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مصادر مفيدة لالجئين

التعليم في الواليات المتحدة
إن التعليم متاح لجميع األطفال في الواليات المتحدة ،بغض النظر عن القدرة أو الجنس أو السن أو العرق أو الدين أو التوجه
الجنسي أو الطبقة االجتماعية .المدارس الحكومية مجانية ،وهناك قوانين وأعراف بشأن التعليم الحكومي .المدرسة تُعتبر إلزامية
لألطفال في سن معين بداي ًة من مرحلة الطفولة وخالل سنوات المراهقة .األعمار المحددة للتعليم اإللزامي يتم تحديدها من قبل
كل والية .تتوقع المدارس أن يكون للوالدين دورا في تعليم أبنائهم من خالل العمل على أن يلتزم األبناء بحضور المدرسة
ومساعدتهم بمجموعة متنوعة من الطرق.

األطفال والشباب

المدارس الحكومية متاحة في جميع أنحاء البالد مجانا .بموجب القانون ،ال يمكن أن يكون لدى المدارس الحكومية أي انتماء
ديني .المدارس الخاصة متاحة أيضا في معظم المناطق ،والبعض منها لديه انتماءات دينية .المدارس الخاصة تتقاضى رسوم
دراسية وقد تكون مكلفة للغاية.
هناك أربعة مستويات من التعليم لألطفال في الواليات المتحدة .قد تختلف أعمار األطفال في نفس الصف الدراسي ،على الرغم
من أن مدى االختالف في العمر بين معظم األطفال يكون عاد ًة ما بين سنة إلى سنتين .في المدارس الحكومية يقوم الفتيان
والفتيات بحضور الفصول الدراسية معا .
يقوم الطالب الحاصلين على دبلوم التعليم الثانوي (شهادة الثانوية العامة) وعلى سجل أكاديمي جيد في كثير من األحيان
بمواصلة تعليمهم في كلية أو جامعة ،ولكن التعليم العالي ليس مجاني .التدريب المهني ما بعد التعليم الثانوي متاح أيضا وهو
أقل تكلفة من الكليات والجامعات .

المدارس
الحكومية

 المدارس المهنية والفنية
 كليات المجتمع (تستغرق البرامج سنتين عادة(
 الكليات أو الجامعات (تستغرق البرامج  4سنوات عادة(
 الدراسات العليا التي تمنح درجات علمية متقدمة في العديد
من المجاالت .
تكلفة هذه الفصول ،والمدارس ،والكليات تتنوع بشكل كبير.
معظم المدارس والكليات تقدم بعض المساعدات المالية
للطالب الذين يحتاجون إليها .

األطفال والشباب

المستويات األربعة للتعليم

مرحلة ما قبل المدرسة .هذا المستوى هو لألطفال من سن
 5-3سنوات .وهو ليس مطلوب قانونا ،كما انه عاد ًة غير
مجاني.
المدرسة االبتدائية .يبدأ هذا المستوى مع رياض األطفال
(سن  5سنوات) ويستمر حتى الصف الخامس أو السادس
(سن  12سنة (.

التكيف الثقافي
ّ

المدرسة المتوسطة أو اإلعدادية .وعادة ما يتضمن هذا
المستوى الصف السادس أو السابع حتى الصف الثامن أو
التاسع ،لألطفال من سن  12إلى  14سنة .
المدرسة الثانوية .وعادة ما يتضمن هذا المستوى الصف
التاسع أو العاشر حتى الصف الثاني عشر ،لألطفال من سن
 14إلى  18سنة .الطالب الذين يستوفون متطلبات المدرسة
في هذا المستوى يحصلون على شهادة الثانوية العامة .

البالغون

بكاميرة
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يعتقد األميركيون أنه يمكن تعلم أشياء جديدة في أي مرحلة
من العمر .هناك العديد من الفرص التعليمية المتاحة للكبار
والشباب ،ولكن ينبغي على الالجئين النظر في إيجابيات
وسلبيات الدراسة مقابل العمل .إن الدراسة قد تؤدي إلى
فرص عمل أفضل في المستقبل ،ولكن الالجئين بحاجة إلى
البدء في العمل على الفور إلعالة أنفسهم وعائالتهم ،وتعليم
البالغين في الواليات المتحدة يمكن أن يكون مكلفا .بالنسبة
للكثير من الالجئين ،قد يكون الخيار األفضل هو العمل بدوام
كامل مع متابعة الدراسة بدوام جزئي.
معظم المجتمعات المحلية تقدم العديد من الفرص التعليمية
المختلفة للبالغين بما في ذلك :
 دروس اللغة اإلنجليزية ومحو األمية
 دورات تدريبية في مجاالت مثل تكنولوجيا الكمبيوتر
واللغات األجنبية ،وأعمال السكرتارية
 دروس للحصول على دبلوم ) (GEDللبالغين الذين لم
يحصلوا على دبلوم التعليم الثانوي

تتمتع الفصول الدراسية في مدارس الواليات المتحدة عموما
ببيئة تشجع التفاعل والمشاركة بشكل كبير جدا ،وذلك خالفا
لطرق التدريس التي تعتمد على المحاضرة والتالوة المستخدمة
في بعض البلدان األخرى .ويتم إضفاء قيمة عالية أيضا على
التفكير الخالق والجهد الفردي .العمل الجماعي مهم ،ولكن يتم
تقييم الطالب بشكل كبير بناءا على إنجازاتهم الخاصة.
هناك العديد من الطرق التي يمكن للوالدين من خاللها مساعدة
ودعم أبنائهم حتى وإن كانت لغتهم اإلنجليزية محدودة .وفيما
يلي بعض الطرق التي تسمح لآلباء واألمهات الالجئين
بالمشاركة في تعليم أبنائهم :
 اعرف ما إذا كانت المدرسة توفر جوالت في المدرسة
أو جلسة للمعلومات والتوجيه أثناء الصيف قبل أن تبدأ
الدراسة.
 اسأل طفلك عما تعلمه في المدرسة في ذلك اليوم.
 اسأل طفلك عن الواجبات المنزلية المطلوبة منه أو انظر
في دفتر الدروس أو ملف الواجبات المنزلية.
 قم بحضور دروس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ،إذا ما
توفرت ،في مدرسة طفلك .
 قم بحضور اجتماعات اآلباء والمعلمين .
 ساعد في نشاط المنهجي مثل الفريق الرياضي بالمدرسة
أو النادي الفني .
 قم بالتطوع في الفصل الدراسي الخاص بطفلك.
 صاحب طفلك وهو يمشي في طريقه إلى الحافلة أو
المدرسة .
 ساعد طفلك أثناء تأديته للواجب المنزلي .
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