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ز
اإلنجليية لغة ثانية ENL
نظرة عامة عن برنامج اللغة
اإلنجليية لغة ثانية  ENLزف مدرسة ز
ز
هيي جونسون المستقلة ( HJCSالروضة – الصف الرابع) مصمم لتقديم
ان برنامج اللغة
ي
ز
ز
تعليم اللغة االنجليية للطالب الذين ال يتحدثون اإلنجليية او للطالب ذوي اجادة محدودة للغة  .LEPان طالب مدرسة HJCS
ز
اس .ان الهدف لطالب  LEPهو اكتساب وإجادة اللغة
يحصلون عىل مساعدة لغوية لمساندة التعليم يف مجال المحتوي الدر ي
ز
اإلنجليية االكاديمية.
حاليا تقوم المنطقة التعليمية بتوفي الخدمات التعليمية للطالب ز يف المدارس التالية:
ز
إلنجليية ELP
المعايي االكاديمية لطالب  / ENLومعايي اتقان اللغة ا
اإلنجليية لغة ثانية  ENLزف مدرسة ز
ز
هيي جونسون المستقلة يستخدم معايي اتقان اللغة لنيويورك كأساس
ان برنامج اللغة
ي
ز
ز
األكاديم.
اس
للينامج
ر
ي
التعليم .ان تلك المعايي تم تصميمها لمساعدة المعلمي تنمية كفاءة الطالب يف اللغة والمحتوي الدر ي
ي
وتتوافق معايي  ELPمع معايي نيويورك لمهارات اللغة االكاديمية.
ز
عىل:
ان مقدمة معايي اتقان اللغة اإلنجليية تنص ي
ز
ز
اإلنجليية لغة ثانية يقضون فية طويلة من اليوم يف بيئة اكاديمية مدمجة
"تدرك معايي نيويورك  ELPان الكثي من طالب اللغة
ز
ز
اس وموظفون ENL
باللغة اإلنجليية .ان معايي  ELPتعد بمثابة أداة للعمل يف الفصل العام المدمج ،ومعلمون المحتوي الدر ي
ز
ز
اإلنجليية.
اليوم لمهارات اللغة
معن لتوجيه ومساعدة التعليم
والموظفون
ر ي
ي
مزدوج اللغة الذين يسعون لتطبيق معايي ذات ي
ز
األكاديم واكتساب اللغة اإلنجليية.
تعتي أداة يمكن ان تستخدمها االرسة لمساندة التقدم
ال ذلك ر
وباإلضافة ي
ي
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ز
ز
ز
اإلنجليية لغة ثانية ENL
وقواني الوالية لتعليم اللغة
القواني الفيدرالية
الفصل  VIمن قانون الحقوق المدنية ()١٩٦٤
ز
ز
ينص الفصل " ،VIلن يتم اقصاء أي فرد يف الواليات المتحدة ،بناء عىل العرق او بلد المنشاء من االشياك يف ،او يمنع من الحصول
ز
تميي تحت أي مشكلة او نشاط يحصل عىل مساعدات مالية فيدرالية من وزارة الصحة والتعليم
عىل المنافع ،او يتعرض ألي
والرعاية(Title VI of the CRS of 1964, US CFR Part 80). ".
قانون التعليم المزدوج اللغة ()١٩٦٨
ر
ه
رسع الكونجرس قانون التعليم المزدوج اللغة لعام  ١٩٦٨بهدف تكليف المدارس بتوفي برامج تعليمية مزدوجة اللغة .هذه ي
الن يؤيد فيها الكونجرس تمويل التعليم مزدوج اللغة .ان برنامج التعليم مزدوج اللغة كان برنامج ممول فيدراليا من
المرة
ي
االول ي
ز
االبتدات والثانوي ومع المراجعة قانون تحسي المدارس االمريكية لعام .١٩٩٤
خالل الفصل  VIIمن قانون تعليم
ي
)Lau vs. Nichols, (494 U.S. Reports, 563-72 Oct. term, 1974
ز
ز
ال
تلك قضية بارزة تتعلق بتعليم اللغة األقلية .أخفق نظام التعليم يف مدينة سان فرانسيسكو من توفي تعليم اللغة اإلنجليية ي
ز
ز
اإلنجليية .حكمت محكمة االستئناف بأن:
صين محدودي اتقان اللغة
 ١٨٠٠طالب
ي
ز
ز
ز
قوم اقلية من االشياك الفعال يف
"عندما
تستثن عدم القدرة عىل التحدث او فهم اللغة اإلنجليية فريق من األطفال من أصل ي
ي
اليامج التعليمية المقدمة من قبل المنطقة التعليمية ،يلزم ان تتخذ المنطقة التعليمية الخطوات اإليجابية من اجل تصحيح
ر
اليامج التعليمية امام هؤالء الطالب.
هذا العجز اللغوي لتفتح أبواب ر
35 Fed. Reg. 11595
قانون ز ئ
تكاف الفرص التعليمية ()١٩٧٤
هذا القانون يؤكد عىل الحقوق التعليمية المتكافئة للطالب ذو اللغة األقلية.
)Plyer vs. Doe (102 S. Ct. 2382, 1982
ز
اقرت المحكمة العليا ان المنظمة التعليمية البد ان تسجل وتعلم األطفال القاطنون يف محيط المنطقة التعليمية حن وان
كان االهل ال يحملون أوراق إقامة قانونية.
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عندما
ال مدرستنا
ي
يأت ي

طالب لغة اقلية جديد
 –١التسجيل
•
•

جميع الطالب لهم حق التسجيل ز يف المدرسة!
زز
ال جميع الطالب.
يلزم تقديم استفتاء لغة الميل ي
–٢االلتحاق

•

ز
المناسبي.
يلزم وضع الطالب وفق السن والصف
ز
اإلنجليية (مستمر)
 –٣تقييم اتقان اللغة

•

ز
متعلم اللغة
كل ربيع ،يلزم اشياك جميع الطالب ذو االجادة المحدودة للغة  LEPيف اختبار والية نيويورك لتعريف
ي
ز
اإلنجلييةNYSITELL .
 –٤تكافء الفرص التعليمية

•

•
➢
➢
➢
➢
➢
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ز
وفق مكتب الحقوق اإلنسانية ،ان الطالب ذو اللغة األقلية الذين يتم وضعهم يف المستوي  ٤–١عند تقييم اللغة ويتم
ز
االنجليية  LEPيلزم حصولهم عىل فرص تعليمية متكافئة مع الحصول عىل مستوي
اعتبارهم محدودي إجادة اللغة
ز
مالئم من تنمية مهارات اللغة اإلنجليية يوميا (ساعة واحدة عىل األقل يوميا وفق توصيات الوالية).
التال:
ان المدارس مسؤولة عن تطبيق
ي
وضع ز
بالينامج
اليام ر
بالينامج
تنمية اهداف خاصة ر
ز
ز
ز
اليامج التعليمية يف مدرسة هيي جونسون المستقلة
تهيئة مشاركة فعالة للطالب ذوي اللغة األقلية يف ر
الينامج واحتياجات الطالب بصفة دورية
تقييم ر
االحتفاظ بالسجالت وشهادات التقدم

إجراءات التسجيل
وفق توجيهات االعتماد القائم عىل األداء ،يطلب من كل مدرسة ان تقدم استفتاء لغة ز ز
االول (لغة االم) لجميع الطالب
الميل لمعرفة اللغة
ي
ز
ز
الميل لمدرسة ز
هيي جونسون المستقلة ف الصفحة التالية) .ان استفتاء لغة ز
المسجلون بالمدرسة( .انظر نموذج من استفتاء لغة ز ز
الميل
ي
يسع للحصول عىل المعلومات التالية؛
ي
االول (االم) للطالب
اللغة
❖
ي
ز
الن يتحدثها الطالب يف اغلب األحيان
❖ اللغة ي
زز ز
ز
الميل يف اغلب األحيان
الن يتحدثون بها يف
❖ اللغة ي
االول ز يف ملف الطالب الدائم.
يتم توثيق لغة الطالب
ي

سياسة اإللحاق بالصف
ز
يتم إلحاق الطالب المسجلون زف مدرسة ز
هيي جونسون المستقلة مع اقرانهم يف ذات العمر /الصف .ان غياب اجادة اللغة
ي
ز
ز
ز
اإلنجليية لن يوضع يف االعتبار عند إلحاق الطالب ذوي اللغة األقلية .يتم النظر يف إلحاق الطالب بالصف األقل فقط ان كان
اس واحد.
الطالب ليست لديه أي ر
خية مدرسية سابقة او كان الطالب قد تغيب عن المدرسة لمدة أكي من عام در ي
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وزارة اليبية/جامعة والية نيويورك /ز
البات ،نيويورك ١٢٢٣٤
ي
مكتب ب١٢-
زز
ز
كوليي ،المفوض المساعد
لييت كولون-
مكتب تعليم اللغة المزدوجة ولغات العالم
55 Hanson Place, Room 594
89 Washington Avenue, Room 528EB
Brooklyn, New York 11217
Albany, New York, 12234
Tel:(718) 722 2445/Fax: (718) 722 2459
(518) 474 8775/ Fax: (518) 474 7948

استفتاء لغة ز ز
الميل HLQ
ول االمر
عزيزي الوالد/ة او ي
من اجل تقديم افضل تعليم لطفلك ،نحتاج ان
ز
اإلنجليية ،ز يف الفهم،
نحدد مستوي معرفته للغة
والحديث ،والقراءة والكتابة وأيضا الدراسة السابقة
الشخص .الرجاء تعبئة البيانات التالية
والتاري خ
ي
اس.
تحت القسم الخلفية زاللغوية والتاري خ الدر ي
عىل هذه األسئلة.
نقدر تماما مساعدتك يف اإلجابة ي
شكرا

الرجاء الكتابة بوضوح عند تعبئة هذا الجزء
اسم الطالب:

األول

اللقب

األوسط

تاري خ الميالد
اليوم
الشهر
/
ول االمر
او
ة
الوالد
معلومات
ي
اللقب

العام

االسم األول

الجنس
□ ذكر
انن
□ ي

صلة القرابة مع الطالب

كود لغة ز ز
الميل
الخلفية اللغوية
(الرجاء اختيار كل ما يوافق)
ز
 –١ما ه اللغات المتحدث بها زف ز ز
اإلنجليية □ أخرى _______________________
ميل او محل سكن الطالب؟□ .
ي
ي
حدد اللغة
ز
اإلنجليية □ أخرى _______________________
الن تعلمها الطفل؟ □
ه اللغة
ي
االول ي
 –٢ما ي
حدد اللغة
زز
□ الوالدة ______________ الوالد ________________
ول االمر؟
ه لغة الميل لكل من الوالد/ة  /ي
 –٣ما ي
حدد اللغة
حدد اللغة
ول االمر ______________________
□ ي
حدد اللغة
ز
اإلنجليية □ أخري ______________________
الن يفهمها الطفل؟ □
ه اللغة  /اللغات ي
 –٤ما ي
حدد اللغة
ز
اإلنجليية □ أخري ______________________
□ ال يتحدث
الن يتحدثها الطفل؟ □
ه اللغة  /اللغات ي
 –٥ما ي
حدد اللغة
ز
اإلنجليية □ أخري ______________________
□ ال يقرأ
الن يقرأها الطفل؟ □
ه اللغة  /اللغات ي
 –٦ما ي
حدد اللغة
ز
اإلنجليية □ أخري ______________________
□ ال يكتب
الن يكتبها الطفل؟ □
ه اللغة  /اللغات ي
ما ي
حدد اللغة

الن يسجل بها الطالب
هذا الجزء يمأل بمعرفة المنطقة التعليمية ي

student ID number in NYS student
information system
Arabic
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School district information
District name number and school Address

استفتاء لغة ز ز
الميل الصفحة الثانية HLQ
التعليم
التاري خ
ي

الن أمضاها طفلك ز يف المدرسة
 –٨حدد عدد السنوات ي
ز
 –٩هل تعتقد ان طفلك قد يكون لديه أي صعوبات او ظروف قد تؤثر عىل قدرته عىل فهم ،او تكلم او قراءة او كتابة اللغة اإلنجليية او أي لغة اخري؟ ان
كانت اإلجابة نعم ،رجاء ر
الشح
* ان نعم ،الرجاء التوضيح _____________________________
□غي متأكد
□ ال
□ نعم *
□ حادة بعض ر
□ حادة جدا
الشء
طفيفة
□
الصعوبات
هذه
ان
تعتقد
هل
ي
□ نعم* الرجاء تعبئة رقم –١٠ب أسفل

ال تقييم االحتياج للتعليم الخاص من قبل؟ □ ال
 –١٠أ -هل تمت احاله طفلك ي
للتقييم ،هل حصل الطفل عىل تعليم احتياجات خاصة ز
ز
الماض؟
ف
–١٠ب -ان تمت اإلحالة
ي
ي
ي
ال حصل عليها________________________:
الخدمات
نوع
–
□ نعم
□ ال
ي
عمر الطفل عندما حصل عىل الخدمات( :الرجاء ضع عالمة امام كل ما يوافق)
□  ٥–٣سنوات (تعليم احتياجات خاصة).
□  ٦سنوات او أكي ( تعليم احتياجات خاصة)
□ الوالدة حن  ٣سنوات( .تدخل مبكر)
□ نعم
 –١٠ج -هل لدي الطفل خطة تعليمية خاصة  IEP؟ □ ال
ر
سء اخر تعتقد ان من المهم ان تعرفه المدرسة عن طفلك؟ (احتياج خاص ،مخاوف صحية ،الخ)
 –١١هل هناك أي ي

 –١٢أي لغة تفضل للحصول عىل المعلومات من المدرسة؟ _____________________________

_________________________________________
ول االمر او الوالد/ة
توقيع ي
□ الوالد □ اخر ___________
صلة القرابة مع الطالب □ الوالدة

_____________________________________
السنة
اليوم
التاري خ الشهر

Official Entry only-Name/ Position of Personnel Administering HLQ
Name:
Position:
If an interpreter is provided, last name, position and credentials:
Name/ Position of qualified personnel, reviewing HLQ and conducting induvial interview
Name:
Position:
Oral interview necessary: □ no □ yes
Outcome of individual interview:
□ Administer NYSITELL □English Proficient □Refer to language proficiency team

_______*Date of individual interview ___/_____/
M D
Y

Name/ Position of qualified personnel administering NYSITELL
Name:
Position:
Date of NYSITELL administration ___/_____/_______ Proficiency level achieved on NYSITELL
M D
Yr
□entering □emerging □transitioning □expanding
□commanding
For children with disabilities, list accommodations, if any, administered in accordance with IEP pursuant to CSE recommendations:

Arabic
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وضع جدول الحصص
ز
ز
اإلنجليية .يلزم ان يحصل كل طالب
لتحسي جودة اللغة
االول لحصص طالب  LEPيلزم ان يتضمن فصول معدة
ان الجدول
ي
ز
موض به من قبل  IDOEيلزم تعديل الدروس والواجبات من قبل معلمون
عىل مستوي تنمية اللغة اإلنجليية الموافق كما هو
ي
ي
ز
ال المستوي المناسب إلتقان الطالب اللغة.
اس ي
الصف يف المحتوي الدر ي
ز
ز
اإلنجليية
اإلنجليية لغة ثانية بتحديد خطة تعليمية فردية لكل طالب  ILPبناء عىل مستوي إتقان الطالب اللغة
يقوم طاقم اللغة
ز
الموض بها لتنمية اللغة اإلنجليية (المساندة عن طريق
بصورة سنوية .تتضمن الخطة التعليمية الفردية  ILPالطرق التعليمة
ي
الن يجب ان يدرجها المعلمون داخل
السحب من الفصل ،او المعمل
التعليم ،الخ) وأيضا المواءمات والتعديالت المناسبة ي
ي
الفصل.
ز
ز
اإلنجليية لغة جديدة يف
ال معلمون الفصل و/او معلمون المحتوي والعاملون مع
توزع نسخة من الخطة التعليمية الفردية  ILPي
المدرسة وتحفظ ز يف ملفات الطالب الدائمة.
ملحوظة :ان تم استخدام أي مواءمات ز يف اختبار  NYSITELLيلزم التوثيق ز يف خطة الطالب التعليمية الفردية .ILP

الدرجات  /توزي ع الدرجات واالختبارات
وفق توجيهات االعتماد القائم عىل األداء ،ان سياسة مدرسة ز
هيي جونسون المستقلة للدرجات وتوزي ع الدرجات ،للطالب الذين
ز
ز
عىل ( Fدرجة الرسوب) ألنه ال يعرف اللغة
ال يتحدثون اإلنجليية ومحدودي اجادة اللغة اإلنجليية ،ال يحصل أي طالب ي
ز
ز
اإلنجليية.
اإلنجليية او محدود تحدث او قراءة او كتابة اللغة
ز
ز
ز
اإلنجليية ،يلزم موائمة او تعديل
اإلنجليية ان مستوي الطالب اقل من المستوي  ٥يف اجادة اللغة
ان اظهر تقييم إجادة اللغة
ز
إجراءات وضع الدرجات وفق مستوي اجادته للغة اإلنجليية .ان لم تتم موائمة وتعديل الدرجات كما يناسب ،يلزم عدم رسوب
ز
اس .يلزم اتاحة الفرصة للطالب للتعبي عن وإظهار مدي معرفتهم او اتقانهم للمفاهيم
الطالب او احتجازه يف ذات العام الدر ي
الدراسية بناء عىل مستوي اجادتهم للغة.
ز
يلزم مراجعة الطالب عىل أسس فردية وال يجب الحكم عليهم او تقييمهم بالمقارنة بزمالئهم المماثلون يف العمر الذي لغتهم
ز
اإلنجليية .يلزم تقييم وتحديد درجات كل فرد بناء عىل التقدم الفردي للشخص منذ تاري خ التسجيل.
ه اللغة
ي
االول ي
ز
ز
ز
والقواني الفيدرالية
قواني الوالية
اإلنجليية لغة جديدة  ENLبعد مراجعة
تم وضع التوجيهات التالية من قبل طاقم برنامج اللغة
ز
ز
ز
ز
اإلنجليية:
اإلنجليية والطالب محدودي االجادة للغة
المتحدثي باللغة
اإلنجليية كما تتعلق لغي
ومعلومات اجادة اللغة
:
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❖
❖
❖
❖
❖

تحديد اهداف واقعية ،وقابلة للتحقيق والقياس
ز
ز
اس يف ذات الوقت
تذكر ان الطالب يتعلم اللغة اإلنجليية والمحتوي الدر ي
ز
اإلنجليية لغة ثانية لتحديد إمكانيات الطالب عند وقت محدد
تخاطب بانتظام مع طاقم اللغة
ز
ز
ز
كن عىل دراية بمستوي الطالب يف اتقان اللغة اإلنجليية من اجل تقديم التعليم المناسب يف الفصل ولتحديد البديل المناسب لوضع
الدرجات.
قيم الطالب وفق مقاييس LEP

بدائل النجاح  /الرسوب
طالب المرحلة االبتدائية
ز
يجوز ان يحصل الطالب الذين تم تعريفهم انهم يمارسون اللغة يف المستويات  ٢ ،١و  ٣عىل درجة نجاح/رسوب ) (S/Uبدل من درجة من
ز
وصف يوثق كيفية تحديد درجة النجاح  /الرسوب .يجوز ان تختار
الن تحدد درجة نجاح  /رسوب تقرير
ي
االحرف .يلزم ان تضع المعلمة ي
اعىل.
عىل  C-او ي
المعلمة درجة من االحرف ان حصل الطالب ي
الطالب الذين ز يف المستوي  ٤من اللغة يلزم ان يحصلوا عىل درجة حرفية ناتجة من استخدام المنهج المعدل ز يف الفصل.

 Title IIIتحديد االهداف السنوية القابلة للقياس )(AMAO
يتطلب  ، Title IIIالقسم  ،٣١٢٢من كل والية ان تحدد اهداف قابلة للقياس سنوية ) (AMAOsللطالب محدودي اتقان
ز
اس الرفيع
اللغة  LEPالمخدومي تحت الفصل الثالث ومرتبطة بتقدم الطفل وتحقيق اتقان اللغة بينما يتعلم المحتوي الدر ي
األكاديم كما هو محدد وفق )Title I, section IIII(b)(I
للوالية وتحقيق مستويات التحصيل
ي

يلزم ان يتضمن Title III AMAOs
ز
ز
ز
اإلنجليية
❖ ازدياد سنوي يف  #و  %الطالب  LEPالذين يتقدمون يف تعلم اللغة
ز
ز
اإلنجليية
❖ ازدياد سنوي يف  #و  %الطالب  LEPالذين يحققون اتقان اللغة
ز
كاف للطالب  LEPوفق Title I
❖ ويحققون تقدم سنوي ي

ز
الكاف )(AYP
التقدم السنوي
ي
اس  ٢٠٠٣–٢٠٠٢تطلب قانون ال طفل ييك خلف لعام  (NCLB) ٢٠٠١من المدارس ان تظهر تقدم
ابتداء من العام الدر ي
ز
ز
ز
ز
ز
وف الطالب المعرفون يف المجموعات الفرعية يف النسبة العامة ،وتتضمن
سنوي يف اإلنجاز
األكاديم يف نسبة الطالب العامة ي
ي
ز
اإلنجليية ،وتعليم االحتياجات الخاصة.
المستوي االقتصادي ،والعرق ،واألصل ،ومحدودي اتقان اللغة
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التعديالت للطالب محدودي اتقان اللغة LEP
ز
ز
ز
اإلنجليية قد يجوز لهم الحصول عىل التعديالت يف التقييم كما هو محدد يف الخطة التعليمية
ان الطالب محدودي اتقان اللغة
ز
فرع يف الفصل .ال يسمح
الخاصة بهم ) .(ILPsان القرارات الخاصة بتعديل التقييم تتم عىل أساس فردي وتوثق كتعديل
تعليم ي
ي
ز
اإلنجليية.
ال أي لغة اخري غي اللغة
بيجمة توجيهات او مادة االختبار سواء شفهية او كتابة ي
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ز
اإلنجليية لغة ثانية ENL
استمارة تقرير اجتماع اللغة
اسم الطالب:

الصف:

 ENLمستوي:

نوعية االجتماع _:اجتماع حالة _  _ RTIتخاطب _ احتياجات خاصة _  _ ENLسلوكيات _ اخر

هدف االجتماع:

مالحظات االجتماع:

الن تمت مراجعتها ز يف االجتماع:
المستندات ي

نتائج االجتماع:

االجتماع القادم:
ز
الحاضون:
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التاري خ:

ز
انجليية لغة ثانية ENL
انتقال اىل الصف االعىل  /احتجاز طالب لغة

بموجب توجيهات االعتماد القائم عىل األداء ،لن تقوم اي منظمة مدرسية باحتجاز طالب لغة اقلية فقط بسبب اتقان اللغة
ز
اإلنجليية.
ز
يلزم تقييم الطالب كل حالة عىل حدة .ان كان تقييم اتقان اللغة يوضح ان الطالب يف مستوي اقل من المستوي ( ٥طالقة مثيل
ز ز
ز
اإلنجليية ،يلزم تعديل التقييم وإعطاء الدرجات لمستوي اتقان اللغة .ان لم يتم التعديل وفقا لذلك ،ال
األصليي) يف اللغة
السكان
يتحتم عدم رسوب الطالب او احتجازه.
ز
ز
اإلنجليية لغة ثانية
ال الصف األعىل او احتجاز طالب يف برنامج اللغة
أي أسئلة او مخاوف من معلمة الصف بخصوص االنتقال ي
ز
ز
ال المدير .تؤخذ جميع القرارات الخاصة بالطالب يف برنامج  ENLباالتفاق مع
ال معلمة اإلنجليية لغة ثانية او ي
 ENLيلزم ان توجه ي
ز
ز
ز
المبن ،والمديرة ،ومعلمة الفصل وبناء عىل توجيهات االحتجاز للطالب محدودي الطالقة يف اللغة
لجنة من معلمة  ENLيف
ي
ز
اإلنجليية .LEP
ان اللجنة السابق ذكرها سوف تجتمع لمراجعة المعلومات الخاصة بأداء الطالب وقبل االتصال بالوالدين حول احتجاز
الطالب .يجب تقديم المعلومات التالية خالل االجتماع
•
•
•
•
•
•
•
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نماذج من العمل داخل الفصل
نتائج تقييمات بطرق متعددة
 RTIخطة االستجابة للتدخل
اكم)
التاري خ السابق ( معلومات من الملف الدائم او الملف الي ي
ز
المبن
المحصالت من الفريق ز يف
ي
معلومات عن خلفية مهارات االرسة الثقافية
نتائج تقييم NYSITELL

خارطة إجراءات االحتجاز
ان لم يتم تنفيذ النقاط السابقة بطريقة مالءمة ،ال يجوز االحتجاز

ال

نعم

هل تم تناول النقاط التالية؟
ز
اإلنجليية؟
 –١هل تم تقييم مستوي اجادة الطالب للغة
اس واحد كامل؟
 –٢هل التحق الطالب بالمنطقة التعليمية ألكي من عام در ي
ز
معن ،هل تمت مالئمة ز يف النقاط التالية:
 –٣للتأكد من ان المشاركة ذات ي
الرسم (االختبارات واالمتحانات)؟
طريقة تقديم الدرس ،المهام ،الواجب ،والتقييم
ي

 –٤هل تم تطبيق خطة تعليمية خاصة  ILPلتوثيق المالئمات ز يف الفصل وتقدم الطالب؟
ز
اإلنجليية من خالل السحب من
 –٥ما المقدار الذي يحصل عليه الطالب ز يف تعلم اللغة
(يوض بساعة يوميا عىل األقل)
اس؟
ي
الفصل او فصل  ENLخالل اليوم الدر ي

 –٦هل تم تطبيق اسياتيجية بديلة للدرجات وتشمل ملف ،او عقد ،او دليل للتقييم؟

بيانات االختبار:
الحال
العام
ي

العام السابق

االختبار

العام السابق

NYSITELL

تقييم الوالية  -القراءة
تقييم الوالية  -الرياضيات
تقييم الوالية  -العلوم
تقييم الوالية – الدراسات االجتماعية
القراءة MAP-
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اللغةMAP -
الرياضيات MAP -
Otis Lennon - IQ
Fountas and Pinnell level

تداخالت عامة:

السحب من الفصل للتعلم
مهمات معدلة
السماح بمزيد من الوقت
مهمات معدلة
استخدام المخططات الرسومية
الي ز
كي عىل المفردات الرئيسية
استخدام نصوص مبسطة
عرض نمط اسياتيجيات االدراك
توفي بنك المفردات
تبسيط التوجيهات
تداخالت أكي تحديدا:
بناء عىل المعلومات المقدمة ___ ،يلزم احتجاز الطالب ز يف الصف _________ ____ .ال يلزم احتجاز الطالب
التوقيع:
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التاري خ:

اىل االحتياجات الخاصة
إحالة  ENLي
ز
ال تعليم االحتياجات الخاصة.
االرشادات التالية بخصوص إحالة طالب اإلنجليية لغة ثانية ي
ال تعليم االحتياجات الخاصة فقط بعد استطالع جميع الوسائل األخرى ويمكنك االبرام ان احتياجات
يلزم ان تتم اإلحالة ي
ز
توف من خالل برنامج التعليم العام وان احتياجات الطالب ال عالقة لها مع تعلم لغة ثانية او تعلم لغة
الطالب ال يمكن ان ي
اخري.
ال تعليم االحتياجات
عىل األقل قبل اعتبار ان اإلحالة ي
اس واحد كامل ي
اس ألكي من عام در ي
يوض ان يلتحق الطفل بالنظام الدر ي
ي
الخاصة لها ما رييرها اال ز يف حالة ان هناك معرفة مسبقة عن اإلعاقة او ان اإلعاقة ظاهرة.
ز
ز
يف معظم األحيان ،يكون قد تم التعرف عىل االحتياج الخاص يف والية اخري ،وكالمعتاد ،يلزم إعادة التقييم ليتم التعريف
للحصول عىل الخدمات ز يف نيويورك.
ز
ز
اإلنجليية
االول وبالغة
اإلنجليية يلزم ان تشمل نتائج االختبارات بلغة الطفل
جميع احاالت طالب  LEPمحدودي اجادة اللغة
ي
ز ز
ز
اللغتي.
حاضة يف
لتقديم األدلة ان الصعوبات
االول .من
اخصات تقييم مزدوج اللغة او ميجم لغرض التقييم ،يجب ان يكون طرف محايد يتقن لغة الطفل
عند البحث عن
ي
ي
ز
لتالف أي أخطاء لغوية او حضارية.
الناحية المثالية ،يجب ان يكون الميجم من ذات اللغة ،والبلد ،والحضارة مثل الطالب
ي

وىل االمر
اشعار ي
ز
ول االمر خالل  ٣٠ثالثون يوما من االختبار ( او
يلزم ارسال اشعار مستوي اتقان الطالب للغة اإلنجليية للوالد/ة المسؤول/ة او ي
ز
عىل خدمات اللغة
عىل حصول الطالب ي
خالل  ٣٠يوما من الحصول عىل الدرجات يف حال التقييم السنوي) .ينص الخطاب ي
ز
ز
لول االمر رفض تلك الخدمات
اإلنجليية لغة جديدة بما يوافق اجادة الطالب للغة اإلنجليية و يلزم ان يقدم الخطاب الفرصة ي
لطفلهم.

رفض الخدمات
ز
ز
اإلنجليية لغة جديدة ،يلزم
ول امر الطالب محدود اتقان اللغة  LEPرفض اشياك الطفل يف برنامج  ENLاللغة
يحق لوالد/ة او ي
تقديم الطلب كتابة ويحفظ ز يف ملف  ENLالطالب الدائم.
ز
ز
اإلنجليية  .LEPيلزم ادراج الطالب يف تقارير الوالية
ان رفض خدمات  ENLال يغي من وضع الطالب انه محدود اتقان اللغة
ز
ز
اإلنجليية السنوي .ان االختبار ليس
والتقارير الفيدرالية عن الطالب محدودي اتقان اللغة ،ويلزم ان يشيك يف تقييم اتقان اللغة
اختياري وال يمكن رفض االشياك ز يف االختبار.
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متابعة ومغادرة الطالب السابقون محدودي اتقان اللغة LEP
ز
ز
ز
اإلنجليية تتسم بالحصول عىل المستوي  ٥ألول مرة يف
ال  FEPطالقة اللغة
ان االنتقال من  LEPمحدودي اتقان اللغة االنجليية ي
ز
ز
ز
ال FEP
اختبار  NYSITELLالسنوي .حينئذ ال يكون الطالب مليما باالشياك يف خدمات تنمية اللغة اإلنجليية يوميا ويعاد تصنيفه ي
ز
ز
ال  FEPيلزم ان توثق يف ملفات الطالب باستخدام استمارة إعادة تصنيف .يبداء الطالب
يف التقارير .ان إعادة التصنيف من  LEPي
ز
مرحلة متابعة غي رسمية تستمر حن يحصل الطالب عىل المستوي  ٥مر ز
متتاليتي ز يف تقييم .NYSITELL
تي
ي
ز ز
ز
اإلنجليية بالحصول عىل المستوي  ٥مر ز
متتاليتي يف االختبار السنوي  ،NYSITELLيبداء الطالب
تي
بعد اثبات إجادة اللغة
ز
ز
ز
عامي .هذه المتابعة الرسمية للتأكد ان الطالب السابقون يف  LEPوتمت إعادة تصنيفهم
السابقون  LEPيف المتابعة الرسمية لمدة
ال  FEPقادرون عىل االشياك بشكل مجدي ز يف برامج التعليم العام ،أي:
ي
ز ز
اإلنجليية يف فصل التعليم العام،
ه اللغة
 –١يستطيع الطالب األداء عىل قدم المساواة مع زمالءهم الذين لغتهم االم ي

ز
اإلنجليية
اس العام واالشياك بنجاح بدون استخدام المواد
 –٢يكون لدي الطالب إمكانية الوصول ي
ال جميع عناض المنهج الدر ي
المبسطة ،و
 –٣يكون لدي الطالب إمكانية الحصول عىل خدمات تعليم اللغة ان احتاج االمر.
ز
ز
األكاديم لطالب  FEPبعد كل
اإلنجليية لغة ثانية بجمع البيانات عن األداء
عامي المتابعة الرسمية ،يقوم طاقم اللغة
خالل
ي
ز
ز
مرحلة جمع الدرجات .يلزم توثيق تلك المعلومات يف ملفات الطالب باستخدام استمارة متابعة  FEPيف الصفحات التالية .سوف
أكاديمن .ان اختبار
تراجع درجات تقييم الوالية وشهادة الدرجات وتعليقات المعلمة  /اإلدارة ،لتحديد ان كان الطالب يحقق نجاح
ي
ز
ز
عامي المتابعة الرسمية.
اإلنجليية السنوي غي مطلوب خالل
اتقان اللغة
ز
ز
اإلنجليية ،يتم تقييم الوضع ،وتحليله ،ويلزم وضع
األكاديم و/او مهارات اللغة
ان أظهرت المتابعة ان الطالب يتأخر يف األداء
ي
ز
ز
المبن خالل
اإلنجليية لغة ثانية ومعلم الفصل واإلدارة وفريق
ترتيبات لتقديم المساعدة المناسبة للطالب .يلزم تعاون طاقم اللغة
ي
هذا االجراء.
ز
ز
عامي المتابعة الرسمية ،يمكن ان يخرج الطالب من برنامج
اديم خالل
ان اظهر طالب اللغة اإلنجليية لغة ثانية  LEPنجاح أك ي
ز
اإلنجليية لغة ثانية .ان خروج طالب  FEPمن برنامج  ENLيلزم ان يوثق ز يف استمارة خروج الطالب .FEP
اللغة
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اىل طالب FEP
إعادة تصنيف من طالب  LEPي

رقم هوية الطالب:

اسم الطالب:

الصف:

_درجات الطالب (ترفق شهادة الدرجات)
نتائج االختبارات الموحدة
مالحظات:

تاري خ الميالد:

اس:
العام الدر ي

الشمول اول مرة:
الحصول عىل المستوي ٥
ي
تاري خ اختبار :NYSITELL
ز
اإلنجليية وإعادة التصنيف FEP
خدمات الخروج من تنمية اللغة
ابتداء المتابعة الغي رسمية:

الرياضيات

العلوم

ز
االنجليية

التاري خ

االختبار

NYSITELL
الدرجة الشمولية:
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تقييم الوالية

 FEPاستمارة المتابعة

اسم الطالب:
المعلمة:

تاري خ الميالد:

رقم الهوية:

الصف:

درجات الطالب (ترفق شهادة الدرجات)
نتائج االختبارات الموحدة
مالحظات اخري ( معلمة الصف ،طاقم  ،ENLاإلدارة ،الخ )

توقيع المعلمة:

التاري خ:

توقيع طاقم :ENL

التاري خ:

توقيع المسؤول اإلداري:

التاري خ:
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استمارة خروج الطالب FEP

المدرسة:

التاري خ:

المعلمة:
إعادة تصنيف الطالب من  LEPيال FEP
الشمول اول مرة :تقييم االتقان )NYSITELL
(الحصول عىل المستوي ٥
ي
ز
عامي
المتابعة الرسمية لطالب  FEPلمدة

التاري خ
التاري خ

الشمول المرة الثانية :تقييم االتقان )NYSITELL
(الحصول عىل المستوي ٥
ي
ابتداء العام األول

التاري خ

التاري خ:

ابتداء العام ز
الثات
ي

ز
العامي
انتهاء متابعة

تشي نتائج  ،NYSITELLونتائج االختبارات الموحدة ،والدرجات ،والمالحظة ،ان الطالب مستعد للخروج الكامل من خدمات
ز
اإلنجليية لغة جديدة والمتابعة.
اللغة

توقيع المعلمة:

التاري خ:

توقيع طاقم :ENL

التاري خ:

توقيع المدير:

التاري خ:
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برنامج تعليم الوافدين
ارعي وافدين .ان الكثي من هؤالء المز ز
ان الكثي من االفراد زف الواليات المتحدة يتم تصنيفهم عمال مز ز
ارعي ينتقلون كعائلة معا
ي
ز
المال .ان طبيعة عملهم المؤقت تخلق المشاكل السكنية ،والحواجز اللغوية ،وغياب التواصل
وضعهم
لتحسي
ال اخر
ي
من عمل ي
ز
مع الخدمات يف المجتمع .ان المستحقات االجتماعية واالقتصادية والصحية نادرا ما تتوفر لألرس الوافدة.
بما ان معظم األطفال الوافدين ينتقلون كثيا ،فان التحاقهم بالمدرسة كثيا ما يكون متقطع وعادة ما يفتقرون ال المهارات اللغوية
ال المشاكل االنتقالية ،فان هؤالء الطالب غالبا ما يعانون من محدودية اتقان اللغة
ومهارات القراءة والرياضيات .باإلضافة ي
ز
ال المدرسة.
ال العمل لمساعدة االرسة او مراعاة االشقاء الصغار بدال من الذهاب ي
اإلنجليية والفقر والواقع انهم بحاجة ي
اإلنجليية لغة ثانية  DOEعىل تعريف الطالب زف مدرسة ز
ز
هيي جونسون المدرسة المستقلة الذين قد
يساعد  ENLبرنامج اللغة
ي
ز
الن انتقلت خالل
يجوز لهم أهلية برنامج تعليم الوافدين بطرح استفتاء الوافدين للعمل (انظر النموذج يف الصفحة التالية) لألرس ي
ز
ز
ز
زز
موظف
ال
الثالث أعوام الماضية للعمل يف األنشطة الزراعية كما هو موضح يف استمارة استفتاء لغة الميل .يتم تقديم اإلجابات ي
ي
 DOEالذين يقومون بدورهم بزيارة االرسة لتحديد اهليتها.

اس
الحاق الطالب الوافدون والجدول الدر ي
❖ الطالب الوافدون الذين مقر ز ز
ميلهم خارج نيويورك ،يلزم الحاقهم بالصفوف والمواد الدراسية وفق تعليمات المدرسة
التابعة لمقر السكن.
❖ يلزم ان يحصل الطالب الوافدون عىل الخدمات االكاديمية المالئمة بناء عىل أحدث التقارير من المدرسة التابعة لمقر
السكن او اخر مدرسة التحقوا بها.

ر
اكم لمحدودي اجادة اللغة LEP
الملف الي ي
اكم خاص بالطالب محدودي اتقان اللغة واإلبقاء عليه .يلزم تحديث جميع المعلومات عند نهاية كل عام
يلزم االحتفاظ بملف تر ي
اس او عند انتقال الطالب ال مدرسة اخري او ال منطقة تعليمية اخري.
در ي
ز
اكم للطالب محدود اتقان
يلزم ان يحدث طاقم اللغة اإلنجليية لغة ثانية الملف باستخدام القائمة المرجعية للملف الي ي
ز
اكم.
اللغة .بلزم توثيق جميع البيانات يف استمارة ملف الطالب الي ي
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ر
اكم
القائمة المرجعية لملف الطالب محدود اتقان اللغة الي ي
ان الملفات الياكمية ملفات تعليمية خاصة بالطالب ،قانونية وخصوصية .ان الملفات وجميع ما تحوي من معلومات يسمح
ز
المسؤولي ز يف المدرسة الذين يلزم رؤيتهم للملف من اجل تحقيق واتمام مسؤوليتهم المهنية.
قانونا ان يطلع عليها فقط من قبل
يجوز للوالدين تقديم طلب مكتوب لالطالع عىل ملفات الطالب ويسمح للطالب أكي من  ١٨عاما بتقديم طلب مكتوب لالطالع
عىل الملفات الخاصة بهم.
)(20 U.S.C. § 1232g (b): 34 CFR subpart D
البد ان ز
يتوج طاقم المدرس الحرص عند العمل ز يف الملفات الياكمية لالحتفاظ بالمعلومات سليمة ،وخصوصية وامنة.
ز
الرجاء استخدام القائمة المرجعية التالية للتأكد ان المعلومات الخاصة بالطالب محدودي اتقان اللغة  LEPمدرجة يف الملف
ال مدرسة اخري او منطقة تعليمية اخري.
اس او عند انتقال الطالب ي
اكم .تحدث جميع المعلومات عند انتهاء العام الدر ي
الي ي
❖
❖
❖
❖
❖
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استفتاء لغة ز ز
الميل
الخطة التعليمية الفردية
ز
اكم
نسخة من تقرير اجادة اللغة  NYSITELLتقرير اجادة اللغة الخاص بالطالب يلزم ان يحفظ يف الملف الي ي
ز
عامي عىل األقل
لمدة
نتائج تقييم الوالية
ز
ز
ول
استمارة الخروج  /المتابعة  FEPوالمستندات للطالب السابقون يف  LEPخالل فية العامي للمتابعة ان رفض ي
االمر الخدمات

اكم للطالب محدود اتقان اللغة LEP
سجل التحديث للملف الي ي
االسم بالكامل
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المستند

التاري خ

ز
االنجليية
مستويات اتقان اللغة
ز
ر
الن يتم تقييمها
لدي طالب اللغة اإلنجليية لغة ثانية مستويات متفرقة من اتقان اللغة .أسفل تجد رسح لمستويات اتقان اللغة ي
ز
اإلنجليية لغة ثانية.
وتعريفها من قبل معلمون برنامج اللغة
ز
اإلنجليية ،يبدؤون ز يف اظهار مهارات ز يف استقبال
الطالب الذين ز يف هذا المستوي من اتقان اللغة
ز
ال مهمات بسيطة بالتخاطب.
وإنتاج اللغة اإلنجليية .يستطيعون االستجابة ي

المستوي ١

ز
اإلنجليية ،يستجيبون بسهولة أكي لمهمات
الطالب الذين ز يف هذا المستوي من اتقان اللغة

المستوي ٢

متنوعة بالتخاطب.
ز
ز
ز
الن
الطالب الذين يف هذا المستوي من اتقان اللغة اإلنجليية ،يوائمون مهارات اللغة اإلنجليية ي
تعلموها لتلبية االحتياجات الفورية للتخاطب والتعليم .يمكنهم ان يفهموا ويمكن ان يفهمهم
االخرون ز يف الكثي من المواقف االجتماعية األساسية (بينما يظهر الكثي من أخطاء االستخدام)
ال المساعدة ز يف اللغة األكاديمية.
ويحتاجون ي

ز
ز
اإلنجليية
اإلنجليية ،يدمجون عناض اللغة
الطالب الذين ز يف هذا المستوي من اتقان اللغة
ز
ز
ز
اإلنجليية طريقة للتعلم
ال إدراك ،ويستطيعون استخدام اللغة
يف مواقف معقدة يف االحتياج ي
ز يف المناطق االكاديمية األخرى ولكن هناك بعض القليل من األخطاء ز يف استخدام اللغة ما تزال
واضحة.

المستوي ٣

المستوي ٤

ز
اإلنجليية ،يتخاطبون بكفاءة مع مختلف
الطالب الذين ز يف هذا المستوي من اتقان اللغة
الجماهي ز يف مواضيع متعددة معروفة واخري جديدة لتلبية االحتياجات االجتماعية
ز
اإلنجليية بدون
واألكاديمية .يتحدث الطالب و يفهمون ويقرؤون ويكتبون ويستوعبون اللغة
ز
اإلنجليية.
ه اللغة
أكاديم مثيل اقرانهم الذين لغتهم
أي صعوبات ويظهرون انجاز
ي
االول ي
ي
ز
ال تدعيم لغوي أكي وتنقيح ان
للحصول عىل طالقة اللغة اإلنجليية مثل اقرانهم هم بحاجة ي
احتاج االمر.
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المستوي ٥

ز
اإلنجليية لغة جديدة المستوي االول
التعديالت المالئمة والتقييم لطالب اللغة
ررسح طالب المستوي األول
ز
ز
اإلنجليية اال قليل من الكلمات البسيطة المكرر كثيا .ال يستطيع
يف المستوي األول ال يقدر الطالب عىل الحديث او فهم اللغة
ز
اإلنجليية .يستمد الطالب المعلومات من نطاق الموضوع.
الطالب استخدام أي مهارات عالية الذكاء بالغة
التعديالت الدراسية المالئمة لطالب المستوي االول
✓ تحديد رفيق للدراسة
✓ السماح بالمزيد من الوقت إلنهاء الواجب
✓ توفي النصوص البديلة
✓ الترصي ح بقاموس متعدد اللغات
✓ الي ز
كي عىل المفردات االساسية
✓ ابراز المفاهيم الهامة
✓ استخدام المخططات الرسومية
✓ ادراج الخرائط التخطيطية

✓

الخيات العملية
توفي ر

ر
الشح بالصور والرسومات
✓
✓ إعطاء نموذج المفردات والمفاهيم
✓ اإلجابة بكلمة واحدة

تقييم طالب المستوي االول
✓ تحديد عقد لتحديد الدرجات
✓ تحديد درجة نجاح /سقوط بناء عىل المجهود
✓ االشياك ز يف مشاري ع تعليمية تعاونية
✓ اإلجابة عىل أسئلة نعم  /ال
✓ تقديم رسوم بيانية مزدوجة اللغة
ز
تجهي كتب بالصور توضح المفاهيم الرئيسية
✓
✓ احداث لتقمص االدوار
✓ رسم ووضع العنوان عىل رسومات متتابعة
✓ مطابقة الصور للمفردات
ز
ز
انجليية مبسطة
للمحاضة بلغة
✓ توفي النقاط األساسية
✓ قول وكتابة التوجيهات
✓ استخدام اختيار النصوص المكتوبة عند عرض الفيديو
✓ استخدام معلم مزدوج اللغة لتعليم الحقائق األولية الهامة
✓ تجنب المصطلحات العامية
✓ تعليم وإعطاء نموذج لالسياتيجيات المعرفية
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✓
✓
✓
✓
✓

تفعيل المعرفة السابقة بشكل واضح
ز
اس
القراءة والكتابة يف المحتوي الدر ي
ز
انجليية بسيطة
توفي االرشادات المكتوبة بلغة
استخدام الخطوات المتبعة ز يف الكتابة
صنع مشاري ع تطبيقية (نماذج ،تجارب ،الخ)

شخص
✓ صنع قاموس صوري مزدوج اللغة
ي
✓ صنع خرائط ،وجداول ورسومات بيانية
✓ انشاء "البوم صور" من صور المجالت ر
لشح االحداث والمفاهيم
✓ انشاء مخططات رسومية
✓ بناء الملصقات ر
لشح االفكار
✓ تصنيف الصور واالشياء

ز
ز
الثان
اإلنجليية لغة جديدة المستوي
التعديالت المالئمة والتقييم لطالب اللغة
ي

ررسح طالب المستوي ز
الثات
ي
ز ز
ز
الثات التخاطب عىل المستوي البسيط .بالرغم من ان الطالب يمكنه ان يفهم بعض اللغة اإلنجليية يف
يمكن لطالب المستوي
ي
ز
سياقات كثية ،اال انه قد ال يقدر الطالب عىل اصدار الكثي من اللغة اإلنجليية .ان اغلب التعليم سوف يأخذ مكان عن طريق
ز
يعات طالب المستوي ز
ز
ز
اإلنجليية.
الثات الكثي من الصعوبات يف المستوي الرفيع من التفكي بالغة
ي
اإلشارات واللغة االم .ي
ز
الثان
التعديالت الدراسية المالئمة لطالب المستوي
ي
✓ تحديد رفيق للدراسة
✓ السماح بالمزيد من الوقت إلنهاء الواجب
✓ توفي النصوص المبسطة
✓ الترصي ح بقاموس متعدد اللغات
✓ الي ز
كي عىل المفردات االساسية
✓ ابراز المفاهيم الهامة
✓ استخدام المخططات الرسومية
✓ ادراج الخرائط التخطيطية

✓

الخيات العملية
توفي ر

ر
الشح بالصور والرسومات
✓
✓ إعطاء نموذج المفردات والمفاهيم
✓ السماح باإلجابة المبسطة
✓ تحديد عقد لتحديد الدرجات

ز
الثان
تقييم طالب المستوي
ي

✓ تحديد درجة نجاح /سقوط بناء عىل المجهود
✓ االشياك ز يف مشاري ع تعليمية تعاونية
ومن واين
✓ اإلجابة عىل أسئلة ماذا ي
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✓ مقارنة ومفارقة االشياء
✓ انتاج رسومات مزدوجة اللغة
اس بالصور والكلمات لتذكر المفاهيم االساسية
✓ االحتفاظ بسجل در ي
✓ احداث لتقمص االدوار
✓ رسم ر
ورسح الرسوم المتتابعة

✓ مطابقة الرسومات والمفردات
✓ صنع مشاري ع تطبيقية (نماذج ،تجارب ،الخ)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

شخص
صنع قاموس صوري مزدوج اللغة
ي
تفعيل المعرفة السابقة بشكل واضح
ز
ز
انجليية بسيطة
المحاضة بلغة
توفي النقاط األساسية ز يف
السماح باستخدام جهاز التسجيل لتسجيل المالحظات
تجنب المصطلحات العامية
استخدام النصوص المكتوبة عند عرض الفيديو
استخدام معلم مزدوج اللغة لتعليم الحقائق األولية
استخدام الخطوات المتبعة ز يف الكتابة
ز
انجليية بسيطة
توفي االرشادات المكتوبة بلغة
ز
اس
القراءة والكتابة يف المحتوي الدر ي
تعليم وإعطاء نموذج االسياتيجيات المعرفية
صنع خرائط وجداول ورسومات بيانية

✓ انشاء "البوم صور" من صور المجالت ر
لشح االحداث والمفاهيم
✓ انشاء مخططات رسومية
✓ تصنيف الصور واالشياء
✓ توفي بنك المفردات لواجب الكتابة
✓ ررسح الصور ،كتابة تعليق عىل كل "صورة"
✓ اختبارات معدلة (كتابة االسم عىل الرسومات او الصور ،الخ)
ال المعلمة او الزميل او جهاز التسجيل
✓ إعادة القصة او ر
الخية او الدرس ي
✓ امالء قصة

ز
اإلنجليية لغة جديدة المستوي الثالث
التعديالت المالئمة والتقييم لطالب اللغة
ررسح لطالب المستوي الثالث
ز
ز
حقيف .انهم يتخاطبون عىل نحو جيد نسبيا يف
يظهر طالب المستوي الثالث انهم يفهمون اللغة اإلنجليية أ كي مما هو
ي
ز
المحادثات وجها لوجه .غي انهم يجدون صعوبة يف اللغة األكاديمية والمستوي الرفيع من المهارات الفكرية .بالرغم من ان طالب
ز
ز
ز
المعن.
اإلنجليية ،اال انهم مازالوا يف احتياج لإلشارات الكثية ليكيب
المستوي الثالث يمكن ان يتعلموا باستخدام اللغة
ي
التعديالت الدراسية المالئمة لطالب المستوي الثالث
✓ تحديد رفيق للدراسة
✓ السماح بالمزيد من الوقت إلنهاء الواجب
✓ توفي النصوص المبسطة
✓ التأكيد عىل وإعطاء نموذج اسياتيجيات القراءة بفهم
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✓ السماح بالقاموس مزدوج اللغة
✓ الي ز
كي عىل المفردات األساسية
✓ ابراز المفاهيم الهامة
✓ استخدام المخططات الرسومية
✓ ادراج الخرائط التخطيطية
الخيات العملية
✓ توفي ر
ر
الشح بالصور والرسومات
✓

تقييم طالب المستوي الثالث
✓ تحديد عقد لتحديد الدرجات
✓ االشياك ز يف مشاري ع تعليمية تعاونية
االستنتاج
✓ استخدام التفكي
ر ي
✓ اإلجابة عىل أسئلة كيف ولماذا

✓ االحتفاظ بسجل تعليم بالصور والجمل ر
لشح المفاهيم األساسية
ي
✓ أنشطة لتقمص األدوار

✓ انشاء مخططات رسومية
✓ صنع مشاري ع تطبيقية ( نماذج ،تجارب ،الخ)
✓ تفعيل المعرفة السابقة بوضوح
✓ السماح باستخدام جهاز التسجيل لتسجيل المالحظات
✓ استخدام معلم مزدوج اللغة لتعليم المفاهيم االولية
✓ تعليم وإعطاء نموذج االسياتيجيات الفكرية
✓ تطوير مهارات حل المشاكل والتطبيق

✓
✓
✓
✓
✓

استخدام النصوص المكتوبة عند عرض الفيديو
ز
اس
القراءة والكتابة يف المحتوي الدر ي
ز
انجليية بسيطة
توفي التوجيهات المكتوبة بلغة
استخدام الخطوات المتبعة ز يف الكتابة
صنع الخرائط والجداول والرسومان البيانية

✓ اجراء مناقشة مقنعة
ز
الشفه
المحاضة او التلخيص
✓ إعطاء موجز .عن الدرس او القصة او
ي
✓ توفي بنك المفردات لواجب الكتابة
شفه ،او وقت أطول)
✓ امتحانات معدلة( ،كتاب مفتوح ،أقرص،
ي
✓ رتيير الرأي

ز
اإلنجليية لغة جديدة المستوي الرابع
التعديالت المالئمة والتقييم لطالب اللغة

ررسح لطالب المستوي الرابع
ز
ز
اإلنجليية
اإلنجليية بطالقة ،اال انهم لم يتقنوا بعد القدرة عىل استخدام اللغة
يبدو طالب المستوي الرابع انهم يتحدثون اللغة
ز
ر
الشء ويقرؤون يف مستوي اقل من مستوي الصف
كأداة للتعليم .يجد طالب المستوي الرابع المهام الفكرية المركبة صعبة بعض ي
ز
عامي.
حوال
اس ب
ي
الدر ي
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التعديالت الدراسية المالئمة لطالب المستوي الرابع
✓ السماح بالمزيد من الوقت والمساعدة الستكمال المهام االدراكية المعقدة
✓ تعليم وإعطاء المثال السياتيجيات فكرية
✓ التشديد عىل وإعطاء المثال إسياتيجيات القراءة بفهم
✓ الي ز
كي عىل المفاهيم االساسية
✓ استخدام المخططات الرسومية
✓ ادراج الخرائط التخطيطية

تقييم طالب المستوي الرابع
✓ االشياك ز يف مشاري ع تعليمية تعاونية
✓ تجميع او تقييم المعلومات

✓ صنع مشاري ع تطبيقية (نماذج ،تجارب ،الخ)
✓ االحتفاظ بسجل تعليم ر
لشح المفاهيم الهامة
ي
✓ تكوين مهارات حل المشكالت والتطبيقات
خية تطبيقية
✓ تقديم ر

✓
✓
✓
✓
✓

تفعيل المعرفة السابقة بوضوح
ز
اس
القراءة والكتابة يف المحتوي الدر ي
ز
انجليية بسيطة
توفي االرشادات المكتوبة بلغة
استخدام الخطوات المتبعة ز يف الكتابة
استخدام المخططات الرسومية

✓ صنع الخرائط والجداول والرسوم البيانية
✓ استخدام المصادر (المكتبة ،االنينت ،زائر متحدث) لكتابة تقرير
ز
المعات
✓ مطابقة المفردات مع
ي
✓ اكمال الناقص باستخدام المفردات

ز
لمعلم الفصل
أمور توضع يف االعتبار
ي
ز
ز
لمتعلم اللغة
ان تنمية مهارات اللغة الثانية تتم يف أرب ع مناطق :االستماع ،الحديث ،القراءة ،والكتابة .يف مرحلة التطور الطبيعة
ي
ز
لمتعلمي اللغة الثانية .يلزم ان يكون لدي
ه ذاتها
ي
االول ،تسبق مهارات اللغة الشفوية ،نمو مهارات القراءة والكتابة .ان المسية ي
ز
ز
.
الخية الهادفة تسهل
ان
هادفة
مرجعية
نقطة
لديهم
يكون
اءة
ر
الق
ف
يبدؤون
فعندما
الشفوية
ية
اإلنجلي
بالغة
غنية
ة
خي
الطالب
ر
ر
ي
ز
وتحظ باهتمامه.
الفهم كما أيضا وتشجيع الطالب
ي
بينما ال ز
ز
يحظ تعليم علم الصوتيات عىل األولية ،يجب ان يكون بمقدور الطالب ان يسمعوا الفرق ز
اإلنجليية قبل ان
بي لغتهم االم واللغة
ز
ال ذلك يجب ان يمكنهم فك شفرة األصوات المختلفة حن يبدأوا يف فهم اللغة الجديدة .نحث
يقدروا عىل نطق األصوات .باإلضافة ي
المعلمون عىل عدم استعجال اإلنتاج او التصحيح المغال فيه.
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أظهرت لنا أبحاث اكتساب لغة ثانية ان الطالب يكتسب اللغة بفاعلية أكي عندما يكون التعرض للغة قد توفر بطريقة هادفة
ز
وتكون المساهمة مفهومة للطالب .تنطوي المساهمة المفهومة عىل إعطاء المثال لألنشطة وال رشح يف ذات الوقت .يلزم ان تقدم
ال إعطاء المثال للسلوك المتوقع،
عىل حدة .باإلضافة ي
جميع الموضوعات بعرض المثال ،سواء امام الفصل بالكامل او مع الطالب ي
ز
المعن للطالب
والخيات .ان تكرار الكلمات او العبارات عديمة
اإلشارات المرئية تتيح إشارة مفهومة لفهم فورى للمفردات الجديدة
ر
ي
خية لغوية هادفة او تقدم لغوي شفوي.
غي
موض بها لتوفي ر
ي
ان الطالب الذين لديهم امتياز مهارات ثقافية قوية بالغة االم ،يأتون ال الفصل ومعهم المفاهيم األساسية .ولكن تقع المشكلة هنا
ان نظم الرموز اللغوية لدينا تختلف عنهم .ان المفتاح هنا هو تدعيم تلك المفاهيم بالغة الجديدة عن طريق تقديم رموز مرئية
ه األمر المتغي .ان المهارات المفاهيمية تنتقل
ه االمر الثابت واللغة ي
لتسهيل الفهم والعمل عىل تنمية المفردات .ان المفاهيم ي
ز
ز
ال تعلم من جديد .ان الطالب بحاجة ال تعلم
ال اللغة اإلنجليية ولذلك من الرصوري التذكر ان تلك المهارات ليست بحاجة ي
الن لديه سابقا.
اللغة والمفردات حن يتمكن من الوصول ا يل المعرفة ي
ز
ز
المعن وتنمية
ه إيصال
ي
ان تنمية المهارات اللغوية للنجاح يف المجاالت الدراسية يحتاج ال وقت طويل .ان األهداف األساسية ي
تواصل للمادة المراد تعلمها .يلزم ان تستخدم المعلمة أنشطة ملموسة وتطبيقية ومرئية بقدر اإلمكان لتسهيل الفهم.

الممارسات الفعالة للفصل العام

ان معظم االسياتيجيات التالية روجت عىل أساس انها اسياتيجيات جيدة للتعليم مع جميع الطالب .ان هذه نقطة جيدة الن
المعلمون ليس لديهم الوقت لتحضي درس خاص لطالب ( LEPمحدودي اتقان اللغة) او العمل معهم عىل انفراد بصورة
منتظمة.
ز
المبتدئي .ان هذه
المعظ الذين يمكن التعامل معه من قبل
أ -ان أنشطة استجابة حركية كاملة  TPRتضاعف بكية كم اللغة
ي
األنشطة تربط ز
بي الفهم واألداء باستخدام قلق منخفض المستوي واستجابة جسدية كاملة.
يوض باستخدام  TPRلمدة ١٠–٥
ي
دقائق عند بداية او نهاية الحصة .هذا االتجاه يساعد عىل تنمية مهارات االستماع ،وازدياد المفردات و إعطاء المثل ليتيب
ز
اإلنجليية الصحيحة.
الجمل
الخطوات:
تعليم ،عىل سبيل المثال استخدام الهاتف ،او التهيئة للذهاب ال
 –١تقوم المعلمة بإعداد نص يزود الطالب بالمفردات الخاصة بحدث
ي
المدرسة ،او التسوق ،او اعداد الطعام ،او تنفيذ تجربة ،الخ( .مالحظة ان الحدث قد يختلف بناء عىل المستوى)
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 –٢يتبع الطالب توجيهات المعلمة لتمثيل الحدث
 –٣يقوم الطالب والمعلمة بكتابة نسخة من التوجيهات
 –٤يتقمص الطالب دور المعلمة  /قارئ التسلسل ومؤدي االعمال
ز
التعاوت CL
ب -التعليم
ي
ز
ز
التعاوت يستخدم أنشطة تعليمية متمركزة حول الطالب يكملها الطالب يف مجموعات متباينة تتكون من  ٦–٢طالب .يحدد
التعليم
ي
ز
ز
ز
التعاوت دور لكل فرد يف المجموعة حن يستطيع الطالب من مختلف مستويات اتقان اللغة العمل معا يف مهمة مشيكة .من خالل
التعليم
ي
ز
الن يستخدمها الزمالء .يستفيد طالب
يقتن طالب  LEPمعرفة عن طريق مالحظة االسياتيجيات
مشاركة األنشطة التعليمية،
التعليمية ي
ي
ز
ز
معن .ان التعليم يف مجموعات صغية ،يعزز أيضا اكتساب طالب
الن تشجع التخاطب
الطبيع وذو ي
ي
 LEPأيضا من المخاطبة وجها لوجه ي
ز
المتقدمي أكاديميا وأيضا الطالب الذين يحققون القليل من التقدم.
 LEPاللغة .ان  CLاثبت فاعليته مع الطالب

ج -أسلوب اختبار اللغة

التنفيذ:
ز
بخية شخصية عن طريق ( رسم ،رسء من ز ز
خية يف االمر المتحدث عنه ،الخ)
خية جماعية ،ر
الميل ،ر
 –١يطلب من الطالب المشاركة ر
ي
 –٢بعد ذلك يقوم الطالب بإمالء القصة للمعلمة او لطالب اخر .يكتب الكاتب القصة.
 –٣تقرا المعلمة القصة مرة اخري ويقرا الطالب معها.
 –٤مع تقدم نمو اللغة ،يستطيع الطالب إعادة كتابة القصة واضافة الرسوم التوضيحية.
د -مذكرات حوارية
ان المذكرة الحوارية ه حوار مكتوب ز
بي الطالب والمعلم بصورة دورية (يوميا ،او أسبوعيا ،الخ).يكتب الطالب بالقدر الذي
ي
يشاء ويكتب المعلم إجابة عىل أسئلة الطالب والتعليقات ،ويقدم مواضيع جديدة او يطرح أسئلة لتشجيع تنمية اللغة .ال يقوم
المعلم ابدا بتصحيح كتابات الطالب .البد ان يتأكد الطالب ان هذه المذكرة لن يتم تقييمها ولن يقرؤاها أي شخص اخر.
ه -األلعاب
ز
الن بحاجة
ان األلعاب مفيدة خاصة عندما يكون تكرار المفردات او المفاهيم ضوري الزدياد محصلة الطالب من المفردات و المفاهيم ي
قواني اللعبة قليلة ر
ز
ز
ال الحفظ.
القواني بوضوح وتمثل قبل البدء
وتشح
يوض بان نقلل من قيمة المنافسة للكثي من األلعاب وان تكون
ي
ز يف اللعبة.

34

اس
ذ -تعليم اللغة المتمركز حول المحتوي الدر ي

ز
اس .هذا
ه طريقة تدمج تعليم اللغة اإلنجليية لغة ثانية مع تعليم المحتوي الدر ي
اس ي
ان تعليم اللغة المتمركز حول المحتوي الدر ي
األسلوب يركز ليس فقط عىل تعلم اللغة الثانية بل أيضا عىل استخدام اللغة كأداة لتعلم الرياضيات ،والعلوم ،والدراسات
ز
مبن عىل مساهمة ذات
اس ي
االجتماعية ،او المواد االكاديمية األخرى .ان النظرية خلف تعلم اللغة المتمركز حول المحتوي الدر ي
ه أداة للتعليم وليست
هدف ومفهومة من المتعلم( .كراشن .)١٩٨١ ،أظهرت األبحاث ان اللغة تعلم بمهارة عندما تكون ي
اس.
الغرض .يصل الطالب ي
ال مستوي عال من تنمية اللغة الثانية بينما يتقنوا المحتوي الدر ي
ز
اإلنجليية لغة ثانية  ENLيمكن ان يطبقا طريقة
اس مع معلم
اس او تضافر جهود معلم المحتوي الدر ي
ان معلم المحتوي الدر ي
ز
اس يف الممارسات التعليمية الجارية .مع استخدام المنهج المعدل واالسياتيجيات
تعليم اللغة المتمركز حول المحتوي الدر ي
اس أينما وحيثما وجد طالب  LEPالذين يحصلون
التعليمية المناسبة ،يمكن استخدام تعلم اللغة المتمركز حول المحتوي الدر ي
ز
اإلنجليية .ان المداخالت تصبح مفهومة من خالل طرق متنوعة مثل العروض و المساعدات المرئية و
أكاديم بالغة
عىل تعليم
ي
اس.
المخططات الرسومية واألدوات التطبيقية و استغالل المحتوي الدر ي
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ز
اس
نصائح لتعليم اللغة اإلنجليية لطالب  LEPمن خالل المحتوي الدر ي

كتابة اهداف الدرس واألنشطة بوضوح عىل اللوحة
تنمية واالحتفاظ بنمط منتظم
ذكر التعليمات خطوة بعد خطوة
تقديم المعلومات بطرق متنوعة .وضع المعلومات زف سياق مفهوم أكي للطالب .الي ز
كي عىل المفردات الرئيسية والعبارات من خالل
ي
التجويد والتكرار والتلخيص عىل اللوحة .اعطاء امثلة ملموسة .استخدام الصور والرسومات البيانية .توضح المفاهيم الجديدة( ،عىل
سبيل المثال " ان أموال الحكومة تضاءلت" أي ان الحكومة كانت عىل وشك اإلفالس".
الشح المفصل .رأرس ال األشياء والصور ،او اصنع الترصفات لمساعدة ر
حاول ان تجيب عىل جميع أسئلة الطالب ولكن تجنب ر
لشح
ز
المعن.
ي
ز
ز
استخدم األساليب المتنوعة يف طرح األسئلة .تأكد تكرارا من الفهم( ،عىل سبيل المثال" ،ان المطر ضئيل يف والية اريزونا خالل معظم
ز
العام ".للتأكد من الفهم ،يمكنك ان تسال " ،هل يتساقط المطر كثيا يف والية اريزونا؟"

أسلوب الحواس المتعددة
هذا األسلوب يستخدم إمكانيات الحواس المتعددة زف الجسم ر
الحرك ،والبرص .تحتاج جميع تلك الحواس ال
البشي والعقل :السمع ،واالدراك
ي
ي
"التنشيط" لفهم أفضل.

ز ز
اس
نصائح الستخدام أسلوب الحواس المتعددة خالل تعليم اللغة اإلنجليية يف المحتوي الدر ي

• Increase “doing” or hands-on activities

• أكي من "الفعل" او األنشطة التطبيقية
• استخدم وسائط االعالم المتنوعة بقدر االمكان
• شجع المجموعات الصغية والمشاري ع مع االقران
• أكي من استخدام العروض
•
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ز
اإلنجليية لغة ثانية
اس التعاون مع معلمون اللغة
اس ،نشجع معلمون المحتوي الدر ي
عند موائمة وتعديل المحتوي الدر ي
ز يف تعديل وموائمة العمل ز يف الفصل ،والواجب ،واالختبارات لطالب .LEP
امثلة الموائمة (استخدام ذات المواد مثل بقية الطالب)

ز
الحسات فقط من االختبار.
يف اختبار الرياضيات ،احذف المسائل اللفظية وأضف المزيد من المسائل الحسابية ،او اعط الدرجة عىل الجزء
ري
ز
يف الدراسات االجتماعية ،اعط الدرجة للطالب بناء عىل قدرة الحفظ او التذكر( ،عىل سبيل المثال؛ تعريف أسماء الواليات والعواصم)
او مطابقة المفردات والتعريف.
اجعل طالب  LEPيرسمون تعريف الكلمة ز يف واجب الهجاء.
مشوع العلوم ،اجعل الطالب ر
زف ر
ينش صور تفصيلية او نماذج عن المادة المراد دراستها (عىل سبيل المثال؛ القلب ،او النبات ،او
ي
ز
اإلنجليية.
الطقس ،الخ) مع كتابة االسماء باللغة

امثلة التعديل
اس)
( استخدام مواد مختلفة او إضافية عند تدريس ذات المحتوي الدر ي

الن تماثل ما يدرس ز يف الفصل ز يف ذلك الوقت.
استخدم واجبات من كتب دراسية للصفوف األقل ي
استخدم مواد للقراءة من مستوي اقل.
ز
ز
األصليي إعادة صياغة الكتاب بإعادة كتابة فصول الكتاب .يمكن ان تكون هذه المهمة أكي قابلية للتنفيذ
المتحدثي اللغة
اطلب من بعض
بإعطاء كل طالب متحدث اللغة االم بعض الصفحات إلعادة الصياغة .ان المواد المبسطة لن تفيد فقط طالب  LEPولكن أيضا
األصىل صعب .ان الطالب الذين يقومون بإعادة الصياغة سوف يستفيدون من الفرصة
الطالب االخرون الذين قد يجدون ان النص
ي
للمراجعة وتثبيت المفاهيم األساسية والفهم.
ز
المتحدثي اللغة االم الذين يدونون مالحظات مفهومة ان يعطوا نسخة لطالب  LEPللمذاكرة منها.
اطلب من الطالب

تذكر:
 –١مازالت المادة الدراسية تحتاج ان تكون مشوقة
 –٢يمكن تبسيط المفردات مع االحتفاظ بالمصطلحات الفنية األساسية
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ز
 –٣ضع يف االعتبار دائما تقدم اللغة عند الطالب

نصائح لموائمة الموضوعات
(مراعاة اتقان اللغة عند الطالب)

•
•
•
•

ز
تىل ذلك
الن ي
ضع الجملة االفتتاحية أوال والتفاصيل المساعدة يف العبارات ي
ز
ز
قلل عدد الكلمات يف العبارة وعدد العبارات يف الفقرة
ضع ز يف االعتبار ترتيب الجملة .استخدم نظام الفعل -الفاعل – المفعول به ز يف معظم الجمل.
استخدم مفردات بسيطة مع االحتفاظ بالمفاهيم األساسية والمصطلحات الفنية
ز
الكتات والكتب.
حد من استخدام الميادفات يف النص
ري

•
•
•
•
•

عند تقديم المفردات الجديدة ،قدم التعريف الواضح وكرر تلك المفردات كثيا ،بقدر اإلمكان ،خالل النص.
ز
ز
الماض والمستقبل.
الحاض،
استخدم صيغة الفعل البسيطة ،مثل
ي
ز
ز
ز
المبن للمجهول يف الكتابة.
المبن للمعلوم وليس
استخدم صيغة
ي
ي
و"الن" بقدر اإلمكان .اجعل الفقرة جملة مستقلة.
استبعد الفقرات المكررة "الذي" و"الذين"
ي

•

حول المحتوي ال خرائط ،او جداول ،او قوائم ،او رسومات ،شبكة داللية

المصادر:
❖ Help: They Don’t Speak English Starter Kit for Primary Teachers
http://www.escort.org/products/helpkit.html
❖ Help: They Don’t Speak English Starter Kit for Secondary Teachers
http://www.escort.org/products/secondaryhelpkit.html
❖ Strategies and Resources for Mainstream Teachers of English Language Learners, NW Reg. Ed Laboratory,
May 2003 http://www.nwrel.org/request/2003may/textonly.html
❖ Frequently Asked Questions About Teaching ENL Students in the Mainstream Classroom
http://ENL.fis.edu/teachers/support/f-faq1.htm Download this article at:
http://www.doe.state.in.us/lmmp/pdf/effectivepractices.pdf
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معجم المصطلحات والتعريفات
ز
ز
ز
اإلنجليية لغة ثانية /
للمتحدثي لغات اخري
اإلنجليية
ENL/ESOL
ز
ز
ز
اإلنجليية ز يف العالم.
للمتحدثي لغات اخري .هيئة دولية مصممة لتشجيع تعليم اللغة
اإلنجليية
 TESOLمعلمون اللغة
ز
ز
ز
ز
للمتحدثي
اإلنجليية
الدوليي لتعليم اللغة
للمعلمي
المحىل /الفرع التابع للوالية من الهيئة الدولية
 INTESOLالفرع
ي
لغات اخري.
ز
االنجليية
 ELLمتعلم اللغة
 HLSاستفتاء لغة ز ز
تعن بواسطة االرسة كجزء من إجراءات التسجيل لتوثيق التاري خ اللغوي للطفل المسجل.
الميل ر
عىل واحدة من العبارات التالية
 LMSطالب ذو لغة اقلية ،وهم طالب تنطبق عليه ي
•
•
•

ز
ه السائدة،
اللغة
ي
ه لغة اخري غي اللغة اإلنجليية ،برصف النظر عن أي لغة ي
الن اكتسبها (تعلمها) الطالب ي
االول ي
ز
ز
اإلنجليية
ه لغة اخري غي اللغة
الن يتحدثها الطالب يف اغلب األحيان ي
او اللغة ي
ز
ز
ز
ز
ز
ه لغة اخري غي اللغة اإلنجليية.
الن يتحدث بها يف ميل الطالب يف اغلب األحيان ي
اللغة ي

ز
اإلنجليية ان انطبقت عليه المقاييس التالية
يعتي الطالب محدود اجادة اللغة
 LEPر
•
•

ز ز
ز
ز
اإلنجليية يف
اإلنجليية محدودة (او منعدمة) كما هو محدد من قبل اختبار تقييم اللغة
ان قدرات الطالب يف اللغة
النواج التالية؛ االستماع ،والحديث ،والقراءة ،والكتابة،
ي
اس.
ر
الد
الصف
مستوي
عىل
ليس
ألكاديم
ا
الطالب
أداء
ان
ي
ي

ز
اإلنجليية ان كان قادرا عىل اظهار ان قدراته اللغوية تماثل "قريب من متحدث اللغة االم" او
يعتي الطالب انه اجادة اللغة
 FEPر
ز
ز
النواج التالية؛
"مثل متحدث اللغة االم" كما هو محدد من قبل اختبار تقييم اللغة اإلنجليية الذي يقيس اتقان اللغة يف
ي
االستماع ،والحديث ،والقراءة ،والكتابة
 Sheltered Instructionتعليم المحتوي الدراس الن تمت مالئمته ومصمم عىل الي ز
كي عىل المفردات األساسية والمفاهيم،
ي
ي ي
الخ
English As A Second Language (ENL)/English to Speakers of Other Languages (ESOL) Program
ز
ز
اإلنجليية.
اإلنجليية ،لتعليمهم اللغة
ه اللغة
هيكىل الكتساب اللغة ،مصمم للطالب الذين لغتهم
برنامج
ي
االول ليس ي
ي
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 Bilingual/Bicultural Programبرنامج مزدوج اللغة  /متعدد اللغات برنامج يستخدم اللغة االم لدي الطالب والعناض
الحضارية زف التعليم ،واالحتفاظ وتنمية المهارات ز
الرصورية بلغة الطالب االم والحضارة مع تقديم وتنمية جميع المهارات
ي
ز
الرصورية بالغة الثانية والحضارة.
ز
عىل
 Migrant Studentالطالب الوافد الطالب الذي ينتقل مع والديه ألكي من مرتي او ثالث كل عام ويعتمد دخل االرسة ي
ز
جن المزروعات ،او صيد األسماك.
العمال الموسمية القصية المرتبطة بتصنيع الطعام ،او ي
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