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ُيعربِّ كثرٌي من املعلمني يف املدارس الحكومية برصاحًة عن إحباطهم 
مّثة  املثال،  سبيل  فعىل  السوريني.  الطالب  تعليم  تحديات  إزاء 
مجموعات كبرية عىل الفيسبوك أُِعَدت لتبادل األدوات التعليمية 
بالشكاوى  َتُعج  االجتامعي  التفاعل  ولتعزيز  الشاغرة  والوظائف 
من  كثرياً  أنَّ  ومع  وسلوكهم.  الالجئني  الطالب  بقدرات  املتعلقة 
فمن  السوريني،  الطالب  عن  يدافعون  املجموعات  هذه  أعضاء 
الواضح أنَّ هناك ضعفاً يف فهم املعلمني للتحديات التي يواجهها 
الطالب؛ مام يشري إىل عدم كفاية الدعم اإلداري واملعارف املتعلقة 
دراسة  إعداد  املفيد  من  وسيكون  الالجئني.  األطفال  مع  بالعمل 
التوجيهات  أو  املهني  التطوير  ماهية  تتناول  النطاق  واسعة 
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 

التحسينات املطلوبة. 

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

أربعة  إىل  تصل  ملدة  اإلنجليزية  لتعليم  ومنفصلة  مكثفة  مبراكز 
فصول دراسية قبل االنتقال إىل املدارس الحكومية، بينام يف مناطق 
كثرية يف الواليات املتحدة يحرض متعلمو اللغة اإلنجليزية دروساً 
معلمون  ويدعمهم  الحكومية  املــدارس  داخل  معينة  منفصلة 
من  األخرى  الخيارات  وتتضمن  حاجاتهم.  تلبية  عىل  بون  ُمدرَّ
ع أو برامج التجسري، مثل  النامذج التعليمية منوذج التعليم امُلرسَّ
تلك الربامج التي ُأنِشئت يف السودان وأفغانستان ملساعدة األطفال 
والنفسية  واملعرفية  اللغوية  للتحديات  االستعداد  يف  املهجرين 
من  الضياع’  ‘جيل  ظهور  منع  أجل  ومن  املدرسة.  يف  االجتامعية 
يجب  االجتامعي،  التامسك  صعوبات  واستمرار  السوري  الشباب 

عىل تركيا أن تختار بعناية مقاربة مناسبة وأن تنفذها بانتظام.
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تعليم األطفال غري املصحوبني ببالغني يف مآوي الواليات املتحدة األمريكية
كاييل ديبولد وكريي إيڨان وإميييل هورننغ

التي تولها الحكومة  التعليمية املقدمة لألطفال غري املصحوبني ببالغني يف املأوي  يجب عىل الخدمات 
يف الواليات املتحدة األمريكية أن تخضع لتدقيق وتحيص لتلبية قدر أكرب من حاجات األطفال املتنوعة 

والوفاء باملعايري االتحادية للتعليم العام.

منـذ عـام 2014، وصـل أكـرث مـن 250 ألـف طفـل مـن األطفـال 
غـري املصحوبـني ببالغـني إىل الحـدود الجنوبيـة الغربيـة للواليـات 
املتحـدة بحثـاً عـن الحامية.1وعنـد وصـول هـؤالء األطفـال غـري 
ببالغـني، يوضعـون يف رعايـة مكتـب إعـادة توطـني  املصحوبـني 
الالجئـني التابـع لـوزارة الصحـة والخدمـات اإلنسـانية األمريكيـة 
َّ ينقلـون إىل مرافـق اإليـواء التـي متولهـا الحكومة. وقـد تعاقد  ثُـم
مكتـب إعـادة توطـني الالجئـني التابـع لـوزارة الصحـة والخدمات 
غـري  األطفـال  لتزويـد  اإليـواء  مرافـق  مـع  األمريكيـة  اإلنسـانية 
الطبيـة  حيـة  الصِّ الرعايـة  منهـا  بخدمـاٍت  ببالغـني  املصحوبـني 
والعقليَّـة وإدارة الحـاالت والرتفيـه وتقديـم الربامـج التعليميـة. 

ومبـا أنـه ال ُيسـَمح لألطفـال غـري املصحوبـني ببالغـني االلتحـاق 
املبـارش بنظام املـدارس الحكومية يف أثناء إقامتهـم يف دور اإليواء، 
م لألطفـال يف دور اإليـواء التعليـم املـدريس الـذي  فيجـب أن ُيقـدَّ
املدرسـة  إىل  لالنتقـال  الرضوريـة  واملهـارات  باملعـارف  يزودهـم 
املحليـة2 وعندمـا يغـادرون دار اإليـواء للدخـول يف رعايـة أحـد 

مقدمـي الرعايـة الذيـن خضعـوا للتدقيـق. 

الرشوط التعليمية يف دور اإليواء
بغـض  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  يف  األطفـال  لجميـع  يحـق 
النظـر عـن صفتهـم يف الهجـرة، الحصـول عـىل التعليـم االبتـدايئ 
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العـام والثانـوي املجـاين. وهنـاك إرشـادات توجيهيـة معينة تحدد 
غـري  لألطفـال  التعليميـة  والخدمـات  املعايـري  مـن  األدىن  الحـد 
املصحوبـني ببالغـني الذيـن ُيحتَجـزون يف دور اإليـواء. وقـد كيَّف 
مكتـب إعـادة توطـني الالجئـني التابـع لـوزارة الصحـة والخدمات 
اإلنسـانية هذه اإلرشـادات التوجيهية لتالئم سياسـات وإجراءات 
برنامجـه لألطفـال غـري املصحوبـني ببالغني )ُيَشـار إليه هنا باسـم 
لدليـل مكتـب  دليـل مكتـب إعـادة توطـني الالجئـني(.3 ووفقـاً 
إعـادة توطـني الالجئـني، فيجـب أن تقـدم مرافـق اإليـواء الدامئة:

تقييـــاًم أوليـــاً للتعليـــم يف غضـــون 72 ســـاعة مـــن قبـــول   
الطفـــل لتحديـــد مســـتوى الطفـــل يف التطـــور األكادميـــي 

والقـــراءة والكتابـــة والحســـاب والقـــدرة اللغويـــة. 

الخدمـــات التعليميـــة مـــع ســـت ســـاعات مـــن التعليـــم   
ـــية  ـــة دراس م يف بيئ ـــدَّ ـــة، ُتق ـــني إىل الجمع ـــن االثن ـــاً، م يومي

منظمـــة، عـــىل مـــدار العـــام التقوميـــي 

التدريـــس يف املجـــاالت الدراســـية األكادمييـــة األساســـية   
ـــات  ـــة والرياضي ـــات االجتامعي ـــوم والدراس ـــك العل ـــا يف ذل مب
والقـــراءة والكتابـــة والرتبيـــة البدنيـــة وتطويـــر اللغـــة 

ــة  اإلنجليزيـ

التقارير األكادميية ومالحظات التقدم لكل طالب  

ـــال    ـــوع األطف ـــي تعكـــس تن ـــة والدراســـية الت ـــواد التعليمي امل
ـــات  ـــة لالختالف واملراعي

املـــواد بجميـــع اللغـــات األصليـــة املمثلـــة يف املِرَفـــق   
لتعليمـــي  ا

ـــيض،    املناهـــج الدراســـية التـــي تشـــتمل عـــىل التعليـــم التعوي
التقـــدم  الـــدوام املـــدريس، وفـــرص  والتدريـــس بعـــد 
ـــتقلة  ـــات املس ـــة والدراس ـــاريع الخاص ـــل املش ـــي، مث األكادمي
ــام  ــم العـ ــر التعليـ ــار تطويـ ــة الختبـ ــدورات التحضرييـ والـ

الـــذي يقـــدم شـــهادة تعـــادل شـــهادة التعليـــم الثانـــوي

املامرسات والتحديات
ـــوزارة الصحـــة  ـــع ل ـــني التاب ـــر مكتـــب إعـــادة توطـــني الالجئ يدي
ـــم  ـــواء دائ ـــن 100 دار إي ـــرث م ـــاً أك ـــانية حالي ـــات اإلنس والخدم
يف 17 واليـــة وتختلـــف ســـعة هـــذه الـــدور بـــدءاً مـــن 30 
طفـــاًل إىل أكـــرث مـــن 400 طفـــل. ويف حـــني أنَّ دور اإليـــواء 
ـــة  ـــرشوط التعليمي ـــن ال ـــل للحـــد األدىن م هـــذه يجـــب أن متتث
ـــإن  ـــني، ف ـــني الالجئ ـــادة توط ـــب إع ـــل مكت ـــا دلي ـــي وضعه الت
عـــدداً مـــن العوامـــل مـــن بينهـــا الحجـــم الفعـــيل للمرفـــق، 
ــن  ــدر مـ ــد وقـ ــج موحـ ــاب منهـ ــني، وغيـ ــربات املوظفـ وخـ

الدعـــم مـــن منطقـــة املدرســـة املحليـــة تعنـــي أنَّ الربامـــج 
ـــة  ـــراً ملحدودي ـــواء. ونظ ـــالف دور اإلي ـــف باخت ـــة تختل التعليمي
املســـاعدة التـــي يقدمهـــا مكتـــب إعـــادة توطـــني الالجئـــني 
ـــدٌد  ـــل ع ـــانية، يعم ـــات اإلنس ـــة والخدم ـــوزارة الصح ـــع ل التاب
كبـــري مـــن دور اإليـــواء بجـــد إليجـــاد الوقـــت واملـــوارد الالزمـــة 
ــة  ــات التعليميـ ــذ الخدمـ ــة وتنفيـ ــج الكافيـ ــر املناهـ لتطويـ

اإلبداعيـــة. 

وغالبـــاً مـــا تكـــون دور اإليـــواء محـــدودة يف الحيـــز املـــادي 
ــع  ــم لجميـ ــري التعليـ ــف لتوفـ ــب أن تتكيـ ــا ويجـ ــاح لهـ املتـ
األطفـــال. وتتعامـــل بعـــض دور اإليـــواء مـــع هـــذه القضيـــة 
ــك،  ــع ذلـ ــات؛ ومـ ــم إىل دوريـ ــم التعليـ ــق تنظيـ ــن طريـ عـ
فالعثـــور عـــىل معلمـــني للعمـــل لوقـــت أطـــول مـــن اليـــوم 
ــواء  ــد دور اإليـ ــد تزيـ ــاً. وقـ ــراً مضنيـ ــون أمـ ــن أن يكـ ميكـ
أيضـــاً مـــن نســـبة الطـــالب إىل املعلمـــني الســـتيعاب املزيـــد 
مـــن الطـــالب. ومـــن القـــرارات التـــي يتخذهـــا املعلمـــون يف 
ــور  ــن أو التطـ ــب السـ ــالب حسـ ــف الطـ ــواء تصنيـ دور اإليـ
يشـــكالن  الخيـــاران  وكال  اللغويـــة،  والقـــدرة  األكادميـــي 

ــية.  ــوف الدراسـ ــس يف الصفـ ــات للتدريـ تحديـ

وقـــد ال يتـــاح معلـــم مؤهـــل دامئـــاً إلكـــامل التقييـــم التعليمـــي 
ــم  ــة التقييـ ــل يف عمليـ ــد يدخـ ــه قـ ــي أنـ ــا يعنـ ــديئ؛ مـ املبـ
ــف  ــاك وظائـ ــون هنـ ــا تكـ ــاً. وعندمـ ــل تدريبـ ــف أقـ موظـ
شـــاغرة يف التدريـــس، فـــإن املرشـــحني الذيـــن ال يســـتوفون 
ـــداً  ـــني ومعتم ـــداً للغت ـــة )أن يكـــون مجي ـــري املثالي ـــع املعاي جمي
يف تعليـــم متعلمـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة، ولديـــه معرفـــة 
ــم  ــرَض عليهـ ــد ُيعـ ــني( قـ ــني ببالغـ ــري املصحوبـ ــال غـ باألطفـ
ــة  ــة املقدمـ وظائـــف لســـد الفجـــوة يف الخدمـــات التعليميـ

ــال.  لألطفـ

ويشـــكل تطويـــر املقـــررات الدراســـية لتلبيـــة االحتياجـــات 
التعليميـــة املتنوعـــة لألطفـــال غـــري املصحوبـــني ببالغـــني يف 
ــادة  ــب إعـ ــل مكتـ ــاً لدليـ ــاً. فوفقـ ــاً دامئـ ــواء تحديـ دور اإليـ
توطـــني الالجئـــني، يجـــب أن يســـتند محتـــوى املقـــررات 
ـــة، وأن يكـــون متســـقاً  ـــة املحلي ـــري التعليمي الدراســـية إىل املعاي
ــم  ــق وأن ُيصَمـ ــذا املرفـ ــة يف هـ ــدة اإلقامـ ــط مـ ــع متوسـ مـ
ـــك،  ـــع ذل ـــدة. وم ـــىل ح ـــه ع ـــل وقدرت ـــتوى كل طف ـــاً ملس وفق
تســـتضيف الصفـــوف الدراســـية الطـــالب مـــن مختلـــف 
ـــة  ـــون إىل الرعاي ـــن يدخل ـــة الذي ـــات التعليمي ـــامر والخلفي األع
ـــد هـــذه  ـــا ُتقيِّ ـــاً م ـــا يف أوقـــات مختلفـــة. وغالب ويخرجـــون منه
ـــة  ـــتويات املتقلب ـــلوكية واملس ـــا الس ـــة بالقضاي ـــل، مقرتن العوام
ـــية،  ـــات النفس ـــتجابات للصدم ـــم واالس ـــامم بالتعلي ـــن االهت م
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قـــدرة املعلمـــني عـــىل إعـــداد الطـــالب عـــىل نحـــو مالئـــم 
ـــة.  ـــن الرعاي ـــم م ـــد خروجه ـــيل بع ـــام درايس مح ـــول نظ لدخ
وميكـــن أن متـــر احتياجـــات الطـــالب الفرديـــة بســـهولة دون 
عـــالج. وقـــد ُيكـــرر الطـــالب الذيـــن يبقـــون يف فـــرتة رعايـــة 
ـــدرايس  ـــرر ال ـــة املق ـــة دراس ـــدة اإلقام ـــط م ـــن متوس ـــول م أط
ـــرص  ـــب ف ـــن ترتي ـــواء م ـــو دار اإلي نفســـه إذا مل يتمكـــن موظف
ـــالب  ـــض الط ـــرِّض بع ـــذي ُيع ـــر ال ـــم؛ األم ـــدة له ـــة جدي تعليمي

لخطـــر االنعـــزال أو إضاعـــة فرصـــة التقـــدم التعليمـــي. 

ومبـــا أنَّ دور اإليـــواء مرافـــق متعاقـــد عليهـــا فيدراليـــاً وتحصـــل 
ــري  ــزم بالقوانـــني واملعايـ ــة، فيجـــب أن تلتـ ــح ماليـ عـــىل منـ
الفيدراليـــة املصممـــة لحاميـــة الطـــالب ذوي اإلعاقـــة، أو 
ــة  ــة اإلنجليزيـ ــارات اللغـ ــة أو مهـ ــات الخاصـ ذوي االحتياجـ
املحـــدودة، وأن تأخـــذ يف االعتبـــار عوامـــل أخـــرى مثـــل الِعـــرْق 
ـــني  ـــدر والعمـــر. ومـــع أنَّ معظـــم األطفـــال غـــري املصحوب والجن
ـــم  ـــة ه ـــة الغربي ـــدود الجنوبي ـــون إىل الح ـــن يصل ـــني الذي ببالغ
ـــات  ـــدث لغ ـــم يتح ـــبانية، فبعضه ـــة اإلس ـــني باللغ ـــن الناطق م
ـــن دول  ـــأيت م ـــر ي ـــض اآلخ ـــا، والبع ـــني يف املاي ـــكان األصلي الس
ـــوع  ـــؤدي إىل تن ـــا ي ـــالدش؛ م ـــد وبنغ ـــا والهن ـــا وغان ـــل غيني مث
ـــد  ـــاً. قـــد يكـــون مـــن الصعـــب تحدي الصفـــوف الدراســـية لغوي
ــاً  ــة ثقافيـ ــواد ذات الصلـ ــفهيني واملـ ــني الشـ ــع املرتجمـ موقـ
ـــق وصـــول الطـــالب. عـــالوًة  ـــا يعي ـــل اســـتخداماً؛ م للغـــات األق
ـــي  ـــدرايل يحم ـــون الفي ـــن أن القان ـــم م ـــىل الرغ ـــك، ع ـــىل ذل ع
ــالب يف دور  ــع الطـ ــة، ال يخضـ ــراد ذوي اإلعاقـ ــوق األفـ حقـ
ـــول إىل  ـــة الوص ـــبب محدودي ـــب بس ـــخيص املناس ـــواء للتش اإلي
املقيِِّمـــني املؤهلـــني واملعتمديـــن. وبـــدون تشـــخيص دقيـــق 
والوصـــول إىل خدمـــات الدعـــم الرضوريـــة، قـــد يواجـــه 

الطـــالب ذوي اإلعاقـــة صعوبـــة يف التعلـــم. 

وأخـــرياً، نظـــراً ألن الربامـــج التعليميـــة يف دور اإليـــواء ال تتلقـــى 
عـــادًة متويـــاًل حكوميـــاً أو محليـــاً وليســـت ُمطالَبـــة قانونـــاً 
بااللتـــزام باملعايـــري والتوجيهـــات التعليميـــة الحكوميـــة، 
فالدولـــة ال تشـــارك يف مراقبـــة هـــذه الربامـــج. وبـــدالً مـــن 
ـــد األدىن  ـــني الح ـــني الالجئ ـــادة توط ـــب إع ـــِري مكت ـــك، ُيج ذل
ــامت  ــالب يف التقييـ ــارك الطـ ــة. وال يشـ ــة الرقابـ ــن عمليـ مـ
ـــة  ـــتوى الوالي ـــىل مس ـــي أو ع ـــتوى الوطن ـــىل املس ـــة ع املعياري
ومل توضـــع معايـــري أو نقـــاط مرجعيـــة موحـــدة لهـــذه 

الربامـــج. 

ــات  ــدة توصيـ ــدم عـ ــن نقـ ــات، فنحـ ــذه التحديـ ــم هـ ورغـ
ـــواء  ـــدارس اإلي ـــواء يف م ـــالب، س ـــاح الط ـــجيع نج ـــرص لتش وف

ــة. ــدارس املحليـ ــون إىل املـ ــا ينتقلـ أو عندمـ

مدخل إىل مدراس دور اإليواء
يـــأيت األطفـــال غـــري املصحوبـــني ببالغـــني مـــن مجموعـــة 
ـــاد  ـــري معت ـــم غ ـــة، ومعظمه ـــات التعليمي ـــن الخلفي ـــة م متنوع
عـــىل املعايـــري واملامرســـات التعليميـــة يف الواليـــات املتحـــدة 
األمريكيـــة. وقـــد تختلـــف بيئـــة القاعـــة الدراســـية عـــن أي 
ــوا  ــًة إذا مل يلتحقـ ــل، خاصـ ــن قبـ ــب مـ ــه الطالـ ــر بـ يشء مـ
باملدرســـة بانتظـــام يف املـــايض أو إذا كانـــت مدرســـتهم يف 
ـــة. ويجـــب أن يســـاعد  ـــوارد للغاي بلدهـــم األصـــيل محـــدودة امل
معلمـــو دور اإليـــواء الطـــالب عـــىل فهـــم القواعـــد الخاصـــة 
باملـــدارس األمريكيـــة ومعايريهـــا ومامرســـاتها وتوقعاتهـــا. 
ــد  ــم قـ ــة التـــرصف املالئـ ــون كيفيـ فالطـــالب الذيـــن ال يعرفـ
ُيصّنفـــوا تصنيفـــاً ســـلبياً وُيطـــرَدوا مـــن قاعـــة الدراســـة 
ــم  ــن املهـ ــك، مـ ــة. لذلـ ــة محليـ ــم إىل مدرسـ ــرد انتقالهـ مبجـ
ـــم  ـــون تقدي ـــد يك ـــة. وق ـــذ البداي ـــايب من ـــلوك اإليج ـــم الس تعلي
توجيهـــات فرديـــة أو جامعيـــة للصفـــوف الدراســـية بقيـــادة 
مســـاعد املعلـــم أو غـــريه مـــن كـــوادر الدعـــم تتـــم خـــارج 
ـــالب  ـــب بالط ـــداً يف الرتحي ـــراً مفي ـــيس أم ـــدرايس الرئي ـــف ال الص
الجـــدد ومســـاعدتهم عـــىل التكيـــف مـــع تجنـــب الســـيناريو 
ــدة  ــه عـ ــه نفسـ ــىل التوجيـ ــالب عـ ــه الطـ ــل فيـ ــذي يحصـ الـ
مـــرات، مـــع وصـــول أطفـــال جـــدد عـــدة مـــرات يف كل مـــرة 
ـــاة  ـــارات الحي ـــويص أن يدمـــج املعلمـــون مه يف األســـبوع. كـــام ن
ـــه  ـــم، إذ إن ـــة يف تعليمه ـــة األمريكي ـــري االجتامعي ـــة واملعاي اليومي
ـــىل  ـــابق ع ـــوا يف الس ـــالب مل يطلع ـــون الط ـــن أن يك ـــن املمك م

هـــذه املعلومـــات. 

التقييم والتعلم
ــاط  ــأوى عـــىل نقـ ــز تقييـــامت الطـــالب يف املـ يجـــب أن تركـ
ـــاء  ـــن إلق ـــدالً م ـــه األم ب ـــب بلغت ـــدى الطال ـــدرات ل ـــوة والق الق
ــارات اللغـــة  الضـــوء عـــىل الثغـــرات املعرفيـــة أو غيـــاب مهـ
اإلنجليزيـــة. ويجـــب تصميـــم هـــذه التقييـــامت بعنايـــة 
لتتضمـــن جميـــع املعلومـــات الرضوريـــة. ونـــويص أن ُيجـــِري 
ــوارد  ــن املـ ــزم مـ ــا يلـ ــه مـ ــل لديـ ــم مؤهـ ــامت معلـ التقييـ
د حاجـــات الطـــالب بطريقـــة مالمئـــة.  والتدريـــب لـــي ُتحـــدَّ
وقـــد يكـــون مـــن الـــرضوري وجـــود مرتجـــم شـــفهي لتقييـــم 
ـــب  ـــك، يج ـــة إىل ذل ـــاً. وباإلضاف ـــاًم صحيح ـــالب تقيي ـــض الط بع
ـــا مل يكمـــل  ـــة م ـــم إرشـــادات ذاتي ـــواء تقدي ـــب دور اإلي أن تتجن
الطالـــب املقـــررات الدراســـية للـــأوى أو يكـــون متقدمـــاً 
أكادمييـــاً. ويف هـــذه الحـــاالت، ُينَصـــح بربامـــج التعلـــم عـــن 
ـــم  ـــروض التعلي ـــىل ق ـــول ع ـــالب بالحص ـــمح للط ـــي تس ـــد الت بع
ـــم  ـــدرايس معل ـــرر ال ـــذا املق ـــىل ه ـــرشف ع ـــرشط أن ي ـــوي ب الثان
يف املـــأوى. أمـــا الطـــالب الذيـــن لديهـــم مهـــارات محـــدودة 
يف اللغـــة اإلنجليزيـــة أو معرفـــة القـــراءة والكتابـــة، فيمكـــن 
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ملنصـــات تعلـــم اللغـــات عـــرب اإلنرتنـــت وأدوات التعلـــم الصوتيـــة 
تعزيـــز مـــا يتعلمونـــه يف القاعـــات الدراســـية. 

الرشاكات
بحثـــت بعـــض دور اإليـــواء إقامـــة رشاكات مـــع مناطـــق 
املـــدارس املحليـــة للمســـاعدة يف توفـــري الخدمـــات التعليميـــة 
ـــرشاكات  ـــذه ال ـــن له ـــني.4 وميك ـــني ببالغ ـــري املصحوب ـــال غ لألطف
ــات  ــني، وخدمـ ــني املؤهلـ ــول إىل املعلمـ ــاق الوصـ ــيع نطـ توسـ
التعليـــم الخاصـــة واملقيِِّمـــني ذوي الخـــربة يف مجـــال االحتياجـــات 
التعليميـــة واإلعاقـــات. وقـــد توفـــر الـــرشاكات مـــع مناطـــق 
املـــدارس للطـــالب الذيـــن يقيمـــون لفـــرتة طويلـــة يف املـــأوى 
ـــنة وفرصـــة  إمكانيـــة الوصـــول إىل املقـــررات الدراســـية امُلحسَّ
ــا.  ــي يجتازونهـ ــوف التـ ــل الصفـ ــرض مقابـ ــىل قـ ــول عـ الحصـ
ــررات  ــات املقـ ــم ملتطلبـ ــة إكاملهـ ــد مـــن احتامليـ ــذا يزيـ وهـ
ــن  ــى للسـ ــد األقـ ــوا الحـ ــل أن يبلغـ ــة قبـ ــية الثانويـ الدراسـ
املحـــدد للحصـــول عـــىل شـــهادة املرحلـــة الثانويـــة )ســـن 21 
يف معظـــم الواليـــات األمريكيـــة(. وقـــد تزيـــد الـــرشاكات مـــع 
ــة  ــة العامـ ــة املراقبـ ــاً عمليـ ــة أيضـ ــدارس املحليـ ــق املـ مناطـ
للربمجـــة التعليميـــة يف دور اإليـــواء واملســـاعدة يف ضـــامن 
ــدارس  ــق املـ ــراً ألن مناطـ ــة. ونظـ ــع رشوط الدولـ ــا مـ توافقهـ
املحليـــة ليســـت ملزمـــة بتعليـــم الطـــالب يف دور اإليـــواء وال 
ـــأن  ـــويص ب ـــن ن ـــك، فنح ـــام بذل ـــة للقي ـــن الدول ـــاًل م ـــى متوي تتلق
ـــة  ـــوزارة الصح ـــع ل ـــني التاب ـــني الالجئ ـــادة توط ـــب إع ـــدم مكت يق
والخدمـــات اإلنســـانية الدعـــم املـــايل لتعزيـــز هـــذا التعـــاون 

والحفـــاظ عليـــه.

املناطق التَّعليمية للمدارس املحلية
ـــال  ـــم األطف ـــع املتخصصـــني املشـــاركني يف تعلي ـــىل جمي يجـــب ع
ـــع  ـــاق الرسي ـــن االلتح ـــوا ع ـــني أن يدافع ـــني ببالغ ـــري املصحوب غ
والعـــادل للطـــالب باملـــدارس املحليـــة مبجـــرد تركهـــم لـــدور 
ــويص  ــدارس نـ ــذه املـ ــالب بهـ ــاق الطـ ــرد التحـ ــواء. ومبجـ اإليـ
بتوجيههـــم وتقييمهـــم مـــن أجـــل توزيعهـــم عـــىل الصفـــوف 
ــم  ــات الدعـ ــد خدمـ ــح وتحديـ ــٍو صحيـ ــىل نحـ ــية عـ الدراسـ
الرضوريـــة لهـــم. وميكـــن للمعلمـــني يف دور اإليـــواء دعم 
ـــات  ـــة وتوصي ـــة مفصل ـــجالت تعليمي ـــال س ـــود بإرس ـــك الجه تل
ـــع  ـــرد م ـــكل ف ـــة ل ـــم مخصص ـــة تعلي ـــة أو خط ـــات معين بخدم
األطفـــال عندمـــا يغـــادرون املـــأوى. ويجـــب توجيـــه مقدمـــي 
ـــه  ـــل وتوجي ـــد تســـجيل الطف ـــة إلحضـــار هـــذه األوراق عن الرعاي
املدرســـة.  يف  للطفـــل  األول  اليـــوم  يف  بإحضارهـــا  املعلـــم 
وباإلضافـــة إىل ذلـــك، يجـــب أن تلتـــزم املـــدارس باإلرشـــادات 
ـــوزارة التعليـــم  ـــع ل ـــة التاب الصـــادرة عـــن مكتـــب الحقـــوق املدني
ـــر مرتجمـــون  األمريكيـــة،5 وأن تضمـــن ترجمـــة املســـتندات، وُيوفَّ

ـــة  ـــون اللغ ـــن ال يتقن ـــة الذي ـــي الرعاي ـــاء مقدم ـــفويون لألوصي ش
ـــم  ـــة يف تعلي ـــاركة بفاعلي ـــن املش ـــوا م ـــى يتمكن ـــة حت اإلنجليزي
األطفـــال. وأخـــرياً، نـــويص بـــأن يواصـــل املعلمـــون ومقدمـــو 
الخدمـــات اآلخـــرون البحـــث عـــن اســـرتاتيجيات جديـــدة 
ــة  ــة العادلـ ــوا إىل املعاملـ ــة وأن يدعـ ــج ناجحـ ــق نتائـ لتحقيـ
لجميـــع األطفـــال غـــري املصحوبـــني ببالغـــني يف مجتمعاتهـــم. 

 KDiebold@usccb.org كاييل ديبولد 
متخصصة يف خدمات األطفال، دائرة خدمات الهجرة والالجئني، 

 مؤمتر الواليات املتحدة األمريكية للمطارنة الكاثوليك. 
www.usccb.org/about/migration-and-refugee-

services

 kerri.evans@bc.edu كريي إيڨان 
مرشح لنيل درجة الدكتوراه، كلية بوسطن الجامعية للعمل 

www.bc.edu/socialwork االجتامعي

 emilyehornung@gmail.com إميييل هورننغ 
مستشارة متخصصة يف السلوك/معالجة متنقلة، دائرة بنسلفانيا 
لالستشارات ومتعاقدة مستقلة، منظمة خدمة الهجرة والالجئني 

www.lirs.org .اللوثرية

جميع اآلراء الواردة يف هذه املقالة تعرب عن آراء املؤلفني 
وحدهم وال تعكس بالرضورة آراء أو مواقف دائرة خدمات 

الهجرة والالجئني، أو مؤمتر الواليات املتحدة األمريكية للمطارنة 
الكاثوليك وال منظمة خدمة الهجرة والالجئني اللوثرية.

1.  ُيعدُّ 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.
2. ويف الواليات املتحدة األمريكية، ُتصنَّف 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 

bit.ly/ORRguide-UAC-2015 )مرافقني بالغني
 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 املتعلِّمني وأولياء األمور 
محدودي القدرة يف اللغة اإلنجليزية(

www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources
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