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منابعی برای پناهندگان

تحصیل در ایاالت متحده
برای همه افراد امکان پذیر است .مدارس عمومی رایگان هستند و قوانین و مقررات خاصی در مورد حضور در مدارس عمومی وجود دارد .رفتن به
مدرسه برای کودکانی که در سن خاصی هستند الزامی است که این امر از کودکی آنها شروع می شود و تا سال های نوجوانی ادامه دارد .سنین
خاصی برای تحصیل الزامی در هر ایالت تعیین شده است .مدارس از والدین انتظار دارند در تحصیل فرزندانشان نقش داشته باشند ،مطمئن شوند
که آنها به مدرسه می آیند و به روش های مختلف به آنها کمک کنند.

کودکان و جوانان

مدارس عمومی در سرتاسر کشور به صورت رایگان در دسترس افراد است .بر اساس قانون ،در مدارس عمومی هیچ وابستگی مذهبی پذیرفته
نیست .مدارس خصوصی نیز در اکثر مناطق موجود است و بعضی از آنها وابستگی مذهبی خاصی دارند .در مدارس خصوصی هزینه ثبت نام
دریافت می شود که این مبلغ ممکن است خیلی گران باشد.
داشته باشند ،هرچند که اکثر کودکان معمو ًال  1تا  2سال با یکدیگر اختالف دارند .در مدارس عمومی دخترها و پسرها هردو با هم سر کالس ها
حاضر می شوند.
دانش آموزانی که مدرک دیپلم دبیرستان و سوابق تحصیلی خوبی دارند معمو ًال می توانند تحصیل خود را در یکی از کالج ها یا دانشگاه ها ادامه
دهند ،اما تحصیالت عالی رایگان نیست .آموزش های فنی و حرفه ای در دوره های باالتر از دبیرستان نیز موجود است و در مقایسه با کالج و
دانشگاه ارزان تر است.

مدارس
عمومی

■مدارس فنی و حرفه ای
■کالج های انجمن (معمو ًال برنامه های  2ساله)
■کالج یا دانشگاه (معمو ًال برنامه های  4ساله)
■مدارس معمو ًال گواهی های پیشرفته ای را در زمینه های
مختلفی ارائه می کنند
اکثر این کالس ها ،مدارس و کالج ها تفاوت های زیادی با هم دارند .در
اکثر مدارس و کالج ها کمک مالی به دانش آموزان نیازمند ارائه می شود.

کودکان و جوانان
چهار سطح تحصیل

پیش دبستانی .این سطح برای کودکان  3تا  5سال است .بر
اساس قانون معمو ًال این سطح رایگان نیست.
دوره دبستان .این سطح با کودکستان ( 5سالگی) شروع می
شود و تا کالس پنجم یا ششم ( 12سالگی) ادامه دارد.

تطبیق فرهنگی

متوسطه یا دبیرستان .این سطح معمو ًال شامل کالس های
ششم و هفتم تا هشتم و نهم است و کودکان  12تا  14ساله را
پوشش می دهد.
دبیرستان .این سطح معمو ًال شامل کالس های نهم و دهم تا
دوازدهم است و کودکان  14تا  18ساله را پوشش می دهد .دانش
آموزانی که شرایط الزم برای حضور در مدرسه را دارند در این
مرحله دیپلم دبیرستان دریافت خواهند کرد.

بزرگساالن
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آمریکایی ها معتقدند که هیچکس هرگز خیلی پیر یا جوان نیست که
نتواند چیز جدیدی را یاد بگیرد .فرصت های تحصیلی زیادی برای
بزرگساالن و جوانان وجود دارد اما پناهندگان باید در مورد کار کردن
همزمان با تحصیل مسائلی مشکالتی را در نظر داشته باشند .تحصیل
سبب می شود فرصت های شغلی بهتری در آینده داشته باشید ،اما
پناهندگان الزم است فور ًا بعد از ورود به آمریکا کار کنند تا بتوانند
خودشان و خانواده شان را حمایت کنند .تحصیالت برای بزرگساالن
در ایاالت متحده ممکن است گران قیمت باشد .برای بسیاری از
پناهندگان بهترین گزینه این است که به صورت نیمه وقت کار کنند و در
مدارس نیمه وقت نیز تحصیل کنند.
معظم المجتمعات المحلية تقدم العديد من الفرص التعليمية المختلفة
للبالغين بما في ذلك:
■کالس های آموزش زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی
■دوره های آموزشی در مکان های مختلف مث ً
ال از طریق فن آوری
های کامپیوتری ،دوره های آموزش زبان های خارجی و مهارت
های منشی گری
■کالس های دیپلم تحصیالت عمومی ( )GEDبرای بزرگساالنی
که دیپلم مدرسه ندارند

در مدارس ایاالت متحده به طور کلی محیط های کالس با حضور فعاالنه
دانش آموزان همراه است که با روش تدریس (تدریس یک نفره و تکرار
از طرف سایرین) در بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است .همچنین
ارزش بسیاری برای تفکر اولیه افراد و تالش های جداگانه آنها قائل
هستند .کارهای گروهی بسیار مهم هستند اما دانش آموزان بسیار به
موفقیت های شخصی خودشان وابسته هستند.
روش های مختلفی وجود دارد که والدین می توانند حتی با داشتن سطح
محدودی از انگلیسی ،به فرزندانشان کمک کنند و از آنها حمایت کنند.
در اینجا چند روش وجود دارد که والدین پناهنده می توانند در تحصیل
فرزندشان نقش داشته باشند:
■بررسی کنید آیا در مدارس تورها یا دوره های معرفی تابستانه
قبل از شروع مدرسه وجود دارد.
■از فرزندتان بخواهید درباره آنچه که در همان روز در مدرسه
آموخته است صحبت کند.
■از فرزندتان بپرسید چه تکلیفی دارد یا کتابچه های تکلیف و
پوشه های تکلیف مدرسه شان را بررسی کنید.
■در صورت وجود کالس های ( )ESLدر مدرسه کودکتان در این
کالس ها شرکت کنید.
■در کنفرانس هایی با حضور والدین-معلم شرکت کنید.
■فعالیت های فوق برنامه انجام دهید ،مانند حضور در تیم های
ورزش مدرسه یا کلوب هنر.
■حضور داوطلبانه در کالس فرزندتان.
■همراه کودکتان تا رسیدن به سرویس مدرسه یا رسیدن به
مدرسه به صورت پیاده او را همراهی کنید.
■در انجام تکالیف به کودکتان کمک کنید.

اعتبار عکس

| EMILY SENAKER

Cultural Orientation Resource Exchange

8719 Colesville Road, 3rd Floor c Silver Spring, MD 20910
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