
 دليل مقدمي الرعاية للطفولة المبكرة حول دعم 
 المهاجرين والالجئين والعائالت غير الموثقة أو ذوي الحاالت المختلطة

 
 لمحة عامة

 
فيما يلي بعض التوجيهات فيما يتعلق بكيفية دعم برامج الطفولة المبكرة  نورد ،فيما يتعلق بنشاط الهجرةمؤخرًا  األسر للتخوفات التي أبدتهانظًرا 

لجميع األطفال الحق  ومقدمي الرعاية لألطفال والعائالت المهاجرة والالجئين والعائالت غير الموثقة وأعضاء العائلة ذوي حاالت الهجرة المختلطة.
 عهم الفعلي أو المرتقب من الهجرة أو المواطنة لهم أو لعائالتهم.في الوصول إلى برنامج الطفولة المبكرة، بغض النظر عن وض

 
 المسافات اآلمنة والوصول إلدارة الهجرة والجمارك

 
جراءات ل يرجى التأكد من أن وكالتكم لديها سياسات الموظفين والعائالت يعون تلك السياسات  جميعلتعامل مع إدارة الهجرة والجمارك وأن وا 

والجمارك دون  إلدارة الهجرةلومات أو فتح الباب عبنشر م إلزام عليك ، فال يوجدي احترام سرية األطفال والعائالتالحق ف لديك .جيداً  واإلجراءات
رة االستشارة القانونية حول المشكالت التي تتعلق بالهجتقدم أو و/حقوقك"  اعرفالمنظمات التي تقدم تدريب "يمكنك االتصال ب .قاض   ةموقع مذكرة
 تكون على دراية جيدة قدر اإلمكان.حتى 

 
 إجراءات الهجرة والجمارك في تلك المواقع.هناك قيود على تطبيق بمعنى أن "مواقع حساسة"  برامج التعليم المبكر،س، بما في ذلك ار المدتعتبر 

 
 خطة سالمة العائلة

 
أو  دم الرعاية األساسي أو ولي األمرالقبض على مقإلقاء الملف في حالة  فيوعمل خطة سالمة  امن أن جميع العائالت في البرنامج لديهتأكد 

 ."في حالة الطوارئ"أكثر تعقيدا من بطاقة هذه قد تكون خطة السالمة  ولة عن الهجرة وال يمكنه أخذ طفله.ؤ السلطات المساعتقاله من ِقبل 
 لالتصال في حاالت الطوارئ ألخذ الطفل في  وأن يقدموا تفويضاً جهة اتصال أخرى للطوارئ ورقم هاتف،  ايجب على الوالدين أن يقدم

 بذلك أو ال يمكن لهم أخذه. ينالوالدأحد حال لم يقم 
  في الستخدامها  ةاتصال احتياطيتقديم جهات على الوالدين

 حال عدم الوصول لجهة االتصال األساسية
  على الوالدين منح التفويض لجهة االتصال الطوارئ بأخذ
 ت الطبية والقانونية لطفلهم.القرارا
 رقم هاتف الطوارئ لطفلهم. على الوالدين تذكر 
  عطاءه لجهة اتصال على العائالت تذكر رقم التسجيل وا 

 الطوارئ.
  في موقع آمن يجب على العائالت الحفاظ على جواز سفرهم

على وجودهم في الواليات  المادي والدليلالبيانات الشخصية كذلك و 
 المتحدة، والمعلومات المالية.

 
 دعم الصحة النفسية

 الموارد
الساخن االتصال بالخط  استفسارات الديهالتي أو للمساعدة  التي تحتاجيمكن للعائالت 

-HELP-MY-FAMILY (1-855-1لدعم العائالت لحقوق الالجئين والمهاجرين على رقم 

والكورية  واإلسبانيةاإلنجليزية  باللغاتهذه الخدمات متاحة . (855-435-7693
 والبولندية.

 

 لمعرفة معلومات حول حقوقك والمصادر القانونية يرجى زيارة: 
resources-http://immigrantjustice.org/immigrant   أو 

organize-and-rights-your-involved/know-http://www.icirr.org/about/get 
 

للحصول على آخر التحديثات والمصادر حول مشكالت الهجرة يرجى 
 involved/impacto-http://www.latinopolicyforum.org/getزيارة:

 

لمزيد من األمثلة حول خطة سالمة العائلة يرجى 
 ncy_plan.pdfhttp://www.icirr.org/content/documents/emerge:زيارة

 
  لمزيد من المصادر حول الصحة النفسية يرجى

 زيارة:
resources-https://childhoodresilience.org/yna 

 

 

http://immigrantjustice.org/infosessions
http://immigrantjustice.org/infosessions
http://www.icirr.org/about/get-involved/know-your-rights-and-organize
http://www.icirr.org/about/get-involved/know-your-rights-and-organize
http://www.latinopolicyforum.org/get-involved/impacto
http://www.icirr.org/content/documents/emergency_plan.pdf
https://www.luriechildrens.org/en-us/care-services/specialties-services/center-childhood-resilience/Pages/post-election-mental-health-resources.aspx
https://www.luriechildrens.org/en-us/care-services/specialties-services/center-childhood-resilience/Pages/post-election-mental-health-resources.aspx
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كن مستعدًا لتوفير وتعزيز شعور . ألجانب والتغيرات في إجراءات الهجرةللخطاب المعادي لوعدم اليقين نتيجة  قالقلحالة متزايدة من عانت األسر 

النفسي  التأقلمتعزيز من خالل الصدمات والخوف واجه  تعرف على عالمات التوتر بين العائالت. بتوتر.التي تشعر األمان لألطفال والعائالت 
ومن المهم أيضًا الحصول على الفرص لممارسة  لحمايتهم. بجانبهم دائماً  األطفال أن البالغين موجودينعليك أن تذكِّر  والحفاظ على الهدوء.

 الرعاية الذاتية.


