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 بیان مھمة 126قاطعة م
 

تكمن مھمتنا في تخریج طالب یتحملون المسئولیة التي تقع على عاتقھم یتمتعون بالثقة بالنفس وعلى أھبة االستعداد 
حیح ویعزز تطور لمواجھة تحدیات المرحلة الثانویة وما یلیھا من خالل التعلیم الفردي الذي یقدم األساس األكادیمي الص

 الطالب من الناحیة االجتماعیة والعاطفیة والجسدیة في بیئة آمنة تقدم لھ الدعم.
 
 

 فلسفة تعلم اللغة اإلنجلیزیة
 

بالتنوع الثقافي الثري لطالبھا وتسعى لترسیخ ثقافات الطالب وخلفیاتھم العرقیة أثناء تطویر طریقة  126تفخر مقاطعة 
جلیزیة. كما ینصب تركیزنا بالحفاظ على الطالب وتعلیمھم بلغتھم التراثیة من خالل برنامج تواصلھم بإجادة اللغة اإلن

االنغماس الثنائي مما یتیح للطالب تجربة مزایا كال األمرین وھما التمتع بلغتین وإمكانیة القراءة والكتابة بلغتین مختلفتین من 
إن نجاح الطالب في المستقبل من الناحیة االجتماعیة والعاطفیة خالل االلتزام ببرنامج أكادیمي مناسب ودقیق للغایة. ف

واألكادیمیة یعد من أھم أولویاتنا مع أخذ ھذه الفكرة في االعتبار، نقدم مجموعة خدمات متكاملة الكتساب اللغة مصصمة لتلبیة 
افة التعاون والریادة، نحن فخورن احتیاجات كل طالب من الطالب الذین یتعلمون اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة. من خالل ثق

 بتھیئة طالبنا لتلبیة متطلبات القرن الحادي والعشرون. 
 

 عملیة التعرف
 

بشروط قانون المدارس بوالیة إلینوي فیما یتعلق بفحص الطالب لتحدید أھلیتھم لتلقي خدمات تعلم اللغة   126لتزم مقاطعة ت
 المعلومات الواردة في استطالع الرأي عن اللغة باللغة األم المستخدمة في المنازل. إلىاإلنجلیزیة كلغة ثانیة استناًدا 

 
لكل طالب یلتحق بإحدى  المستخدمة في المنازلستقوم مقاطعة المدرسة بإجراء استطالع الرأي عن اللغة باللغة األم  .1

یتضمن سن بلغة غیر اإلنجلیزیة. المدارس في ھذه المنطقة للمرة األولى بغرض للتعرف على الطالب الذین یتحدثو
االستطالع  كحد أدنى على األسئلة التالیة وسیتم التعرف على الطالب الذي لدیھ خلفیة غیر ناطقة باإلنجلیزیة إذا 

 : جاءت إجابتھ لكل سؤال بنعم
 

a( فما ھي سواء كانت لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة ھي التي یتم التحدث بھا في منزل الطالب،وإذا كان األمر كذلك ،
  اللغة، و

 
b( .إذا كان الطالب یتحدث لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة وفي ھذه الحالة ما ھي ھذه اللغة 

 
 سیتم إجراء استطالع الرأي باللغة األم باللغة اإلنجلیزیة ویقدم باللغة التي یستخدمھا الطالب في المنزل. .2

 
من أجل التاریخ وتوقیع والد الطالب أو المستخدمة في المنازل تترك فراغات في استمارة استطالع الرأي باللغة األم  .3

 الوصي القانوني علیھ.
 

تٌوضع استمارة استطالع الرأي باللغة األم حول اللغة المستخدمة في المنزل بعد استیفاء بیاناتھا في ملف الطالب  .4
 .375من القانون اإلداري لوالیة إلینوي  23المؤقت كما ھو منصوص علیھ في 

 )228 228,15من القانون اإلداري لوالیة إلینوي   23(
 
 

 تقییمات إجادة اللغة اإلنجلیزیة:
 

 یستلزم قانون المدارس بوالیة إلینوي أن تكون كافة عملیات فحص الطالب بحیث:
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 یكون الفحص مالئًما من ناحیة السن وتنمویًا أیًضا، −
 

 لألطفال الذین یخضعوا للفحص،یكون الفحص مالئًما من الناحیة الثقافیة واللغویة  −
 

 باستخدام أدوات مالئمة من الناحیة الثقافیة واللغویة، مالحظتینیتضمن الفحص مالحظة أو  −
 

یستخدم الفحص تدابیر وأسالیب مختلفة (مثل تقییمات للغة المستخدمة في المنزل، إجراءات لفظیة وغیر لفظیة،  −
 أنشطة مختلفة، أوضاع وتفاعالت شخصیة)

 
 

مشاركة العائلة بالبحث عن المعلومات واألفكار للمساعدة في إرشاد عملیة الفحص دون إقحامھم في التقییم  −
 الرسمي أو تفسیر النتائج،و

 
مشاركة فریق عمل یتمتع بالمعرفة المتعلقة بمرحلة التعلیم قبل المدرسي (مرحلة الروضة) وتطور الطفل  −

 واكتساب اللغة األولى والثانیة.
 )228,10 228انوني اإلداري بوالیة إلینوي الق 23(

 
 

المسبقة IPTالمواد الالزمة للفحص والتي تشتمل على اختبارات درجة إجادة اللغة اإلنجلیزیة الشفھیة  126ستخدم مقاطعة ت
لفحص الطالب الذین أشاروا في استطالع الرأي باللغة األم حول اللغة  WIDAوالفحص الدولي باختبارات ویدا 

 المستخدمة في المنزل التي یتحدثون أو قد ینطقون بلغة أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة.
 

 الفحص من أجل خدمات اللغة اإلنكلیزیة األولیة:
الدرجة الدنیا المقبولة  المجاالت المفحوصة تاریخ الفحص الفاحص

 لمھارات اللغة اإلنكلیزیة
(مركب شف�ي من فهم  5.0 فھم االستماع، التحدث (الفصل األول) K النموذج

 االستماع والتحدث)
(الفصل الثاني) والصف  K النموذج

 األول (الفصل األول)
فھم االستماع، التحدث، 

 القراءة، الكتابة
(مركب  4.2مركب و  5.0

 ) [القراءة وال�تابة]المعرفة
الصف األول (الفصل الثاني)  WIDAاختبار 

 الصف الثاني عشر –
فھم االستماع، التحدث، 

 القراءة، الكتابة
 مركب 5.0

 
 المسبقةIPTفحص اختبارات درجة إجادة اللغة اإلنجلیزیة الشفھیة 

أعوام.  یٌوصى  4-3المسبقة لطالب مرحلة ما قبل الروضة بعمر IPTتٌقدم اختبارات درجة إجادة اللغة اإلنجلیزیة الشفھیة 
المسبق لألطفال الذین یلتحقون بمرحلة ما قبل التعلیم IPTبإجراء فحص اختبار درجة إجادة اللغة اإلنجلیزیة الشفھي 

قانون  105( بالقانون المدرسي  10-20.12المدرسي وحتى الذین یلتحقون بالروضة كما ھو منصوص علیھ في الفقرة 
) لتحدید إجادة الطالب للغة اإلنجلیزیة وللتأكد من أھلیة الطالب لتلقي خدمات 10-5/20.12المدارس في والیة إلینوي 

أعوام والذین یسجلون درجة أقل من المستوى الرابع (بمقیاس من  ثالثةتعلم اللغة اإلنجلیزیة. یعد الطالب الذین یبلغون 
الخامس) طالبًا ذوي كفاءة محدودة في اللغة اإلنجلیزیة ویتمتعون باألھلیة لنیل خدمات تعلم  المستوى األول إلى المستوى

أعوام ویسجلون درجة أقل من المستوى الخامس (بمقیاس  أربعة وخمسةاللغة اإلنجلیزیة. كما یعد األطفال الذین یبلغون 
في اللغة اإلنجلیزیة ویتمتعون باألھلیة لنیل خدمات من المستوى األول إلى المستوى الخامس) طالبًا ذوي كفاءة محدودة 

 تعلم اللغة اإلنجلیزیة.
 

 فحص اختبارات ویدا الدولي
فحص اختبارات ویدا الدولي لقیاس إجادة اللغة اإلنجلیزیة لدى الطالب.  كما سیحدد الفحص إذا ما  126ستخدم مقاطعة تس

في ھذه الحالة إلى أي درجة یحتاج ھذه الخدمات. یقیس فحص اختبار كان الطفل یحتاج إلى خدمات تعلم اللغة اإلنجلیزیة و
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یوًما  30األربع: القراءة والكتابة واالستماع والتحدث. سیتم ھذا التقییم خالل فترة  اللغاتویدا مستوى الطالب في مھارات 
ثنائي اللغة وإذا كان مؤھًال لتحدید بعد التحاق الطالب بمدرسة في المقاطعة ألجل تحدید أھلیة الطالب لتلقي خدمات التعلم 

في قبول الطالب لتعلم اللغة اإلنجلیزیة على درجة الطالب التي  126المستوى المناسب لقبول الطالب. قد یستند مقاطعة 
حصل علیھا في الفحص المذكور أو وثیقة التقییم المتاحة من مدرسة أخرى في المقاطعة  شریطة أن یكون الطالب قد نال 

شھًرا بصورة مسبقة لحاجة المقاطعة لتقییم إجادة الطالب للغة اإلنجلیزیة ألغراض  12لدرجة في فترة ال تزید عن ھذه ا
األھلیة والقبول. تستمر المدرسة في اإلشارة للطالب بوصفھ طالب ذو كفاءة محدودة في اللغة اإلنجلیزیة وبالتالي ھو مؤھل 

مستوى إجادة اللغة الموحد الكلي في  4.8ة عندما یسجل الطالب درجات أقل من لتلقي خدمات الدعم لتعلم اللغة اإلنجلیزی
تقییم القبول السنوي الذي یخضع لھ الطالب المشار إلیھم كطالب ذوي كفاءة محدودة في اللغة اإلنجلیزیة في صفوف 

 الروضة حتى الصف الثامن.
 

 اختبار االلتحاق
تقوم مقاطعات المدرسة  كل عام بتقییم إجادة اللغة اإلنجلیزیة ویتضمن ذلك مھارات الفھم السمعي (االستماع) والتحدث 

والقراءة والكتابة لكافة الطالب الواردین بوصفھم طالب ذوي كفاءة محدودة في اللغة اإلنجلیزیة في مرحلة الروضة حتى 
سة) باستخدام تقییم إجادة اللغة اإلنجلیزیة المنصوص علیھ من قبل مجلس التعلیم بقانون المدر 14C-3الصف الثامن (الفقرة 

بالوالیة. یقًیم اختبار القبول اللغة اإلنجلیزیة من الناحیة األكادیمیة ومھارات التحدیث أیًضا باإلضافة إلى أنھ یقًیم اللغة 
ي محیط المدرسة من خالل مھارات اللغة األربع. تستخدم المتعلقة آداب اللغة والریاضیات والعلوم والدراسات االجتماعیة ف

والیة إلینوي اختبار القبول الذي یشرف علیھ مدرسو اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة وھم مؤھلون وحائزون على شھادة تمنحھم 
الطالب في مطلع  حق تقدیم اختبارات القبول. یحدث التقییم في كل عام في شھر ینایر وفبرایر وترسل النتائج إلى منازل

خریف السنة الدراسیة التالیة.  تعد نتائج االختبار أحد العوامل المساھمة في اتخاذ القرارات في التدریس وإعداد البرامج 
 للطالب الذین یدرسون اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة.

 
 

 إخطار اآلباء بأن أبنائھم من الطالب ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة
 

إخطاًرا خطیًا آلباء الطالب ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة كل عام أنھم التحقوا في برنامج  126تقدم مقاطعة 
التعلیم االنتقالي ثنائي اللغة وبرنامج التعلیم االنتقالي بموجب قوانین الوالیة والقوانین الفیدرالیة. تلتزم المقاطعات بإخطار 

یوًما  30رامج التي یشارك فیھا الطالب ذوي الكفاءة المحدودة في برامج تعلم اللغة.  في فترة ال تتجاوز اآلباء كل عام بالب
خطابات اإلخطار آلباء الطالب ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة  126بعد بدایة كل سنة دراسیة، ترسل المقاطعة 

 الذین یشاركون في برامج تعلم اللغة.
 

الطالب بعد بدایة السنة الدراسیة، فیتم یصنف أنھ طالب ذي كفاءة محدودة في اللغة اإلنجلیزیة، تلتزم المقاطعة  عند التحاق
 یوًما من قبول الطفل في برنامج تعلم اللغة. 14بإرسال خطاب اإلخطار  آلباء الطالب خالل فترة 

 )228,40 228القانوني اإلداري بوالیة إلینوي  23(
 
 

 بالتحاق أبنائھم في البرامج التعلیمیة وحقوق اآلباءإخطار اآلباء 
 

 یٌرسل كل خطاب لآلباء مكتوبًا باللغة اإلنجلیزیة باإلضافة إلى نسخة أخرى باللغة التي ینطق بھا الطالب إن أمكن ذلك.
 

ي العام األول الخطاب األول المرسل إلى اآلباء ھو إخطار لھم بأن أبنائھم الطالب قد التحقوا بالبرامج الدراسیة ف .1
 والثاني والثالث (ملحق).

 
في حال إمكانیة تأھل الطالب لتلقي خدمات تعلم اللغة بعد إتمام فترة السنوات الثالث، یتم إرسال خطاب طلب  .2

 موافقة اآلباء النضمام أبنائھم الطالب إلى البرنامج. (الملحق)
. 

 
وتتضمن وصف برنامج التعلیم االنتقالي ثنائي اللغة ترفق أوراق وصف البرنامج الدراسي مع خطابات اإلخطار  .3
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وبرنامج التعلیم االنتقالي وثنائیة اللغة/برنامج االنغماس اللغوي ثنائي المسار وبرنامج التعلم ثنائي اللغة التنموي 
 .الجدد وبرنامج الوافدین

 
یوضح إذا ما كانت درجة طفلھم في اختبار القبول األخیر تشیر أنھم قد انتقلوا من  اً خطاب سیرسل كذلك إلى اآلباء .4

 برنامج خدمات تعلیم الطالب ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة.
 
 

  رفض الخدمات
 

باء سحب أطفالھم یحق لكافة الطالب الذین یتعلمون اللغة إلنجلیزیة االلتحاق بالخدمات. وعلى الرغم من ذلك قد یختار اآل
أو سحبھم من خدمات معینة في برنامج تعلم اللغة اإلنجلیزیة. ویحق  126من برنامج تعلم اللغة اإلنجلیزیة في مقاطعة 

لآلباء إرشادھم باللغة التي یمكنھم فھمھا حول حقوق طفلھم ومجموعة خدمات برنامج تعلم اللغة اإلنجلیزیة التي قد یتلقاھا 
الخدمات.  سوف توثق المقاطعة بصورة مالئمة أن اآلباء قد اتخذوا قراًرا إرادیًا بعد إلمامھم بكافة طفلھم ومزایا ھذه 

المعلومات الالزمة بسحب طفلھم من برنامج تعلم اللغة اإلنجلیزیة. وستسعى المقاطعة مع ذلك إلى قبول الطالب 
شراف على تقدمھم وعرض خدمات برنامج تعلم اللغة المنسحبین من البرنامج المذكور أعاله في برامجھا التعلیمیة واإل

 اإلنجلیزیة مرة أخرى إذا كان الطالب یعاني من الصعوبات في دراستھ.
 
 

 نمط تقدیم الخدمة وشرح الخدمات
 

 126نمط تقدیم خدمات تعلم اللغة اإلنجلیزیة للطالب مقاطعة 
 (مرتفع) دقیقة (أو أكثر) 120

عام في الوالیات المتحدة األمریكیة، الطالب ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة إلى غیر  2-1( الوافدین الجدد
 )الناطقین بھا فور وصولھم

 
دقیقة دراسیة في برنامج خدمات تعلم اللغة اإلنجلیزیة یومیًا خارج  120،فترة تبلغ  6-1یتلقى الطالب في الصفوف من 

 امة.مناھج الفصول الدراسیة الع
یحظى طالب الصف السابع والثامن بدعم برنامج تعلم اللغة اإلنجلیزیة في الفصول الدراسیة ذاتھا مع وقت إضافي في  *

 *تعلم اللغة اإلنجلیزیة.
 

 اإلطار المرجعي لتحسین اللغة اإلنجلیزیة المناھج الالزمة:
 واد التعلم التخیلي)(م Imagine Learning Materialsناشیونال جیوغرافیك،  مناھج إضافیة:

 تعلم الكتابة من األلف للیاء والمفردات وعنصر تعلم اللغة اإلنجلیزیة
 

 أیام أسبوعیًا 5الخدمات: 
 دقیقة لدراسة آداب اللغة اإلنجلیزیة (تشمل القراءة والكتابة) 90

 دقیقة 30التعلم التخیلي 
 (مرتفع) دقیقة (خارج نطاق مجموعة آداب اللغة اإلنجلیزیة) 90

 2.0 – 1.0درجات القبول من 
 

دقیقة من خدمات برنامج تعلم اللغة  90یتلقون  8-1في الصفوف  3.0 – 1.0الطالب الذین یحصلون على درجة 
 األنجلیزیة یومیًا خارج نطاق الفصول الدراسیة العامة.

 اإلطار المرجعي لتحسین اللغة اإلنجلیزیة المناھج الالزمة:
 (مواد التعلم التخیلي) Imagine Learning Materialsیوغرافیك،ناشیونال ج مناھج إضافیة:

 تعلم الكتابة من األلف للیاء والمفردات وعنصر تعلم اللغة اإلنجلیزیة
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 أیام في األسبوع 5الخدمات: 
دقیقة للتعلم اإلفتراضي یومیًا (یحتاج طالب المستوى المتوسط لفصول  30دقیقة للقراءة والكتابة و 60یتم تخصیص 

 دقیقة أسبوعیًا) 80أیام في األسبوع لمدة  5-4دراسیة 
 

 (مرتفع) دقیقة (خارج نطاق مجموعة آداب اللغة اإلنجلیزیة) 90
  3.0 - 2.1درجات القبول من 

 
دقیقة من خدمات برنامج تعلم اللغة  90یتلقون  8-1في الصفوف  3.0 – 1.0الطالب الذین یحصلون على درجة 

 األنجلیزیة یومیًا خارج نطاق الفصول الدراسیة العامة.
 

  اإلطار المرجعي لتحسین اللغة اإلنجلیزیة المناھج الالزمة:
 (مواد التعلم التخیلي) Imagine Learning Materialsناشیونال جیوغرافیك، مناھج إضافیة:

 الكتابة من األلف للیاء والمفردات وعنصر تعلم اللغة اإلنجلیزیةتعلم 
 

 أیام في األسبوع 5الخدمات: 
دقیقة للتعلم اإلفتراضي یومیًا (یحتاج طالب المستوى المتوسط لفصول دراسیة  30دقیقة للقراءة والكتابة و60یتم تخصیص 

 .دقیقة أسبوعیًا) 80أیام في األسبوع لمدة  4-5
 (متوسط) دقیقة 75

 4.2 – 3.1درجات القبول من 
 

دقیقة استناًدا على  45سیتلقون فصول دراسیة للقراءة والكتابة لمدة  4.2 – 3.1لطالب الذین یحصلون على درجة 
دقیقة للتعلم اإلفتراضي (یحتاج طالب  30الدرجات (للعمل على المستوى المنخفض) خارج نطاق الفصول الدراسیة العامة و

 دقیقة أسبوعیًا). 80أیام في األسبوع لمدة  5-4المستوى المتوسط لفصول دراسیة 
 

 اإلطار المرجعي لتحسین اللغة اإلنجلیزیة الالزمة:المناھج 
 (مواد التعلم التخیلي) Imagine Learning Materialsناشیونال جیوغرافیك، مناھج إضافیة:

 تعلم الكتابة من األلف للیاء والمفردات وعنصر تعلم اللغة اإلنجلیزیة
 

 أیام في األسبوع 5-4الخدمات: 
 (منخفض) دقیقة 30

 4.7 – 4.2درجات القبول 
 

دقیقة من برنامج التعلم اإلفتراضي یومیًا خالل الفصول  30سیتلقون  4.7 – 4.2الطالب الذین یحرزون درجة 
 التعلیمیة العامة.  ستتم مراجعة بیانات التعلم اإلفتراضي كل أسبوعین أن ثالثة أسابیع مع مدرسي الفصول الدراسیة.

 دقیقة أسبوعیًا) 80أیام في األسبوع لمدة  5-4(یحتاج طالب المستوى المتوسط لفصول دراسیة 
 

 موارد التعلیم التخلیلي المناھج الالزمة:
  Benchmark ELD Componentناشیونال جیوغرافیك، مناھج إضافیة:

 تعلم الكتابة من األلف للیاء والمفردات وتعلم اللغة اإلنجلیزیة للمتعلم
 

 أیام في األسبوع 5دراسیة الخدمات: طالب المستوى المتوسط یتلقون فصول 
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 )4.8(الدرجة المجمعة  الطالب المنسحبین من البرامج
 

في القراءة ة والكتابة فیجب أن یسجل في مجموعة  3.5إذا تخرج الطالب استناًدا على معاییر القبول لكن درجتھ أثل من 
  التدخل المستمر.القراءة والكتابة المالئم خارج نطاق الفصول الدراسیة العامة لتحقیق 

 
 Benchmark ELD Componentناشیونال جیوغرافیك،  مناھج إضافیة:

 تعلم الكتابة من األلف للیاء والمفردات وتعلم اللغة اإلنجلیزیة
 

 أیام أسبوعیًا كحد أدنى 3الخدمات: 
 

 مصدر الخدمات المقدمة
 التعلم اإلفتراضي االنسحاب من فصل الكتابة االنسحاب من فصل القراءة درجة القبول

دقیقة (الفصل الدراسي  30 دقیقة 90إجمالي  الوافدین الجدد
 للغة اإلنجلیزیة

دقیقة (الفصل الدراسي  30 دقیقة 60إجمالي  2.0 - 1.0
 للغة اإلنجلیزیة

 دقیقة أثناء مجموعة آداب اللغة األنجلیزیة 60إجمالي  3.0 - 2.1

دقیقة (الفصل الدراسي  30
اإلنجلیزیة)/یقابل الطالب للغة 

المدرس كل أسبوعین أو ثالثة 
 أسابیع

 دقیقة خارج نطاق مجموعة آداب اللغة األنجلیزیة 60إجمالي  4.2 - 3.1

دقیقة /(إدارة الموارد  30
البشریة) الفصل الدراسي للغة 

اإلنجلیزیة/یقابل الطالب 
المدرس كل أسبوعین أو ثالثة 

 أسابیع

یتطلب األمر وفقًا حسبما  4.7 - 4.2
 لبیانات والیة إلینوي

حسبما یتطلب األمر وفقًا 
 لبیانات والیة إلینوي

دقیقة /(إدارة الموارد  330
البشریة) الفصل الدراسي للغة 

اإلنجلیزیة/یقابل الطالب 
المدرس كل أسبوعین أو ثالثة 

 أسابیع
 4.8الطالب خارج البرامج (

  أسبوعیًا تبعًا لحاجة الطالبثالث مرات كحد أقصى  أو أكثر)

 
 

 شروط  اعتماد المعلم
 

 حملة الشھادات/ الوصف الموظف (الموظفون)

بالخبرة والحرفیة على أعلى مستوى ویتمتعون  126یتسم مدرسو المقاطعة  126معلمو مقاطعة 
باألھلیة  وتستوفى فیھم الشروط الالزمة لوالیة إلینوي فیما یتعلق بالمراحل 

 ومجاالت التخصص.الدراسیة 
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مدرسو تعلیم اللغة اإلنجلیزیة/ مدرسو تعلیم 
الطالب ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة 

  اإلنجلیزیة

یستوفي مدرسو برنامج تعلیم اللغة اإلنجلیزیة ومدرسو برنامج تعلیم الطالب 
ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة شروط نیل الشھادة واالعتماد 

 یة إلینوي فیما یتعلق بتعلیم اللغة اإلنجلیزیة.الخاصة بوال

حائزون على  126كافة مدرسي برنامج االنغماس ثنائي المسار في المقاطعة  مدرسو برنامج االنغماس ثنائي المسار
الرخصة الالزمة في والیة إلینوي للمراحل الدراسیة المالئمة ومجاالت 

اإلسبانیة وھي شھادة ثنائیة اللغة التخصص كما یحملون شھادة إجادة اللغة 
 والمطبقة في مراحلھم الدراسیة.

یستوفي شروط والیة إلینوي لنیل  126منسق البرنامج ثنائي اللغة في المقاطعة  منسق البرنامج ثنائي اللغة
شھادة االعتماد والتي تتضمن أن یكون الشخص حائز على شھادة إداریة 

 نیة.وشھادة اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثا
كافة المدرسین المشرفین على فحص اختبارات ویدا واختبارات القبول ھم  إدارة قبول الفحص الدولي الختبارات ویدا

 مؤھلین إلجراء ھذه التقییمات المحددة.
 
 

 مدرس اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة/ المسئولیات التي تقع على عاتق المدرس في الفصل الدراسي
 

 
 یتوالھا معلم اللغة اإلنجلیزیةالمسئولیات التي 

 تقییم إجادة الطالب للغة −
إیصال أسالیب وأھداف اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة  −

لمدرسي التعلیم العام وأیًضا أھداف الطالب 
 المحددة لمدرسي الفصول الدراسیة

تیسیر التواصل المنتظم مع مدرسي اللغة  −
 اإلنجلیزیة

بالروابط للموارد تزوید مدرسي التعلیم العام - −
 المقترحة واالستراتیجیات اكتساب اللغة

 تدریس اختبارات ویدا ومعاییر الوالیة −
توفیر التعدیالت ووسائل الراحة من أجل تدریس  −

 اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة .
تقدیم اإلرشاد للموظفین حول كیفیة إمداد طالب  −

اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة بالتمایز والتغییر 
 ائل الراحة الالزمة لھم.ووس

دعم الطالب الذین یدرسون اللغة اإلنجلیزیة كلغة  −
 ثانیة

تعلیم الطالب الذین یدرسون اللغة اإلنجلیزیة كلغة  −
 ثانیة كیفیة دعم أنفسھم

 التعرف على الطالب وعائالتھم −
التواصل مع الطالب في الفصول الدراسیة  −

 والمدرسین األساسیین

 
  المدرس في الفصل الدراسي المسئولیات التي یتوالھا

تقییم اإلنجاز األكادیمي وأداء الطالب الذین  −
یدرسون اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة في الفصل 

 الدراسي.
التعاون مع المدرسین الذین یدرسون اللغة  −

اإلنجلیزیة كلغة ثانیة حول الطرق الفضلى الواجب 
استخدامھا ألجل طالب اللغة اإلنجلیزیة في 

 الدراسیة المعتادة.الفصول 
تحدید التعدیالت ووسائل الراحة الممكنة للطالب  −

 الذین یدرسون اللغة اإلنجلیزیة
دمج أفضل الطرق في تعلم اللغة اإلنجلیزیة في  −

 الدروس الیومیة
التواصل مع مدرسي اللغة اإلنجلیزیة فیما یتعلق  −

تخص الطالب الذین یدرسون  موضوعاتبأي 
 اللغة اإلنجلیزیة

لمشاركة مدرسي اللغة اإلنجلیزیة عند السعي  −
تصنیف ووضع عالمات الطالب الذین یدرسون 

 اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة.
التوفیق بین جداول اختبارات اللغة اإلنجلیزیة  −

 بوصفھا لغة ثانیة
قبول االختالف الثقافي لكل الطالب والسعي لنشر   −

 المعرفة والعلم فیما یتعلق بالثقافات األخرى
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 المسئولیات المشتركة بین كل من مدرسي اللغة اإلنجلیزیة ومدرسي التعلیم العام

 وضع توقعات التعلم −
 اإلشراف على تقدم الطالب خالل اإلنجاز الذي یحققونھ على المستوى االجتماعي والعاطفي واألكادیمي −

 خلق بیئة مالئمة للتنشئة −
 تقدیم المتداخالت الالزمة −

 لمشاركة في وضعھا بالتعاون فیما بینھم.إعداد الجداول والخطط وا −
 ترسیخ التواصل في المنزل والمدرسة −

 تیسیر مشاركة اآلباء في األنشطة −
 العمل كوسیلة اتصال مع آباء الطالب الذین یدرسون اللغة اإلنجلیزیة −

 
 

 خدمات وبرامج تعلم اللغة اإلنجلیزیة
 

والمعاییر الرئیسیة المشتركة في الوالیة  126مباشرة بمناھج المقاطعة ئي اترتبط مناھج اللغة اإلنجلیزیة للمستوى االبتد
تتم عملیة اكتساب اللغة أثناء العمل من خالل محتوى  ،ومعاییر تحسین اللغة اإلنجلیزیة في والیة إلینوي/معاییر ویدا

رفیة.  تقدم خدمات برنامج تعلم أكادیمي باستخدام االستراتیجیات التعلیمیة الحالیة التي تشدد على تعلم مركب بصورة مع
إلجادة  ةاألربع وھي االستماع والتحدث والقراءة والكتابة الالزم اتاللغة اإلنجلیزیة للطالب الدعم المالئم في مھارات اللغ

یزیة تعلم اللغة اإلنجلیزیة واستیفاء معاییر التعلم بالوالیة.یتیح برنامج اللغة المتكاملة وتدریس المحتوى لطالب اللغة اإلنجل
اللغة اإلنجلیزیة من خالل دراسة المناھج األكادیمیة مثل الریاضیات والعلوم والدراسات االجتماعیة.  یتسم ھذا المنھج بأنھ 

 طریقة فعالة لطالب اللغة اإلنجلیزیة لتطویر مھارات اللغة في مھاراتھم األكادیمیة في الوقت نفسھ.
 

یزیة استناًدا على أسلوبین في التعلیم وھما:الدفع والسحب. المناھج واالستراتیجیات یتلقى الطالب خدمات تعلم اللغة اإلنجل
بأنھا مالئمة لكافة الطالب ومكیفة خصیًصا لتلبیة احتیاجات مستویات إجادة اللغة اإلنجلیزیة لدى الطالب الذین یدرسونھا 

سة ستوني كریك یوفر التعلیم باللغة األصلیة من خالل برنامج االنغماس ثنائي المسار باللغة اإلسبانیة في المقاطعة في مدر
تعلم اللغة اإلنجلیزیة بصورة تلقائیة. حیث یعد ھذا البرنامج برنامج إضافي ثنائي اللغة ألنھا تكرم اللغة األصلیة التي ینطق 

ثنائي المسار بمناھج  بھا  متحدثوھا. . فال یحاول البرنامج أن یستبدل لغة بأخرى. . یلتزم برنامج االنغماس اللغوي 
 المقاطعة في كافة مجاالت الدراسة.

 
برنامج االنغماس اللغوي ثنائي المسار: یتم تدریس الطالب باللغة اإلنجلیزیة وبلغة أخرى للطالب الناطقین باللغة  •

اللغتین لكافة  اإلنجلیزیة وللطالب الناطقین بھذه اللغة معًا في الفصل الدراسي نفسھ بھدف تنمیة إجادة اللغة في كال
 .الطالب في الفصل الدراسي

 
على تنمیة مھارات اللغة اإلنجلیزیة. حیث یتم التدریس في اللغة اإلنجلیزیة  المعلموناللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة: یركز  •

للغة لكن قد یقدم بعض الدعم للطالب باللغات الناطقین بھا. یستخدم المدرسون أیًضا استراتیجیات دقیقة في تعلیم ا
اإلنجلیزیة لتعجیل طریق التدریس لطالب اللغة اإلنجلیزیة لتیسیر فھم الطالب لمحتوى التعلم.  قد تشتمل الفصول 

 الدراسیة على طالب ینتمون لخلفیات لغویة مختلفة وبالتالي ال ینطقون بنفس اللغة.
 
 

 تقییم مستوى تقدم المتعلم
 

تقدم الطالب بھدف التأكد من أن البرنامج األكادیمي الذي یدرسھ كل  بتقییم مستوى بصورة مستمرة  126مقاطعة  تقوم
طفل مالئم الحتیاجاتھ یقبل اآلباء على التحدث لمدرس (مدرسي) أطفالھم وطرح األسئلة لالطالع على تقدم أطفالھم. كما 

أو من خالل  على التواصل مع اآلباء بصورة منتظمة من خالل الھاتف بصورة شخصیة 126یقدم موظفو مقاطعة 
التواصل اإللكتروني إلطالعھم على المعلومات المتعلقة بتقدم الطالب.  إلیكم بعض النقاط البارزة في إجراءات التقییم 

 .الرسمیة التي تحدث طوال العام لطالب اللغة اإلنجلیزیة
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 اختبار القبول

تقوم مقاطعة المدارس كل عام بتقییم إجادة اللغة اإلنجلیزیة ویتضمن ذلك مھارات الفھم السمعي (االستماع) والتحدث 
والقراءة والكتابة لكافة الطالب الواردین بوصفھم طالب ذوي كفاءة محدودة في اللغة اإلنجلیزیة في مرحلة الروضة حتى 

) باستخدام تقییم إجادة اللغة اإلنجلیزیة المنصوص علیھ من قبل مجلس بقانون المدرسة 14C-3الصف الثامن (الفقرة 
لقة التعلیم بالوالیة. یقًیم اختبار القبول اللغة اإلنجلیزیة من الناحیة األكادیمیة وتحدثًا أیًضا باإلضافة إلى أنھ یقًیم اللغة المتع

درسة من خالل مھارات اللغة األربع. تستخدم والیة آداب اللغة والریاضیات والعلوم والدراسات االجتماعیة في محیط الم
إلینوي اختبار القبول الذي یشرف علیھ مدرسو اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة وھم مؤھلون وحائزون على شھادة تمنحھم حق 

مطلع  تقدیم اختبارات القبول. یحدث التقییم في كل عام في شھر ینایر وفبرایر وترسل النتائج إلى منازل الطالب في
خریف السنة الدراسیة التالیة. تعد نتائج االختبار أحد العوامل المساھمة في اتخاذ القرارات في التدریس وإعداد البرامج 

 للطالب الذین یدرسون اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة.
 

  اللغة اإلنجلیزیة بطاقات تقاریر
على المعاییر الذي یتسلمھ الطالب ثالث مرات كل عام، یتسلم الطالب الذین  ةالطالب القائمبطاقة تقریر باإلضافة إلى 

یدرسون اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة تقریًرا أخًرا یرفق معھ یقیم تقدم الطالب في معاییر اختبارات ویدا.  یھدف ھذا االتصال 
 لغة اإلنجلیزیة.إلطالع آباء الطالب بتقدم أبنائھم أثناء العمل على تحسین مستواھم في ال

 
 ندوات المدرسین واآلباء

في نھایة الثالثة أشھر األولى یتم دعوة اآلباء إلى المدرسة للتحدث مع مدرسي أطفالھم حول التقدم الذي أحرزه  أطفالھم 
تقدم حتى اآلن في السنة الدراسیة. سیحضر كافة مدرسي الطفل بما في ذلك مدرسي اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة لمناقشة 

 الطالب ومشاركة أھداف الطالب في الفترة المتبقیة من السنة الدراسیة.
 
 

 مشاركة اآلباء وموارد اآلباء
 

أن النجاح األكادیمي لطالبھا یتزاید ویقوى من خالل شراكة قویة بین المنزل والمدرسة وترحب  126یدرك مقاطعة 
التجربة التعلیمیة لطفلھم یقدم برنامج تعلم اللغة اإلنجلیزیة في المقاطعة بكل عائالت الطالب للمشاركة بفاعلیة في 

مجموعة متنوعة من الفرص آلباء الطالب الذین یدرسون اللغة اإلنجلیزیة بما یشمل اللغة اإلنجلیزیة  126مقاطعة 
لغة ویقدم الفرصة للبالغین والفصول الدراسیة لطالب اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة ومجلس اآلباء االستشاري ثنائي ال

للمشاركة في اجتماع الوالیة ثنائي اللغة لآلباء وإتاحة الوثائق والموارد المترجمة في عدة لغات.  توجد نظرة عامة لكل 
 فرصة أدناه.

 
 مجلس اآلباء االستشاري ثنائي اللغة

یة اللغة لآلباء لدعم طالب اللغة یشترط مجلس التعلیم في والیة إلینوي على مقاطعة المدارس أن تعقد لجنة استشاریة ثنائ
 .اإلنجلیزیة وعائالتھم

 
 :مقتبس من قانون المدارس بوالیة إلینوي

تؤسس كل مقاطعة أو ھیئة تعاونیة لجنة استشاریة لآلباء تضم اآلباء واألوصیاء القانونیین ومدرسي برنامج التعلیم االنتقالي 
جنة في تخطیط وتشغلي وتقییم البرامج. وتكون أغلبیة اللجنة من اآلباء ثنائي اللغة والمستشارین وقادة المجتمع تشارك الل

واألوصیاء القانونیین للطالب الملتحقین في البرامج.  تتمثل العضویة في ھذه اللجنة باللغات المقدمة في البرامج قدر 
 5/14C-10قانون المدارس بوالیة إلینوي  105من قانون المدرسة  14C-10اإلمكان. . (الفقرة 

 
  تلتزم اللجنة بالتالي:

i( االجتماع أربع مرات على األقل سنویًا 
 

ii( تسجیل مواعید اجتماعات مقاطعة المدرسة 
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iii( رض برنامج المقاطعة  السنوي لرئیس اإلدارة التعلیمیة كما تتأكد كل مقاطعة أو ھیئة وتعاونیة من تقدیم التدریب ع
یتم التدریب بلغة یفھمھا األعضاء ویحتوي دون حصر على المعلومات سنویًا ألعضاء اللجنة االستشاریة لآلباء.  

المتعلقة بأسالیب التعلیم وطرقھ في التعلیم الثنائي اللغة وأحكام قانون الوالیة والقانون الفیدرالي المتعلق بمشاركة 
 الطالب وحقوق اآلباء وتدابیر المساءلة الخاصة بالطالب في البرامج ثنائیة اللغة.

 
المجلس االستشاري لآلباء ثنائي اللغة أربع مرات على األقل في العام.  ویضم اآلباء واألوصیاء على طالب مقاطعة  یجتمع
. لمزید من المعلومات حول ھذه االجتماعات یرجى زیارة موقعنا وسیتم االتصال مع 126وطاقم العمل في مقاطعة  126

 اآلباء طوال العام.
 

 في الوالیةاجتماع اآلباء ثنائي اللغة 
یرعى مجلس التعلیم بوالیة إلینوي، شعبة تعلم اللغة اإلنجلیزیة مؤتمًرا ألعضاء مجالس اآلباء االستشاریة  ثنائیة اللغة. 

وتضم الموضوعات: البرامج والخدمات التعلیمیة التي یقدمونھا لطالب فترة ما قبل الروضة وفرص التعلیم الثانوي 
 المجتمعي والدعم العائلي.ودعم وقیادة اآلباء والتواصل 

 
 الوثائق المترجمة والموارد

یتم تقدم العدید من الخطابات والوثائق المدرسیة بلغات عدة.  كما یمكن ضبط قاعدة بیانات المقاطعة سكایوارد وموقع 
نھدف إلى أن  المدرسة بعدة لغات. كما یوجد مترجمین متاحین ألجل ندوات اآلباء والمدرسین واجتماعات التعلیم الخاص. 

 نیسر التواصل بوضوح مع كافة العائالت في مقاطعة المدارس التي یذھب إلیھا أبنائھم إن أمكن.
 

 التواصل مع اآلباء
یضطلع التواصل بین اآلباء واألوصیاء والمدرسین حول تقدم مستوى التعلم بدور ھام في النجاح األكادیمي للطالب.  

الطالب في حال كان لدیھم أیة استفسارات أو أمور ھامة أو تعلیقات. من المتوقع  ویحث اآلباء على التواصل مع مدرسي
مع اآلباء بطرق خطیة أو شفھیة بصفة مستمرة.   ویسعدنا أن تشارك كافة  126أن یتواصل الموظفین في مقاطعة 

 العائالت بصورة مباشرة في تعلیم أطفالھم.
 

 ندوات اآلباء والمدرسین
أشھر یتم دعوة عائالت الطالب إلى المدرسة للتحدث إلى مدرسي أبنائھم حول التقدم الذي أحرزه أبنائھم  في نھایة أول ثالثة

حتى اآلن في السنة الدراسیة.  سیحضر كافة مدرسي الطفل بما في ذلك مدرسي اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة لمناقشة تقدم 
 السنة الدراسیة.الطالب ومشاركة أھداف الطالب في الفترة المتبقیة من 

 
 الفصل المفتوح/لیلة المناھج

حفل الفصل المفتوح/لیلة المناھج سنویًا في األسابیع األولى من السنة الدراسیة. تھدف   126تنظم كل مدرسة في مقاطعة 
عات ھذه اللیلة إلى جمع اآلباء واألوصیاء بالمدرسین والمتخصصون لیتعلموا ما یتعلق بمناھج تصنیف المستویات وتوق

السنوات الدراسیة. یحضر مدرسي اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة وكافة طاقم العمل في ھذا االحتفال لمقابلة اآلباء ومناقشة 
 مناھج برنامج اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة الذي یدرسھ الطالب في السنة الدراسیة.

 
 الفصول الدراسیة للغة اإلنجلیزیة

. ھذه الفصول تتم إقامتھا في  126مجانیة لتعلیم اللغة اإلنجلیزیة آلباء طالب مقاطعة  فصول دراسیة  126یقدم مقاطعة 
المؤھل صاحب الخبرة. كما یقدم خدمات مجانیة لمجالسة  ELSویتم التدریس فیھا على ید معلم   126مدرسة مقاطعة 

 على مدار السنة. األطفال بھدف تیسیر حضور اآلباء.  لمزید من المعلومات حول توافر ھذه الفصول
 
 

 الوثائق اإلضافیة:
 

  اإلسبانیة / العربیة / اإلنكلیزیة -- تقریر تعلم اللغة اإلنجلیزیة بطاقةنموذج 
 

https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/1bHkaMVsxwW40eghjOxM6yFUsPMhQ3TrVrj_spq8y_sw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/1bHkaMVsxwW40eghjOxM6yFUsPMhQ3TrVrj_spq8y_sw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/1bHkaMVsxwW40eghjOxM6yFUsPMhQ3TrVrj_spq8y_sw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/dist126.org/file/d/0B_N9WmKgiGQKbDVUSWpvTXJTU21saVlJeUJhRGNZVVNxQjJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/dist126.org/file/d/0B_N9WmKgiGQKRzJHS2gxTTVCT2NNZHhhZUQ2YzlGZE1WRFA4/view?usp=sharing
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 خطابات اآلباء
 استمارة نتائج فحص تعلم اللغة اإلنجلیزیة −
 خطابات البرنامج −

 طلب موافقة &سنة  1-3 −
 طلب موافقة &سنوات  3+ −
 االنسحاب من الخدمات −

 رسالة تفسیریة لنتائج القبول −
  
 

 مسئولیات وظیفة تدریس اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة/ المنسق ثنائي اللغة
 

 قائمة مرجعیة بالملفات التراكمیة

https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/1PPw_qMQluwop-ABtszKhHekuW-6SR2t5_yTv2sraig8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/1PPw_qMQluwop-ABtszKhHekuW-6SR2t5_yTv2sraig8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/1PPw_qMQluwop-ABtszKhHekuW-6SR2t5_yTv2sraig8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/1CLoqFWbV5zIf6MDqhCzkOfK-iZf9lB2hs7-i6EvZTWo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/1jjc6ONKlGBeC8b6baCpVgLRmf61eRqawHSU6FRLssKM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/1jjc6ONKlGBeC8b6baCpVgLRmf61eRqawHSU6FRLssKM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/1jjc6ONKlGBeC8b6baCpVgLRmf61eRqawHSU6FRLssKM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/169L9qU2RF9dvCLWaqB1mtywCL7NczvcaVsEQOUS78PI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/1ZMn4sHlTiJISeKUuKw0v_LCZjcXgpfoETPUfxoiQ_Fo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/1ZMn4sHlTiJISeKUuKw0v_LCZjcXgpfoETPUfxoiQ_Fo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/1ZMn4sHlTiJISeKUuKw0v_LCZjcXgpfoETPUfxoiQ_Fo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/13vQD6bf4JNL-s_hbdB9EoSbcfK07unPOc1gt3j7-sqo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/1Wz5u3GVyraWc6fz4ijVADW_aUWIBOR4foW6fWerIyXU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/1fvGdeqqyjN9jQJzLKIf3Y8ZMb3jE2bg3-kY_GuJUX1o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/1GmNWJaGyqrTca9G7OKyoqWJync3JYIveG7D4W5RghrQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/dist126.org/document/d/1GmNWJaGyqrTca9G7OKyoqWJync3JYIveG7D4W5RghrQ/edit?usp=sharing
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