
 المصادر
 

 تواجھ التي المھاجرة للعائالت متاحة التالیة المصادر
 :الترحیل أو حتجازاال

 من قبل دائرة المحتجزین أماكن األشخاص تحدید •
 (Immigration and Customs والجمارك الھجرة

(Enforcement, ICE 
https://locator.ice.gov/odls/homePage.do 

 مخصصاإللكتروني  الموقع ھذاإن : مالحظة یرجى 
 ولیس بالفعل، المحتجزین األفرادأماكن  لتحدید فقط

 .الھجرة وضععامة عن  الستفسارات
 نوالممثلوأ ،الخاص القطاع في الھجرة محامو •

 إجراءات في المھاجرین یساعدون الذین( نالمعتمدو
 :القانونیة المساعدة منظمات أو ،)الھجرة

 والیةب نقابة المحامینالبحث عن محامین بموقع  •
 :)State Bar of California( كالیفورنیا

http://www.calbar.ca.gov/Attorneys 
 مجلس قبل من المعتمدة كالیفورنیا منظمات •

  الطعون/االستئنافات الخاصة بالھجرة
)Board of Immigration Appeals, BIA(   

 الداخلي األمن وزارة أمام المھاجرین لتمثیل
)Department of Homeland  

Security, DHS( لمراجعة التنفیذي والمكتب 
 (Executive Office of الھجرة شئون

(Immigration Review, EOIR 
https://www.justice.gov/eoir/page/ 

file/942306/download#CALIFORNIA 

 الخاصة بمحاكم الذاتیة المساعدة مراكز •
 /http://www.courts.ca.gov: كالیفورنیا

selfhelp-selfhelpcenters.htm 
  اإلحالة وخدمات القانونیة المساعدة مكاتب •

 http://www.courts.ca.gov/1001.htm: نمحامیلل
 وليل )صليالبلد األ( المنشأ بلد سفارة أو قنصلیة •

 .أو الوصي األمر
 

 
 
 

 بمواجھةالمتعلقة  مصادرال عن المعلومات من لمزید
 أو كالیفورنیا، مدارس في الھجرة تطبیق قوانین إجراءات

 :بـ االتصال یرجى ، شكوى لتقدیم
 

Bureau of Children’s Justice 
California Attorney General’s Office 

P.O. Box 944255 
Sacramento, CA 94244-2550 

 الھاتف: 952-5225 (800)
BCJ@doj.ca.gov :البرید اإللكتروني 

https://oag.ca.gov/bcj/complaint 

 
 :من الموقع اإللكتروني المنشور ھذا تحمیل یمكن

http://www.oag.ca.gov 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إجراءات تطبیق قوانین الھجرة في 
 مدارس كالیفورنیا

 دلیل للطالب والعائالت
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 إعرف حقوقك التعلیمیة
 المجانيالحكومي  التعلیمالحصول على  في الحق لدیھ طفلك
 على المتكافئ الحصول في الحق األطفال لجمیع •

 وضع عن النظر بغض المجاني، الحكومي التعلیم
 .باألوصیاء علیھم أوالخاص بھم أو بالوالدین  الھجرة

 :كالیفورنیا والیة في األطفال جمیع •
 الحكومي التعلیم على الحصول في الحقلدیھم  •

 .المجاني
ما  أعمارھم كانت إذا یلتحقوا بالمدارس أن یجب •

 .عاًما 18 و 6 بین
یسودھا األمن  مدارس حضور في الحقلدیھم  •

 .واألمان والسالم
 ارسلمدا في تعلیمیة بیئة في التواجد في لحقا دیھمل •

 لعنفوا لبلطجةوا شلتحروا لتمییزا من تخلو لعامةا
 .لتخویفوا

 أو برنامج أي في للمشاركة متكافئة فرصة لدیھم •
 .تمییز دون المدرسة تقدمھ نشاط

 بالمدارس لاللتحاق المطلوبة المعلومات
 أمر ولي من متنوعة مستندات قبول المدارسعلى  یجب •

 .إقامتھ أو الطفل عمر ثباتإل ھعلی الوصي أو الطالب
لیست  الھجرة/الجنسیةوضع ب المتعلقة لمعلوماتا •

 رقم. بالمدارس لاللتحاق مطلوبة على اإلطالق
 على اإلطالق امطلوب لیس االجتماعي ضمانال

 .المدرسةلاللتحاق ب
 الشخصیة المعلومات سریة

 سجالت الوالیة وقوانین الفیدرالیة القوانین تحمي •
 ھذه تتطلب. الشخصیة والمعلومات التعلیمیة الطالب
 موافقة على المدارس تحصل أن عموًما القوانین

 اإلفراج عن قبل األوصیاء أو الوالدین من كتابیة
 المعلومات نشر یكن لم ما الطالب، معلومات

 أو بالفعل،ومعلنة  عامة تكون أو تعلیمیة، غراضإل
 .استدعاء أمر أو محكمة ألمر استجابة

 "معلومات الدلیل" نشرو بجمع المدارس بعض تقوم •
 األمر كان إذا. الطالبعن  وھي معلومات أساسیة

 /الوالدین تزوید المنطقة التعلیمیة على یجب ، كذلك
الخاصة  سیاسةعن ال كتابي بإخطار األوصیاء

 عن اإلفراج رفضل خیار وتوفیر الدلیل، معلوماتب
 .طفلك معلومات

 ترحیلك أو احتجازك تم إذا األسرة سالمةلضمان  خطط
الطوارئ  حاالت فياالتصال  معلومات تحدیث یمكنك •

بھم  یتم االتصالمن  ذلك في بما ،التي تخص طفلك
 كوصي بھ موثوق بالغ شخص لتحدید ،كاختیار ثانوي

 .ترحیلك أو تم احتجازك إذا طفلك رعایة یمكنھ
 "قائم بالرعایةشخص تفویض ل إقرار" لکماإ كیمکن •

 ،"صشخعلى  تقؤم صيو نلتعیی التماس" أو
 راراتلقا ذتخاا ةطسل بھ وقثوم بالغ صشخ ءاطإلع

 .كفلطمن أجل  بیةطلوا لتعلیمیةا
 شكوى تقدیم في الحق
 تقدیم أو كراھیة جریمة عن غإلبالا لطفلك یحق •

 تعرضھ للتمییز حالة في المنطقة التعلیمیة لىإ ىشكو
العرق  أو جنسیتھ بسبب التخویف أو المضایقات أو

سواء  الذي ینتمي إلیھ أو وضع الھجرة الخاص بھ
 .ةمفترض أو ةفعلی ھذه األسباب كانت

قائمة مرجعیة للعائالت والطالب المھاجرین 
 الملتحقین بالمدارس الحكومیة

 مسؤولي مع التالیة المعلومات مشاركة علیك لیس .1 
 :المدرسة

 جوازات ذلك في بما المعلومات، مشاركة علیك یتعین ال •
 أو بالطال ھجرة بحالة یتعلق فیما التأشیرات، أو السفر

 .اآلخرین األسرة أفراد أو األوصیاء أوالوالدین 
 نلضماات بطاقا أو مقاأر تقدیم علیك یتعین ال •

 .)SSN( الجتماعيا
 Free and Reduced-Price“ وذجنم لستکماا دعن •

Meals”  )طفق مق ،)لمخفضةوا المجانیة تجباولا 
الضمان رقم  نم رةألخیا بعةرألا مقارألا میدبتق

 قعوی ذيلا لبالغا لعضو األسرةSSN) ( االجتماعي
 .بلطلانموذج  علی

 التأھل المتعلقة تمتطلبا ستوفيت األسرة كانت إذا •
ضمان  لبالغینا ةسراأل ادفرأ حدأ ىلد یكن لمو لدخلاب

ضع . ھالمؤ الیز ال طفلك نفإ ،)SSN( اجتماعي
 في )SSN یوجد ال(”No SSN“  مربع عالمة على

 .استكمال الطلب من للتأكد ،حیثما ینطبق ذلك النماذج

 في مشترك العائلة أفراد من فرد أيكان  إذا •
CalFresh، CalWORKs )العمل فرص 
 FDPIR أو )كالیفورنیا في لألطفال والمسؤولیة

 فلن ،)الھندیة في المحمیات الطعام توزیع برنامج(
 تقدیم إلى البالغین العائلة أفراد من فرد أي یحتاج

 لتأھیل بھ الخاص SSN رقم من أرقام أربعة آخر
 بأسعار أو مجانیةال لوجباتللحصول على ا طالبال

 .المدرسة في مخفضة
 ال عمره، أو الطالب إقامة إلثبات معلومات تقدیم عند  •

 تكشف أن یمكن التي المستندات استخدام علیك یتعین
 .الھجرة بوضع المتعلقة المعلومات عن

 :بالطال معلومات لحمایة خطوات ذاتخ  .2
 الخاصة المكتوبة الخصوصیة سیاسات سأل عنا •

 .بالطال بمعلومات یتعلق فیما بالمدرسة
 -" الدلیل معلومات" بـ الخاصة المدرسة سیاسة راجع •

 انظرو - األساسیة الطالب معلومات بنشر تسمح التيو
 .المعلومات ھذه عن اإلفراج عدم فضلت كنت إذا فیما

 احتجاز فیھا یتمقد  التي للمواقف ستعدادلال خطوات ذاتخ  .3

• 
أو ترحیل أحد أو كال الوالدین أو األوصیاء: 

قم بوضع "خطة لسالمة العائلة" واحتفظ بھا في مكان 
https://www.lirs.org/assets/2474/ :آمن (مثال

( bna_beinformed_safetyplanningtoolkit.pdf
بحیث تتضمن  :المعلومات التالیة 

 طفلك رعایةیقوم بل بھ موثوق بالغ شخص اسم •
 أو الوالدین من أي یكن ذلك باستطاعة لم إذا

 .الوصي
 تتعلیماو في حاالت الطوارئ تفالھوا مقاأر •

 د،لمیالا داتشھا( لھامةا لوثائقا موضع عن
 ،الجتماعيا نلضماا تبطاقا ،لسفرا ازاتجو

 .)لخ.إ ،لطبیباب لتصاالا تمعلوما
 معلومات دائًما لدیھا طفلك مدرسة أن من تأكد •

 ذلك في بما الطوارئ، حاالت في الحالیة االتصال
 أي توفر عدم حالة في البدیلة االتصال معلومات

 .من الوالدین أو الوصي

https://www.lirs.org/assets/2474/bna_beinformed_safetyplanningtoolkit.pdf
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