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 مؤقت بشكل منازالً  یمتلكون ال الذین للطالب متكامل برنامج العامة لین مدارس توفر
 .باھر أكادیمي ونجاح مستقرة تعلیمیة تجربة على الحصول من لیتمكنوا

الخدمات؟ على للحصول ومؤھالً  منزل بال یعتبر الذي من

 :من یتضمن وھذا لیًال، ومناسب ثابت سكن وجود یفتقدون الذي والشباب األطفال

 سبب ألي أو مادیة صعوبات مواجھة أو منزلھم فقد بسبب آخرین أفراد مع المنزل یشاركون √
مشابھ،

 انتظار وأماكن والمعسكرات المتنقلة الحدائق ومنازل والفنادق الموتیالت في یعیشون√
 عن مستواھا یقل التي والمنازل المھجورة والمباني العامة والمساحات سیاراتال

 فقدان بسبب المشابھة األماكن أو القطارات أو األتوبیس محطات أو القیاسیة المعاییر
األخرى، المناسبة اإلقامة بدائل

المؤقتة، أو الطارئة اإلیواء أماكن في یعیشون√

.وصي أو الوالدین أحد وصایة تحت یعیش ال شاب - وحدھم یعیشون الذین الشباب√

المتوفرة؟ الخدمات ھي ما

المدارس سجات مثل الضروریة المستندات على والحصول بالمدارس التسجیل في المساعدة ⇒

حةالمتا المدارس برامج في والمشاركة األكادیمیة المشكالت حل على المساعدة ⇒

واألثاث والمالبس الطعام مثل األساسیة االحتیاجات توفیر على المساعدة ⇒

المدارس ومستلزمات االحتیاطیة الخدمات ⇒

المجتمع ووكاالت بالمدارس العاملین لفریق الوعي على والتدریب التعلیم على المساعدة ⇒

المجتمع ووكاالت والمالجئ المدارس مع التعاون ⇒

الخاص التعلیم إدارة خالل من والتقییم الفحص لخدمات المشترك التنسیق ⇒

التعلیمیة بالمنطقة الخاص التسجیل قرار معارضة إجراءات تسھیل ⇒

مجاني وغذاء إفطار ⇒

سكن إلى یحتاجون الذین والطالب للعائالت اإلحالة عملیات ⇒

⇒

 ورعایة الطبیة والرعایة الصحي والتأمین االستشارات وخدمات للمحامین اإلحالة عملیات 
األسنان

األكادیمیة للبرامج ومنح المدرسة بعد ما وبرامج صیفیة معسكرات ⇒

یرعاھم من یجدون ال الذین للشباب والمالجئ والتعلیم للشباب برامج ⇒

سكن؟ وجود عدم مع وناجحة مستقرة تعلیمیة تجربة وجود ضمان یمكنني كیف

تسجیل طفلك في المدرسة في أقرب فرصة ∗
التصال بالمدرسة أو مسؤول تعلیم المشردین في أقرب فرصة عند ترك المنزل أو التسكین ا ∗

في ملجأ
الحفاظ على الحضور والتواصل مع المدرسة، إذا كان ھذا األمر یمثل مشكلة ∗
المشاركة في األنشطة المدرسیة واالھتمام بتعلیم الطفل ∗
تي تقدم في المدرسة والوكاالت الخارجیةاالستفادة من البرامج األكادیمیة المجانیة ال ∗

ما ھي الموارد المتوفرة؟

 Congress StreetSalem, MA 01970978-825-7300 35 إدارة المساعدة المؤقتة
 Wheeler Street Lynn, MA  01902 339-883-2331 20 مركز لین لنجاح التسكین/األسرة

 Bubier Street Lynn, MA  01901781-595-7570 15للمشردین MAمؤسسة 
 Munroe Street Lynn, MA  01901781-913-5738 57مشروع ھافن

للحصول على موارد إضافیة ودعم إضافي، اتصل بمسؤول تعلیم المشردین.

⇒

النقل من وإلى المدرسة (المبنى) االصلي لو كان یصلح

73 Buffum Street
2342
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