
منـذ عـام  ،2014وصـل أكثر مـن  250ألـف طفـل مـن األطفـال
غير املصحوبين ببالغين إىل الحـدود الجنوبيـة الغربيـة للواليـات
املتحـدة بحثـاً عـن الحامية1.وعنـد وصـول هـؤالء األطفـال غير
املصحوبين ببالغين ،يوضعـون يف رعايـة مكتـب إعـادة توطين
الالجئين التابـع لـوزارة الصحـة والخدمـات اإلنسـانية األمريكيـة
ثُـم َّ ينقلـون إىل مرافـق اإليـواء التـي متولهـا الحكومة .وقـد تعاقد
مكتـب إعـادة توطين الالجئين التابـع لـوزارة الصحـة والخدمات
اإلنسـانية األمريكيـة مـع مرافـق اإليـواء لتزويـد األطفـال غير الرشوط التعليمية يف دور اإليواء
الصحيـة الطبيـة يحـق لجميـع األطفـال يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة بغـض
املصحوبين ببالغين
ٍ
بخدمـات منهـا الرعايـة ِّ
والعقل َّيـة وإدارة الحـاالت والرتفيـه وتقديـم الربامـج التعليميـة .النظـر عـن صفتهـم يف الهجـرة ،الحصـول على التعليـم االبتـدايئ

ومبـا أنـه ال ُيسـ َمح لألطفـال غير املصحوبين ببالغين االلتحـاق
املبـارش بنظام املـدارس الحكومية يف أثناء إقامتهـم يف دور اإليواء،
فيجـب أن ُيقـدَّم لألطفـال يف دور اإليـواء التعليـم املـدريس الـذي
يزودهـم باملعـارف واملهـارات الرضوريـة لالنتقـال إىل املدرسـة
املحليـة 2وعندمـا يغـادرون دار اإليـواء للدخـول يف رعايـة أحـد
مقدمـي الرعايـة الذيـن خضعـوا للتدقيـق.
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العـام والثانـوي املجـاين .وهنـاك إرشـادات توجيهيـة معينة تحدد
الحـد األدىن مـن املعايير والخدمـات التعليميـة لألطفـال غير
حتجـزون يف دور اإليـواء .وقـد ك َّيف
املصحوبين ببالغين الذيـن ُي َ
مكتـب إعـادة توطين الالجئين التابـع لـوزارة الصحـة والخدمات
اإلنسـانية هذه اإلرشـادات التوجيهية لتالئم سياسـات وإجراءات
برنامجـه لألطفـال غير املصحوبين ببالغني ( ُي َشـار إليه هنا باسـم
دليـل مكتـب إعـادة توطين الالجئين) 3.ووفقـاً لدليـل مكتـب
إعـادة توطين الالجئين ،فيجـب أن تقـدم مرافـق اإليـواء الدامئة:
ً
تقييـــا أوليـــاً للتعليـــم يف غضـــون  72ســـاعة مـــن قبـــول
الطفـــل لتحديـــد مســـتوى الطفـــل يف التطـــور األكادميـــي
والقـــراءة والكتابـــة والحســـاب والقـــدرة اللغويـــة.
الخدمـــات التعليميـــة مـــع ســـت ســـاعات مـــن التعليـــم
يوميــاً ،م ــن االثن ــن إىل الجمع ــةُ ،تقــ َّدم يف بيئ ــة دراس ــية
منظم ــة ،ع ــى م ــدار الع ــام التقومي ــي
التدريـــس يف املجـــاالت الدراســـية األكادمييـــة األساســـية
مب ــا يف ذل ــك العل ــوم والدراس ــات االجتامعي ــة والرياضي ــات
والقـــراءة والكتابـــة والرتبيـــة البدنيـــة وتطويـــر اللغـــة
اإلنجليزيـــة
التقارير األكادميية ومالحظات التقدم لكل طالب
امل ــواد التعليمي ــة والدراس ــية الت ــي تعك ــس تن ــوع األطف ــال
واملراعي ــة لالختالف ــات
املـــواد بجميـــع اللغـــات األصليـــة املمثلـــة يف املِر َفـــق
التعليمـــي
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الدعـــم مـــن منطقـــة املدرســـة املحليـــة تعنـــي َّأن الربامـــج
التعليمي ــة تختل ــف باخت ــاف دور اإلي ــواء .ونظــراً ملحدودي ــة
املســـاعدة التـــي يقدمهـــا مكتـــب إعـــادة توطـــن الالجئـــن
التاب ــع ل ــوزارة الصح ــة والخدم ــات اإلنس ــانية ،يعم ــل ع ــددٌ
كبــر مــن دور اإليــواء بجــد إليجــاد الوقــت واملــوارد الالزمــة
لتطويـــر املناهـــج الكافيـــة وتنفيـــذ الخدمـــات التعليميـــة
اإلبداعي ــة.
وغالبـــاً مـــا تكـــون دور اإليـــواء محـــدودة يف الحيـــز املـــادي
املتـــاح لهـــا ويجـــب أن تتكيـــف لتوفـــر التعليـــم لجميـــع
األطف ــال .وتتعام ــل بع ــض دور اإلي ــواء م ــع ه ــذه القضي ــة
عـــن طريـــق تنظيـــم التعليـــم إىل دوريـــات؛ ومـــع ذلـــك،
فالعث ــور ع ــى معلم ــن للعم ــل لوق ــت أط ــول م ــن الي ــوم
ميكـــن أن يكـــون أمـــراً مضنيـــاً .وقـــد تزيـــد دور اإليـــواء
أيضـــاً مـــن نســـبة الطـــاب إىل املعلمـــن الســـتيعاب املزيـــد
م ــن الط ــاب .وم ــن القــرارات الت ــي يتخذه ــا املعلم ــون يف
دور اإليـــواء تصنيـــف الطـــاب حســـب الســـن أو التطـــور
األكادميـــي والقـــدرة اللغويـــة ،وكال الخيـــاران يشـــكالن
تحديـــات للتدريـــس يف الصفـــوف الدراســـية.
وقــد ال يتــاح معلــم مؤهــل دامئ ـاً إلكــال التقييــم التعليمــي
املبـــديئ؛ مـــا يعنـــي أنـــه قـــد يدخـــل يف عمليـــة التقييـــم
موظـــف أقـــل تدريبـــاً .وعندمـــا تكـــون هنـــاك وظائـــف
شـــاغرة يف التدريـــس ،فـــإن املرشـــحني الذيـــن ال يســـتوفون
جمي ــع املعاي ــر املثالي ــة (أن يك ــون مجي ــداً للغت ــن ومعتم ــداً
يف تعليـــم متعلمـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة ،ولديـــه معرفـــة
باألطفـــال غـــر املصحوبـــن ببالغـــن) قـــد ُيعـــ َرض عليهـــم
وظائـــف لســـد الفجـــوة يف الخدمـــات التعليميـــة املقدمـــة
لألطفـــال.

املناهــج الدراســية التــي تشــتمل عــى التعليــم التعويــي،
والتدريـــس بعـــد الـــدوام املـــدريس ،وفـــرص التقـــدم
األكادمي ــي ،مث ــل املش ــاريع الخاص ــة والدراس ــات املس ــتقلة
والـــدورات التحضرييـــة الختبـــار تطويـــر التعليـــم العـــام
ويشـــكل تطويـــر املقـــررات الدراســـية لتلبيـــة االحتياجـــات
الـــذي يقـــدم شـــهادة تعـــادل شـــهادة التعليـــم الثانـــوي
التعليميـــة املتنوعـــة لألطفـــال غـــر املصحوبـــن ببالغـــن يف
دور اإليـــواء تحديـــاً دامئـــاً .فوفقـــاً لدليـــل مكتـــب إعـــادة
املامرسات والتحديات
توطـــن الالجئـــن ،يجـــب أن يســـتند محتـــوى املقـــررات
يدي ــر مكت ــب إع ــادة توط ــن الالجئ ــن التاب ــع ل ــوزارة الصح ــة الدراس ــية إىل املعاي ــر التعليمي ــة املحلي ــة ،وأن يك ــون متس ــقاً
والخدم ــات اإلنس ــانية حاليــاً أك ــر م ــن  100دار إي ــواء دائ ــم مـــع متوســـط مـــدة اإلقامـــة يف هـــذا املرفـــق وأن ُيص َمـــم
يف  17واليـــة وتختلـــف ســـعة هـــذه الـــدور بـــدءاً مـــن  30وفقــاً ملس ــتوى كل طف ــل وقدرت ــه ع ــى ح ــدة .وم ــع ذل ــك،
ً
طفـــا إىل أكـــر مـــن  400طفـــل .ويف حـــن َّأن دور اإليـــواء تســـتضيف الصفـــوف الدراســـية الطـــاب مـــن مختلـــف
ه ــذه يج ــب أن متتث ــل للح ــد األدىن م ــن ال ــروط التعليمي ــة األع ــار والخلفي ــات التعليمي ــة الذي ــن يدخل ــون إىل الرعاي ــة
الت ــي وضعه ــا دلي ــل مكت ــب إع ــادة توط ــن الالجئ ــن ،ف ــإن ويخرج ــون منه ــا يف أوق ــات مختلف ــة .وغالب ـاً م ــا ُتق ِّي ــد ه ــذه
ع ــدداً م ــن العوام ــل م ــن بينه ــا الحج ــم الفع ــي للمرف ــق ،العوام ــل ،مقرتن ــة بالقضاي ــا الس ــلوكية واملس ــتويات املتقلب ــة
وخـــرات املوظفـــن ،وغيـــاب منهـــج موحـــد وقـــدر مـــن م ــن االهت ــام بالتعلي ــم واالس ــتجابات للصدم ــات النفس ــية،
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قـــدرة املعلمـــن عـــى إعـــداد الطـــاب عـــى نحـــو مالئـــم مدخل إىل مدراس دور اإليواء

لدخ ــول نظ ــام درايس مح ــي بع ــد خروجه ــم م ــن الرعاي ــة.
وميك ــن أن مت ــر احتياج ــات الط ــاب الفردي ــة بس ــهولة دون
ع ــاج .وق ــد ُيك ــرر الط ــاب الذي ــن يبق ــون يف ف ــرة رعاي ــة
أط ــول م ــن متوس ــط م ــدة اإلقام ــة دراس ــة املق ــرر ال ــدرايس
نفس ــه إذا مل يتمك ــن موظف ــو دار اإلي ــواء م ــن ترتي ــب ف ــرص
تعليمي ــة جدي ــدة له ــم؛ األم ــر ال ــذي ُيعــ ِّرض بع ــض الط ــاب
لخط ــر االنعــزال أو إضاع ــة فرص ــة التق ــدم التعليم ــي.

يـــأيت األطفـــال غـــر املصحوبـــن ببالغـــن مـــن مجموعـــة
متنوع ــة م ــن الخلفي ــات التعليمي ــة ،ومعظمه ــم غ ــر معت ــاد
عـــى املعايـــر واملامرســـات التعليميـــة يف الواليـــات املتحـــدة
األمريكيـــة .وقـــد تختلـــف بيئـــة القاعـــة الدراســـية عـــن أي
يشء مـــر بـــه الطالـــب مـــن قبـــل ،خاصـــ ًة إذا مل يلتحقـــوا
باملدرســـة بانتظـــام يف املـــايض أو إذا كانـــت مدرســـتهم يف
بلده ــم األص ــي مح ــدودة امل ــوارد للغاي ــة .ويج ــب أن يس ــاعد
معلمـــو دور اإليـــواء الطـــاب عـــى فهـــم القواعـــد الخاصـــة
باملـــدارس األمريكيـــة ومعايريهـــا ومامرســـاتها وتوقعاتهـــا.
فالطـــاب الذيـــن ال يعرفـــون كيفيـــة التـــرف املالئـــم قـــد
ُيصنّفـــوا تصنيفـــاً ســـلبياً و ُيطـــ َردوا مـــن قاعـــة الدراســـة
مبجـــرد انتقالهـــم إىل مدرســـة محليـــة .لذلـــك ،مـــن املهـــم
تعلي ــم الس ــلوك اإليج ــايب من ــذ البداي ــة .وق ــد يك ــون تقدي ــم
توجيهـــات فرديـــة أو جامعيـــة للصفـــوف الدراســـية بقيـــادة
مســـاعد املعلـــم أو غـــره مـــن كـــوادر الدعـــم تتـــم خـــارج
الص ــف ال ــدرايس الرئي ــي أمــراً مفي ــداً يف الرتحي ــب بالط ــاب
الج ــدد ومس ــاعدتهم ع ــى التكي ــف م ــع تجن ــب الس ــيناريو
الـــذي يحصـــل فيـــه الطـــاب عـــى التوجيـــه نفســـه عـــدة
مــرات ،م ــع وص ــول أطف ــال ج ــدد ع ــدة مــرات يف كل م ــرة
يف األس ــبوع .ك ــا ن ــويص أن يدم ــج املعلم ــون مه ــارات الحي ــاة
اليومي ــة واملعاي ــر االجتامعي ــة األمريكي ــة يف تعليمه ــم ،إذ إن ــه
م ــن املمك ــن أن يك ــون الط ــاب مل يطلع ــوا يف الس ــابق ع ــى
هـــذه املعلومـــات.

ومبــا َّأن دور اإليــواء مرافــق متعاقــد عليهــا فيدرالي ـاً وتحصــل
عـــى منـــح ماليـــة ،فيجـــب أن تلتـــزم بالقوانـــن واملعايـــر
الفيدراليـــة املصممـــة لحاميـــة الطـــاب ذوي اإلعاقـــة ،أو
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة أو مهـــارات اللغـــة اإلنجليزيـــة
املحــدودة ،وأن تأخــذ يف االعتبــار عوامــل أخــرى مثــل ال ِع ـ ْرق
والجن ــدر والعم ــر .وم ــع َّأن معظ ــم األطف ــال غ ــر املصحوب ــن
ببالغ ــن الذي ــن يصل ــون إىل الح ــدود الجنوبي ــة الغربي ــة ه ــم
م ــن الناطق ــن باللغ ــة اإلس ــبانية ،فبعضه ــم يتح ــدث لغ ــات
الس ــكان األصلي ــن يف املاي ــا ،والبع ــض اآلخ ــر ي ــأيت م ــن دول
مث ــل غيني ــا وغان ــا والهن ــد وبنغ ــادش؛ م ــا ي ــؤدي إىل تن ــوع
الصف ــوف الدراس ــية لغوي ـاً .ق ــد يك ــون م ــن الصع ــب تحدي ــد
موقـــع املرتجمـــن الشـــفهيني واملـــواد ذات الصلـــة ثقافيـــاً
للغ ــات األق ــل اس ــتخداماً؛ م ــا يعي ــق وص ــول الط ــاب .ع ــاو ًة
ع ــى ذل ــك ،ع ــى الرغ ــم م ــن أن القان ــون الفي ــدرايل يحم ــي
حقـــوق األفـــراد ذوي اإلعاقـــة ،ال يخضـــع الطـــاب يف دور
اإلي ــواء للتش ــخيص املناس ــب بس ــبب محدودي ــة الوص ــول إىل
املق ِّي ِمـــن املؤهلـــن واملعتمديـــن .وبـــدون تشـــخيص دقيـــق التقييم والتعلم
والوصـــول إىل خدمـــات الدعـــم الرضوريـــة ،قـــد يواجـــه يجـــب أن تركـــز تقييـــات الطـــاب يف املـــأوى عـــى نقـــاط
الق ــوة والق ــدرات ل ــدى الطال ــب بلغت ــه األم ب ــدالً م ــن إلق ــاء
الط ــاب ذوي اإلعاق ــة صعوب ــة يف التعل ــم.
الضـــوء عـــى الثغـــرات املعرفيـــة أو غيـــاب مهـــارات اللغـــة
وأخــراً ،نظـراً ألن الربامــج التعليميــة يف دور اإليــواء ال تتلقــى اإلنجليزيـــة .ويجـــب تصميـــم هـــذه التقييـــات بعنايـــة
ً
عـــاد ًة
متويـــا حكوميـــاً أو محليـــاً وليســـت ُمطالَبـــة قانونـــاً لتتضمـــن جميـــع املعلومـــات الرضوريـــة .ونـــويص أن ُيجـــ ِري
بااللتـــزام باملعايـــر والتوجيهـــات التعليميـــة الحكوميـــة ،التقييـــات معلـــم مؤهـــل لديـــه مـــا يلـــزم مـــن املـــوارد
فالدولـــة ال تشـــارك يف مراقبـــة هـــذه الربامـــج .وبـــدالً مـــن والتدريـــب لـــي ُتحـــدَّ د حاجـــات الطـــاب بطريقـــة مالمئـــة.
ذل ــكُ ،يجــ ِري مكت ــب إع ــادة توط ــن الالجئ ــن الح ــد األدىن وق ــد يك ــون م ــن ال ــروري وج ــود مرتج ــم ش ــفهي لتقيي ــم
مـــن عمليـــة الرقابـــة .وال يشـــارك الطـــاب يف التقييـــات بع ــض الط ــاب تقيي ـ ً
ـا صحيحــاً .وباإلضاف ــة إىل ذل ــك ،يج ــب
املعياري ــة ع ــى املس ــتوى الوطن ــي أو ع ــى مس ــتوى الوالي ــة أن تتجن ــب دور اإلي ــواء تقدي ــم إرش ــادات ذاتي ــة م ــا مل يكم ــل
ومل توضـــع معايـــر أو نقـــاط مرجعيـــة موحـــدة لهـــذه الطالـــب املقـــررات الدراســـية للـــأوى أو يكـــون متقدمـــاً
الربامـــج.
نصـــح بربامـــج التعلـــم عـــن
أكادمييـــاً .ويف هـــذه الحـــاالتُ ،ي َ
بع ــد الت ــي تس ــمح للط ــاب بالحص ــول ع ــى ق ــروض التعلي ــم
ورغـــم هـــذه التحديـــات ،فنحـــن نقـــدم عـــدة توصيـــات الثان ــوي ب ــرط أن ي ــرف ع ــى ه ــذا املق ــرر ال ــدرايس معل ــم
وف ــرص لتش ــجيع نج ــاح الط ــاب ،س ــواء يف م ــدارس اإلي ــواء يف املـــأوى .أمـــا الطـــاب الذيـــن لديهـــم مهـــارات محـــدودة
أو عندمـــا ينتقلـــون إىل املـــدارس املحليـــة.
يف اللغـــة اإلنجليزيـــة أو معرفـــة القـــراءة والكتابـــة ،فيمكـــن
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ملنصــات تعلــم اللغــات عــر اإلنرتنــت وأدوات التعلــم الصوتيــة ش ــفويون لألوصي ــاء مقدم ــي الرعاي ــة الذي ــن ال يتقن ــون اللغ ــة
تعزيـــز مـــا يتعلمونـــه يف القاعـــات الدراســـية.
اإلنجليزي ــة حت ــى يتمكن ــوا م ــن املش ــاركة بفاعلي ــة يف تعلي ــم
األطفـــال .وأخـــراً ،نـــويص بـــأن يواصـــل املعلمـــون ومقدمـــو
الرشاكات
الخدمـــات اآلخـــرون البحـــث عـــن اســـراتيجيات جديـــدة
بحثـــت بعـــض دور اإليـــواء إقامـــة رشاكات مـــع مناطـــق لتحقيـــق نتائـــج ناجحـــة وأن يدعـــوا إىل املعاملـــة العادلـــة
امل ــدارس املحلي ــة للمس ــاعدة يف توف ــر الخدم ــات التعليمي ــة لجميـــع األطفـــال غـــر املصحوبـــن ببالغـــن يف مجتمعاتهـــم.
لألطف ــال غ ــر املصحوب ــن ببالغ ــن 4.وميك ــن له ــذه الــراكات
توســـيع نطـــاق الوصـــول إىل املعلمـــن املؤهلـــن ،وخدمـــات كاييل ديبولد KDiebold@usccb.org
التعليــم الخاصــة واملق ِّي ِمــن ذوي الخــرة يف مجــال االحتياجــات متخصصة يف خدمات األطفال ،دائرة خدمات الهجرة والالجئني،
التعليميـــة واإلعاقـــات .وقـــد توفـــر الـــراكات مـــع مناطـــق مؤمتر الواليات املتحدة األمريكية للمطارنة الكاثوليك.
املـــدارس للطـــاب الذيـــن يقيمـــون لفـــرة طويلـــة يف املـــأوى www.usccb.org/about/migration-and-refugee-
حســـنة وفرصـــة services
إمكانيـــة الوصـــول إىل املقـــررات الدراســـية ا ُمل َّ
الحصـــول عـــى قـــرض مقابـــل الصفـــوف التـــي يجتازونهـــا.
وهـــذا يزيـــد مـــن احتامليـــة إكاملهـــم ملتطلبـــات املقـــررات كريي إيڨان kerri.evans@bc.edu
الدراســـية الثانويـــة قبـــل أن يبلغـــوا الحـــد األقـــى للســـن مرشح لنيل درجة الدكتوراه ،كلية بوسطن الجامعية للعمل
املحـــدد للحصـــول عـــى شـــهادة املرحلـــة الثانويـــة (ســـن  21االجتامعي www.bc.edu/socialwork
يف معظ ــم الوالي ــات األمريكي ــة) .وق ــد تزي ــد الــراكات م ــع
مناطـــق املـــدارس املحليـــة أيضـــاً عمليـــة املراقبـــة العامـــة إميييل هورننغ emilyehornung@gmail.com
للربمجـــة التعليميـــة يف دور اإليـــواء واملســـاعدة يف ضـــان مستشارة متخصصة يف السلوك/معالجة متنقلة ،دائرة بنسلفانيا
توافقهـــا مـــع رشوط الدولـــة .ونظـــراً ألن مناطـــق املـــدارس لالستشارات ومتعاقدة مستقلة ،منظمة خدمة الهجرة والالجئني
املحليـــة ليســـت ملزمـــة بتعليـــم الطـــاب يف دور اإليـــواء وال اللوثريةwww.lirs.org .
تتلق ــى متوي ـ ً
ـا م ــن الدول ــة للقي ــام بذل ــك ،فنح ــن ن ــويص ب ــأن
يق ــدم مكت ــب إع ــادة توط ــن الالجئ ــن التاب ــع ل ــوزارة الصح ــة جميع اآلراء الواردة يف هذه املقالة تعرب عن آراء املؤلفني
والخدمـــات اإلنســـانية الدعـــم املـــايل لتعزيـــز هـــذا التعـــاون وحدهم وال تعكس بالرضورة آراء أو مواقف دائرة خدمات
الهجرة والالجئني ،أو مؤمتر الواليات املتحدة األمريكية للمطارنة
والحفـــاظ عليـــه.
الكاثوليك وال منظمة خدمة الهجرة والالجئني اللوثرية.

املناطق التَّعليمية للمدارس املحلية

يج ــب ع ــى جمي ــع املتخصص ــن املش ــاركني يف تعلي ــم األطف ــال
غ ــر املصحوب ــن ببالغ ــن أن يدافع ــوا ع ــن االلتح ــاق الرسي ــع
والعـــادل للطـــاب باملـــدارس املحليـــة مبجـــرد تركهـــم لـــدور
اإليـــواء .ومبجـــرد التحـــاق الطـــاب بهـــذه املـــدارس نـــويص
بتوجيههـــم وتقييمهـــم مـــن أجـــل توزيعهـــم عـــى الصفـــوف
الدراســـية عـــى نحـــ ٍو صحيـــح وتحديـــد خدمـــات الدعـــم
الرضوريـــة لهـــم .وميكـــن للمعلمـــن يف دور اإليـــواء دﻋم
تل ــك الجه ــود بإرس ــال س ــجالت تعليمي ــة مفصل ــة وتوصي ــات
بخدم ــات معين ــة أو خط ــة تعلي ــم مخصص ــة ل ــكل ف ــرد م ــع
األطف ــال عندم ــا يغ ــادرون امل ــأوى .ويج ــب توجي ــه مقدم ــي
الرعاي ــة إلحض ــار ه ــذه األوراق عن ــد تس ــجيل الطف ــل وتوجي ــه
املعلـــم بإحضارهـــا يف اليـــوم األول للطفـــل يف املدرســـة.
وباإلضافـــة إىل ذلـــك ،يجـــب أن تلتـــزم املـــدارس باإلرشـــادات
الص ــادرة ع ــن مكت ــب الحق ــوق املدني ــة التاب ــع ل ــوزارة التعلي ــم
األمريكيــة 5،وأن تضمــن ترجمــة املســتندات ،و ُيو َّفــر مرتجمــون

 .1يُعدُّ الطفل غري مصحوب ببالغني إذا كان دون الثامنة عرشة من عمره ووصل الحدود
األمريكية دون صفة هجرة مرشوعة أو والد أو ويص قانوين لتقديم الرعاية والحامية
املادية له.
 .2ويف الواليات املتحدة األمريكية ،تُصنَّف املدارس الحكومية ضمن مناطق تعليمية
تديرها مجالس املدارس .وكل منطقة تعليمية مستقلة عن غريها ولها غايتها املستقلة
وتعمل مبوجب اإلرشادات التوجيهية للحكومة االتحادية األمريكية وإرشادات حكومة
الوالية ومجلس املدارس املحيل التابعة له.
Office of Refugee Resettlement (2015) ORR Guide: Children Entering the .3
United States Unaccompanied
(دليل مكتب إعادة توطني الالجئني لألطفال الداخلني إىل الواليات املتحدة األمريكية دون
مرافقني بالغني) bit.ly/ORRguide-UAC-2015
Ho S (2018) ‘US school districts weigh duty to youth migrant shelters’ .4
(املناطق التعليمية للمدارس األمريكية تنظر يف واجبها تجاه مآوي املهاجرين اليافعني)
bit.ly/BostonNews-US-schools-districts-shelters
US Department of Education (2018) Schools’ Civil Rights Obligations to .5
English Learner Students and Limited English Proficient Parents
(التزامات املدارس من منظور حقوق اإلنسان تجاه الطالب املتع ِّلمني وأولياء األمور
محدودي القدرة يف اللغة اإلنجليزية)
www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources
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