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 إلى أولياء األمور واألوصياء 

ما إذا كان طفلكم يندرج تحت تعريف "األطفال والشباب المهاجرين".فقد طلبت منا لقد طلبنا منكم في اآلونة األخيرة إخبارنا 

 ( جمع هذه المعلومات. CSDEوزارة التعليم في والية كونكتيكت )

 ( أيضا إشعاركم بالمعلومات اإلضافية التالية لشرح هذا الطلب.CSDEولقد طلبت منا هذه الوزارة )

( تدير منحة فيدرالية توفر التمويل لإلدارات المدرسية للحصول CSDEإن وزارة التعليم في والية كونكتيكت ) سبب الطلب.

 على الخدمات التعليمية والدعم للطالب المهاجرين حديثا.

 وبموجبإن المدرسة مؤهلة للحصول على المنحة إذا شهدت زيادة كبيرة في عدد األطفال والشباب المهاجرين في المقاطعة.  

 القانون االتحادي، فإن عدد األطفال الذين يندرجون تحت تعريف "األطفال والشباب المهاجرين" يحدد مبلغ المنحة.

كيفية استخدام هذه المعلومات. تستخدم الوزارة هذه المعلومات فقط لتحديد ما إذا كانت المنطقة المدرسية مؤهلة للحصول 

 على المنحة االتحادية ومبلغ المنحة.

يحق لطفلكم االلتحاق بالمدرسة سواء أ أجبتم أم لم تجيبوا على هذا الطلب. إذا  ال يوجد تأثير على تسجيل طفلك في المدرسة.

 أردتم اإلجابة أو قمتم فعال باإلجابة ، فإن ذلك لن يؤثر على حق طفلك في االلتحاق بالمدرسة.

لومة محمية بموجب قانون الحقوق التعليمية والخصوصية إن ردكم الخطي هو مع سيتم التعامل بشكل سري مع ردودكم.

وسيتم التعامل معه بسرية ولن يتم الكشف عنه للعموم أو للجهات الحكومية األخرى ما لم تقدم موافقتك   (FERPAاألسرية )

  الخطية أو نتلقى مذكرة جلب أو أمرا من المحكمة تطلب منا الكشف عنه.

أنتم غير ملزمين بالرد وال تترتب أي عقوبات على عدم الرد ويظل طفلكم قادرا علی  عقوبة لعدم الرد. يليس هناك أ

 االلتحاق بالمدرسة.

. وإذا  Janet Brown-Clayton at (203) 275-1000 إذا كانت لديكم أي أسئلة لطرحها على اإلدارة المدرسية، يرجى االتصال

 على الرقم (CSDE)كانت لديكم أية أسئلة  لطرحها على حكومة الوالية، يرجى االتصال بقسم الشؤون القانونية والحكومية 

(860) 713-6520  . 

لتقدير.ام واالحترافائق ل بقبوا تفضلوو  

                                                       Janet Brown-Clayton  
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