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SVMEP serves the public school systems in the cities of Harrisonburg and

Winchester and the counties of Clarke, Frederick, Fauquier, Rockingham,

Shenandoah, and Prince William.

 

يقدم برنامج SVMEP الخدمات ألنظمة المدارس الحكومية في مدينتي

هاريسونبورغ ووينشستر ومقاطعات كالرك وفريدريك وفاوكواير وروكينغهام

وشيناندواه وبرينس وليام.

 

برنامج تعليم المهاجرين بوادي
شيناندواه

A FEDERAL TITLE 1, PART C PROGRAM
ADMINISTERED BY THE VIRGINIA

DEPARTMENT OF EDUCATION
 

برنامج ُمنح تمويل البند األول، القسم ج من
الحكومة الفيدرالية، تديره وزارة التعليم

بفيرجينيا

THE SHENANDOAH VALLEY

MIGRANT EDUCATION

PROGRAM 

The SVMEP is a an educational program 

 

The SVMEP focuses specifically on assisting migrant students

with their health and educational needs. The SVMEP refers

parents to other resources or programs to find the help they

need and uses Parent Advisory Council meetings to foster

parent community engagement. 

 

SVMEP هو برنامج تعليمي

 

يركز برنامج SVMEP تحديًدا عىل مساعدة الطالب المهاجرين في تلبية

احتياجاتهم الصحية والتعليمية. يحيل برنامج SVMEP أولياء األمور إىل

برامج أو موارد معلومات أخرى بهدف العثور عىل المساعدة التي

يحتاجون إليها ويستعين باجتماعات المجالس االستشارية ألولياء األمور

لتعزيز مشاركة مجتمع أولياء األمور.

 

540-568-3666

FAX: 540-568-6374

SHENVALLEYMIGRANTED@JMU.EDU 

@SHENVALLEYMIGRANTED



OUR MISSION 

The Shenandoah Valley Migrant Education Program

(SVMEP) advocates for students between the ages of

3 to 22 and out-of-school youth by providing them

with supplemental academic support year-round. The

primary goal of SVMEP is to ensure that all migrant

students reach challenging academic standards and

graduate with a high school diploma or complete a

GED that prepares them for responsible citizenship,

further learning, and productive employment.

مهمتنا

(SVMEP) يساند برنامج تعليم المهاجرين بوادي شيناندواه

الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و22 عاًما

والشباب غير الملتحقين بالمدارس من خالل تزويدهم بالدعم

األكاديمي التكميلي عىل مدار العام. الهدف األساسي من

برنامج SVMEP هو ضمان وصول جميع الطالب المهاجرين

إىل معايير أكاديمية مرتفعة وحصولهم عىل شهادة المدرسة

الثانوية حال تخرجهم أو إكمال اختبار تطوير التعليم العام

(GED) الذي يعدهم ليصبحوا مواطنين مسؤولين ويهيئهم

لمواصلة التعلم والحصول عىل فرص عمل مربحة.

ELIGIBILITY 

OUR SERVICES 

ACADEMIC TUTORING 

TRANSPORTATION

INTERPRETATION  

SUMMER PROGRAMS 

FREE SCHOOL LUNCH 

HELP COMPLETING SOCIAL SERVICES

APPLICATIONS

COMMUNICATIONS WITH SCHOOLS 

SCHOOL SUPPLIES

PARENT ADVISORY COUNCIL 

الدروس الخصوصية األكاديمية

خدمات النقل

الترجمة الفورية

البرامج الصيفية

وجبة غداء مدرسية مجانية

المساعدة في استكمال طلبات الخدمات االجتماعية

التواصل مع المدارس فيما يخص تعليم الطالب

المستلزمات المدرسية

المجالس االستشارية ألولياء األمور

    REGARDING YOUR STUDENT’S EDUCATION 

الخدمات التي نقدمها

Line work in a poultry processing plant

Growing or harvesting a crop

Work on a dairy or poultry farm or fishing

industry

Nursery

خط العمل في مصنع لتجهيز الدواجن

زراعة المحاصيل أو حصادها

العمل في مزرعة ألبان أو دواجن أو مجال صيد

األسماك

مشتل

Migrant eligible families who have moved within

the past 3 years in search of work in agricultural

or raw-food processing. For example:

األهلية

العائالت المؤهلة هي العائالت المهاجرة المنتقلة خالل

آخر 3 أعوام بحًثا عن عمل في مجال الزراعة أو معالجة

المواد الغذائية الخام. عىل سبيل المثال:

 

 

 


