
 

 ....في الحق لك

 قانونية  استشارة أي تشكل وال وقت أي في للتغيير عرضة هنا المقدمة المعلومات جميع

 

 في التعليم -حقوق المهاجرين-
 

 يمكنك انتهكت، قد تلميذك حقوق أو حقوقك أن اعتقدت إذا

 :تقرير تقديم

 :أورلينز نيو  مقاطعة مدارس مع الشكاوى

 :مقاطعةال مدارس إدارة مجلس يديرها التي المدارس

 المدرسة بمدير االتصال

 تشيز كاثي اإلدارة مجلس في اإلجتماعية خصائيةاألب االتصال

cathy_chase@opsb.us 

504-304-5675 

 :مقاطعةال ميثاق على الحائزة المدارس

 المدرسة بمدير االتصال

 المدرسة إدارة مجلس برئيس االتصال

 تشيز كاثي اإلدارة مجلس في اإلجتماعية خصائيةاألب االتصال

cathy_chase@opsb.us 

504-304-5675 

 :جيفرسون مقاطعة مدرسة مع الشكاوى

 بالمدير االتصال

 المدرسة لدعم التنفيذي بالمدير االتصال

504-349-8904 

 االمتثال بمسؤول االتصال

 أو 504-365-5312

Gretchen.williams@jpps.k12.la.us 

 الجنوبي الحاجة قانون مركز

 التعليم مسائل حول العام القانوني للدعم

1-800-591-3656 

201 St Charles Ave. Suite 2000 

New Orleans, LA 70170 

 

 ومتكافئ وعادل اني
 في الحق المتحدة الواليات في الموجودين األطفال لجميع

 عن النظر بغض سنة 18 سن حتى عامة مدرسة في التسجيل

 إذا فيما أو الهجرة وحالة الوالدة وبلد والعجز واللغة العرق

 معظم فيل. منز بال أو مؤقت منزل في يعيشون كانوا

 المدرسة في التسجيل 18 سن تجاوزوا لمن يمكن الحاالت،

 .21 سن في منها التخرج على قادرين كانوا إذا العامة

 عند فورا المدرسة في التسجيل في الحق األطفال لجميع

 .المطلوبة الوثائق جميع الطفل لدى يكن لم إذا حتى الطلب،

 كنت إذا العامة الكبار تعليم برامج في التسجيل في الحق لك

 .األصلي وطنك عن النظر بغض 18 سن فوق

 شك هناك كان إذا المجاني التقييم في الحق األطفال لجميع

 التعلّم في صعوبات أو سلوكي بعجز

 المتاحة االتصاالت

 الصلة ذات والمعلومات الوثائق جميع تلقي في الحق لألهل

 .يفضلونها التي بلغتهم

 المدرسة تؤمنه مجاني محترف مترجم بوجود الحق لألهل

 .يلزم ما حسب

 التي باللغة المدرسة دليل استالم في الحق واألهل للطالب

 .يفضلونها

 وشك على طفلهم كان إذا فوري إخطار تلقي في الحق لألهل

 .صفه في الرسوب

 بانتظام االنجليزية لغتهم مستوى تقييم في الحق للطالب

 المدرسة في ورسميا

 تلميذك حماية
 أي يخص فيما اإلداريين مع مباشرة التواصل في الحق لك

 اإلجراءات ومناقشة المدرسة في التلميذ يواجهها مشكلة

 .حقه في اتخذت التي التأديبية

 أي أو/و للحقوق انتهاك أي عن تقرير تقديم في الحق لك

 .تمييز أو عنصرية حاالت

 أو األبوين ألحد المترجم بدور القيام رفض في الحق لطفلك

 .آخر شخص أي

 

 والسرية صيةالخصو
 أو للمدرسة يحق ال .خاصة معلومات هجرتك وضع يعتبر

 هجرة وضع حول وثائق أو معلومات يطلب أن المدّرس

 .العائلة أو الطالب

 إذا إال الطالب معلومات سّرية على المدرسة تحافظ أن يجب

 .مشاركتها على العائلة وافقت

 دليل في الطالب حول تشارك التي المعلومات حذف يمكن*

0.العائلة طلب على بناء المدرسة
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 الموارد
 القانوني الوضع عن النظر بغض للجميع ومتاحة اللغات وبجميع التكلفة منخفضة خدمات هنا المدرجة الموارد جميع تقدم

Updated December 2019 

 
 

 اللغة ثنائية األهل مع للتواصل جيفرسون برشية

 لألسر الدعم بتقديم متخصص مدرس عمل طاقم

 اإلسبانية تتحدث التي

(504) 736-7377 

822 Clearview Parkway, Elmwood  

-mayra.casiano

mercado@jpschools.org 

Aeli.hernandez@jpschools.org 

 

 الالتينية الجسور

 واألسر للطالب ودعم موارد مجموعات

(504) 821-7228 

info@puentesneworleans.org 

www.puentesneworleans.org 

 

 التعليم متصفح

 لألهالي وموارد االنترنت على دليل

www.ednavigator.com 

info@ednavigator.com 

 

 أورلينز أبرشية في األسر موارد مركز

 أورلينز أبرشية في الطالب لتسجيل مساعدة

 المدينة في

2300 General Taylor St., New 

Orleans 

 نيوأورلينز شرق

7301 Dwyer Rd., New Orleans  

 الغربية الضفة

2401 Westbend Parkway, New 

Orleans 

https://enrollnola.org/resources/family

-resource-centers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغربية الضفة -سيميال ال

 االنجليزية صفوف

(504) 595-1138, 

info@lasemillanola.org  

Gretna United Methodist Church 

1309 Whitney Ave, Gretna LA 

www.lasemillanola.org  

 السنة في دوالر 30 :التكلفة*

 

 المدينة وسط -سيميال ال

 وتدريب انجليزية لغة صفوف

(504) 595-1138, 

info@lasemillanola.org 

First Grace UMC, 3401 Canal Street, 

NOLA 

www.lasemillanola.org 

 السنة في دوالر 30 :التكلفة*

 الي

 الموظفين من اجتماعي أخصائي المدارس 

 واألسر الطالب لدعم المشردين وخدمات

 

 Nuestra Voz صوتنا

 نظام من للمزيد واألسر األهالي تهيئ منظمة

 العادل التعليم

 الفيسبوك عبر رسالة أرسل

@OurVoiceNuestraVoz رسالة أو 

  :hola@ovnv.orgالكترونية

http://ovnv.org 

 

 العمل في المتحدة األسر

 ومعرفة التعليم نظام لتصفح واألسر لألهالي دعم

 .حقوقك عن معلومات

 فقط االسبانية باللغة

(504) 739-8295 

 االلكتروني البريد أو الفيسبوك عبر رسالة أرسل

htFamilias.unidas.accion@gmail.com

tp://www.familiasunidasla.org 

 

 

 

 

 

 التدريب موارد االنجليزية، للغة

 الكبار وتعليم

Oالهجرة لخدمات الكاثوليكية الخيرية جمعيات 

 نيوأورلينز في والالجئين

 األسرة، أمية ومحو المواطنين، صفوف

 للكبار ثانية كلغة واالنجليزية

(504) 861-6348                

 New Orleans, Metairie 

 

 كلغة االنجليزية صف لمواد دوالر 35 :التكلفة*

 ثانية

 

 المجتمعية ديلغادو كلية

 برنامج وإعداد للكبار ثانية كلغة االنجليزية

 الثانوية الكفاءة

(504) 671-5434  

615 City Park Ave, New Orleans, LA 

70119 

  :http://www.dcc.eduاالنترنت عبر للتسجيل

 مجانا* :التكلفة

Homeworkla.org 

 االنترنت عبر الواجبات في المساعدة

 واإلسبانية االنجليزية باللغتين مدربون

 مجانا :التكلفة*

 

JCFA 

 مرنة بساعات بديلة ثانوية مدرسة

 هارفي الفاييت، جيفرسون، الجزائر،

(504) 410-3121 

https://jcfa.co*التكلفة: 

                                                مجانا

 

 جيفرسون أبرشية في العامة المدارس

 برنامج وإعداد ثانية كلغة االنجليزية صفوف

 الثانوية الكفاءة

 الشرقية الضفة 836-3396 (504)

 الغربية الضفة 361-5493 (504)

http://jpschools.org/department/distric

t-affairs-and-community-

engagement/adult-education/ 

مجانا :التكلفة*
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