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 منطقة فیالدلفیا التعلیمیة
  

 
 
 

 ينجلیزیة / برنامج التعلیم الثنائبرنامج اللغة اإل 138
  

 الغرض
 

لتوفیر برنامج تعلیمي جید لجمیع الطالب ، سوف توفر منطقة فیالدلفیا التعلیمیة برنامًجا تعلیمیًا مخطًطا مناسبًا ثقافیًا ولغویًا 
) ، والذي یعتمد على اللغة والثقافة المحلیة للطالب. یجب أن یكون ھدف البرنامج ضمان تمكین ELsلمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة (

في جمیع مستویات الكفاءة اللغویة من الوصول إلى معاییر المحتوى الدراسي على مستوى  ELsمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة 
في المجتمع. یجب تحدید الطالب  مل الطالب ومشاركتھمنجلیزیة مع دعم تكاالصف أثناء تطویر مستویات متقدمة من اللغة اإل

 للمشاركة في البرامج التعلیمیة مع وصول متساو إلى لھم وتقییمھم وتوفیر فرصة متكافئة ELs متعلمو اللغة اإلنجلیزیة الذین ھم
 ]2] [1ة. [، بما یتفق مع القوانین واللوائح االتحادیة والوالئی البرامج التعلیمیة واألنشطة خارج المنھج

 
 تعریف المصطلحات

 
ثنائیي اللغة مع معرفة اللغتین جمیع الطالب  أن یصبحھدف بالتي یتم تدریسھا في لغتین  البرامج األكادیمیة - التعلیم ثنائي اللغة

 .قراءةً و كتابةً 
 

CTE (التعلیم المھني والتقني) -  والعلوم التطبیقیة والتقنیات الحدیثة الحرف ذات المھارة البرامج األكادیمیة المتخصصة في
 واإلعداد الوظیفي.

 
EL (s) (متعلمي اللغة اإلنجلیزیة) -  اإلنجلیزیة كلغة إضافیة.اللغة الطالب الذین یتعلمون 

 
ELD (تطویر اللغة اإلنجلیزیة) -  خصیًصا لتطویر إتقان اللغة اإلنجلیزیة.ھ تم تصمیمتدریس 

 
ESL أكادیمیة للطالب الذین یتعلمون اللغة اإلنجلیزیة.برامج  - ثانیة)للغة اإلنجلیزیة كلغة (ا 

 
FEL (s) (متعلمي اللغة اإلنجلیزیة السابقین) -  الطالب الذین أثبتوا الكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة ولم یعودوا مؤھلین كمتعلمین

 للغة اإلنجلیزیة.
 
 
 
 

 
 

GIEP (خطة التعلیم الفردي الموھوبین) - تصف التعلیم المراد تقدیمھ للطالب الموھوب خطة مكتوبة. 
 

HLS كجزء من عملیة التسجیل. یشیر یتم اكمالھا دراسة استقصائیة لجمیع الطالب   - )المنزل المستخدمة فى (مسح اللغة
 االستبیان إلى اللغة (اللغات) المستخدمة في المنزل.

 
IEP (خطة التعلیم الفردي) - .خطة مكتوبة تصف التعلیم الذي سیتم تقدیمھ للطالب الذي لدیھ إعاقة بموجب القانون 
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LIEP لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة. المنطقة التعلیمیةفى  وتصمیم التعلیم خطة -م اللغة التعلیمي) (برنامج تعلی 

 
Newcomer في الوالیات المتحدة لمدة تقل عن عام واحد. متعلم اللغة اإلنجلیزیة الذي یتواجد - الوافد 

 
PBIS إطار العتماد التدخالت السلوكیة القائمة على األدلة. - السلوك اإلیجابي) (تدخالت ودعومات 

 
SLIFE  (طالب لدیھ تعلیم رسمي محدود أو متقطع)-  مجموعة فرعیة متنوعة من متعلمي اللغة اإلنجلیزیة الذین لدیھم

تھم) الرئیسیة و / أو الذین ھم دون مستوى الصف في معظم المھارات اي القراءة والكتابة بلغتھم (أو لغخلفیات محدودة ف
 .ھم الرسميتعلیمیمیة بسبب االنقطاعات في األكاد

 
 السلطة

 
 ) للطالبLIEPمكتوب (ال تعلیم اللغة ب عنھ الموافقة على برنامج للمشرف أو من ینو یخول مركز اإلشراف على المدارس

المناھج والبرامج متعددة اللغات لتطویر ودعم  توفیر مكتب محافظة علىھى اللغة اإلنجلیزیة واللیست  الذین لغتھم الرئیسیة
برامج التعلیم ثنائي اللغة. یجب أن تكون البرامج قائمة على األدلة وتنفذ كذلك ) و (ELD)خطة تتضمن تطویر اللغة اإلنجلیزیة 

بین تدریباً مناسباً. یجب تقییم البرامج بشكل منتظم للتأكد من فعالیتھا في تطویر إتقان الطالب للغة بموارد كافیة وموظفین مدر
 ]5] [4] [3] [2والوصول إلى محتوى الصف الدراسي. [

 
اكات وعملیات والبرامج في جمیع وظائف وشر ELs متعلمي اللغة اإلنجلیزیة یجب على المشرف أو من ینوب عنھ أن یخاطب

اللغة بما یتوافق مع ى ثنائ لتعلیمو ا تطویر اللغة اإلنجلیزیةل فعالة لتوفیر برامجالتخطیط في المنطقة التعلیمیة ، كضرورة 
) اإلعداد المناسب 1ما یلي: ( ELs متعلمي اللغة اإلنجلیزیة من أجلالمنطقة التعلیمیة القوانین واللوائح. یجب أن تتضمن خطة 

والتطویر المھني لجمیع الموظفین المحترفین ، بما في ذلك المعلمین األساسیین ومعلمي الصف ومعلمي اللغة اإلنجلیزیة كلغة 
وجیا الداعمة التكنولو ) الموارد الكافیة لتنفیذ برنامج تعلیم اللغة بما في ذلك الكتب المدرسیة / المواد المناسبة2ثانیة والمدراء (

على مستویات متفاوتة من الكفاءة ، بما في ذلك  ELs متعلمي اللغة اإلنجلیزیة ) المناھج والبرمجة الفعالة لتلبیة احتیاجات3(
األكبر سناً متعلمي اللغة اإلنجلیزیة ) والطالب SLIFEتقطع أو المحدود (والطالب ذوي التعلیم الرسمي الم الوافدین الجدد ،

؛ و  ل إلیھا مع نقاط بیانات دقیقة وذات صلة بمتعلم اللغة اإلنجلیزیة) أنظمة إدارة بیانات فعالة ویمكن الوصو4) ؛ (18-21(
 ]6] [3للعائالت والمجتمع. [ وى) الوصول اللغ5(

 
 تفویض المسؤولیة
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واإلشراف علیھ برنامج التعلیم ثنائي اللغة /  ELD تطویراللغة اإلنجلیزیة ف أو من ینوب عنھ تنفیذ برنامجیجب على المشر
وائح الفیدرالیة  الوالئیة في جمیع المدارس ویتوافق مع القوانین والل ELs متعلمي اللغة اإلنجلیزیةیضمن التعلیم المالئم لـبحیث 

. 
 

 فیما یتعلق ببرنامجیجب على المشرف أو من ینوب عنھ ، باالشتراك مع أصحاب المصلحة المناسبین ، وضع إجراءات إداریة 
خالل  . یجب تحدیث اإلجراءات اإلداریة وتنقیحھا سنویًا وإعالنھا منبرنامج التعلیم ثنائي اللغة/  ELD تطویراللغة اإلنجلیزیة

المدرسیین الموقع اإللكتروني للمنطقة التعلیمیة والمكاتب المختصة وتوزیعھا على االداریین فى المنطقة التعلیمیة واالداریین 
 .بشكل شفاف ومتسق وعادل عبرالمنطقة التعلیمیة 138السیاسة المدرسین والموظفین لضمان تنفیذ و

 
 اإلجراءات التنظیمیة المفوضة

 
 1تحدید الھویة ، والتنسیب ، واإلشعارات 

 
. یجب اإلنجلیزیة اللغة لیستالرئیسیة وضع إجراءات لتحدید وتقییم احتیاجات الطالب الذین لغتھم المنطقة التعلیمیة یجب على 

 خدماتیتلقوا لكل طالب عند التسجیل في المنطقة. الطالب الذین یحتاجون إلى فحص اللغة ل إكمال مسح اللغة فى المنزل
اللغات المعتمد من قبل وزارة  یجب أن یقدم لھم اختبار فرز، ًء على استبیان اللغة فى المنزل، بنا ELD تطویراللغة اإلنجلیزیة

اللغة ، ومستوى إجادة اللغة الحالي كما ھو  ج فرز، ونتائفى المنزل یة بنسلفانیا. یجب اإلبقاء على مسح اللغة التربیة في وال
یتم تسجیلھ في نظام ، في مجلد السجل الدائم للطالب والوالئى السنوي  ELD  تطویراللغة اإلنجلیزیة مشار إلیھ من خالل تقییم

 ]8] [7] [4التخرج. [ لى حینالمنطقة التعلیمیة اب بمعلومات الطال
 

، وحق الرفض وفقًا  ELD تطویراللغة اإلنجلیزیة ل الطالب لخدماتفى المنزل، بدخوالمفضلة  إخطار العائالت ، باللغة یجب
  ELD  خالل تقییم تطویراللغة اإلنجلیزیةلما یحدده قانون الوالیة ، ومستوى إجادة اللغة الحالي للطالب كما ھو مشار إلیھ في 

 ]3. [الوالئى السنوي 
 

في الوقت المناسب عن الطالب  تقریرمدرسي عن الطالب من مدرسة ثانویة سیتم تقییم التقریرالمدرسيالطالب الحاصلین على 
الثانویة في دورات فى المدارس  EL  متعلمى اللغة االنجلیزیة لضمان التنسیب الصحیح في المدرسة الثانویة. سیتم وضع طالب

ة الخاصة بطالب المرحلة الثانویة. طالب المرحلة االبتدائیة یلمدرسا لمبادئ توجیھ القوائم امناسبة متعلقة باالئتمان وفقً دراسیة 
 .التعلیمیة وفقًا لسیاسة المنطقة المتوسطة سیتم وضعھم في الصف المناسب حسب السن المناسبة للصفو

 
الفدرالیة ، اللوائح  والوالیة و منطقة التعلیمیةلاالحتفاظ بھا یتبعان لوائح او ELs  متعلمى اللغة االنجلیزیة یجب أن یكون ترقیة

بناًء  فقط في الصف ELال یمكن االحتفاظ بمتعلم اللغة االنجلیزیة  .التعلیمیة ویجب أن تتوافق اإلجراءات مع إرشادات المنطقة
 ]3إلى إتقان اللغة اإلنجلیزیة. [ا افتقادھ /على افتقاده

 
قة کما طبة للمنولطلمر افقًا للمعاییم ولخاصة بھا EL متعلم اللغة االنجلیزیة حالةن مروجھم خب أو الطلف اتصنی دةعاب إیج

 ]10] [3لمفضلة. [م ابلغتھر لألسداده عم إیتر اطخإالیة مع ولون افي قاندد محھو 
 
 

" و "معاییر إعادة التصنیف علم اللغة االنجلیزیة لمت تحاق بالبرنامجیتم تحدید االجراءات االداریة في قسم "تحدید الھویة واالل 1
 اللغة اإلنجلیزیة.متعلمي  " في دلیل برنامجالسابقین ELs متعلمى اللغة االنجلیزیة ومراقبة
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 2البرمجة 
المعتمد على  التعلیمي تعلیم اللغة) ببرنامج ELاللغة اإلنجلیزیة ( ىسیتم تزوید جمیع الطالب الذین تم تحدیدھم باعتبارھم متعلم

على النظریة القائمة على األبحاث الفعالة ، ویسمح لغویة والثقافیة للطالب ، ویرتكز) ، والذي یقدّر الموارد الLIEPاألصول (
 للطالب باالستفادة من ذخیرة لغویة كاملة ، بما في ذلك لغات أخرى غیر اإلنجلیزیة.

متعلمى اللغة قائمة على المعاییر وتعدیلھا حسب االقتضاء لـالصف  /محتوىوضوعات م ویجب أن تكون مناھج اللغة 
للطالب ، باإلضافة إلى تجاربھم  ، یتم تقییم اللغات والثقافات األصلیة فى المنزل . في جمیع برامج اللغةELs اإلنجلیزیة

الطالب المشاركین في برنامج على  ذلك قتصروال یالتعلیمیة من البلد األصلي واألسرة ، كأساس قوي الكتساب لغة أخرى 
 ]3التعلیم ثنائي اللغة المحدد. [

 
أو اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة. یجب أن تكون كل من برامج  التعلیم ثنائي اللغةإما مكونات برنامج  LIEPیجب أن یتضمن 

ألساسي وتستخدم موظفي التدریس متوافقة مع البرنامج التعلیمي ا ESL اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة التعلیم ثنائي اللغة و
والمھارات األساسیة للمنھج  صة كاملة إلتقان المعرفةعلى فر ELs متعلمى اللغة اإلنجلیزیة المعتمدین لضمان حصول

 الدراسي.سیقوم الموظفون بتضمین جمیع التعدیالت والتدخالت واإلجراءات المناسبة في التعلیم والتقییم من أجل السماح لـ
بالوصول إلى المنھج العام بشكل جید وتعزیز تعلم اللغة والمحتوى المناسب للصف. یجب أن  ELs غة اإلنجلیزیةمتعلمى الل

تستمد البرامج من الموارد اللغویة والثقافیة للطالب ، ویجب أن یتم تقییمھا على أساس التقدم نحو الكفاءة واإلنجاز في المواد 
 ]3وم والدراسات االجتماعیة. [األساسیة والمھارات بما في ذلك الریاضیات والقراءة والعل

 
جاوز الحد األدنى لمتطلبات الوالیة وتتضمن واللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة أو تتالتعلیم ثنائي اللغة یجب أن تفي برامج 

مع المعاییر ي یتسم بالكفاءة الثقافیة ، وترتقى ، وتتواءم  أو مناھج تعلیمیة تدمج تعلیم اللغة والمحتوى الذاستراتیجیات تعلیمیة و/
اسیة األساسیة. سیتم لضمان الوصول إلى المناھج الدر 3مع دعم كبیر"  اً كبیراً تحدییجب أن یكون التعلیم "والوطنیة. الوالئیة

، بما في ذلك معلمي الصف أو  ESL معلمي اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة وغیر ESLتزوید معلمي اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة 
الوصول إلى المحتوى على مستوى ضمان ص لتخطیط التدریس بشكل تعاوني لضمان تطویر اللغة األكادیمیة والمحتوى ، بفر
 ]3بما في ذلك الطالب الوافدین الجدد. [ ELsمتعلمى اللغة اإلنجلیزیة الصف لجمیع 

 
لغة اإلضافیة ، كما ستعمل على تعزیز سوف تتضمن برامج التعلیم الثنائي اللغة تدریس اللغة ومحو األمیة باللغتین اإلنجلیزیة وال

ة ، بما في ذلك إتقان إتقان اللغة واإللمام بالقراءة والكتابوثنائیة الثقافات لجمیع الطالب.  القراءة و الكتابة ثنائیةنائیة اللغة وث
الصادرة عن  لعالماتا بطاقاتتقاریر رسمیا لكل من اللغة اإلنجلیزیة واللغة اإلضافیة في  القراءة ، یجب أن یكون مرصودا

واإلداریین بفرص متناسقة من التحضیر المالئم برامج ثنائیة اللغة. یجب تزوید المدرسین الللطالب في المنطقة التعلیمیة 
 وا معتمدي الشھادات كونالحفاظ علیھا بشكل فعال ویجب أن یوالتطویر المھني من أجل تنفیذ برامج التعلیم ثنائي اللغة و

 
 

 .دلیل برنامج المتعلمین باللغة اإلنجلیزیةفى "طبیق الت "قسم)" LIEP(برنامج تعلیم اللغة التعلیمي  في قسم "دة یة محددارإلااءات إلجرا 2
. یؤكد المبدأ على أن Leo van Lierو  Aida Walqui) الذي طورتھ QTELھذا ھو مبدأ أساسي في إطار تعلیم الجودة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة ( 3

ل إلى الدقة األكادیمیة غیر مبسطة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة. بدالً من ذلك ، یتم اختیار األنشطة والمھام اللغویة بشكل ھادف لتسھیل الوصو /المحتوى 
 المحتوى والتفاعل مع متعلمي اللغة اإلنجلیزیة.
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ة اإلضافیة كما ھو موضح في عملیة الفرز في على توفیر التعلیم باللغ ینوقادرلمحتوى أو الصف ة لالمناسبات شھادالحسب 
 ]3المقاطعة. [

 
) الذي یقدمھ المعلمون المعتمدون ELD(برنامج تطویراللغة اإلنجلیزیة یجب أن تتضمن برامج تعلیم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة 

 تطویراللغة اإلنجلیزیة یجب دمج. والیةبما یتماشى مع متطلبات ال الصفمحتوى أو لل ةمناسب شھادةوالذین لدیھم  ESLمن 
ELD  تعلیم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیةلالمعتمدین  وغیر نومعتمدن الوالمعلم درسھایفي جمیع الفصول الدراسیة التي ESL  ،

متعلمى اللغة  . جمیع مدّرسيELs اللغة اإلنجلیزیة ومتعلم یتواجد بالتسجیلأو المحتوى ، حیث بما في ذلك معلمي الصف و/
 و التكییفاتللتعلیم اللغوي وإدراجھ ، باإلضافة إلى الدعم والتعدیالت والتدخالت بتأن مسؤولون عن التخطیط  ELs اإلنجلیزیة

تعلیم تطویراللغة اإلنجلیزیة بالوصول إلى معاییر ومناھج الدورة بشكل كامل.  ELsالمناسبة للسماح لـمتعلمى اللغة اإلنجلیزیة 
االصلیة فى یجب أن یشجع على استخدام مھارات وثقافة اللغة و غیرھم  ESLبواسطة معلمى اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة 

الناطقین دعم تدریس اللغة اإلنجلیزیة لغیرللطالب لدعم وتعزیز تطویر المحتوى األساسي والمھارات والمعرفة. سیتم المنزل 
) من خالل التعلیم التكمیلي ESLلمي اللغة اإلنجلیزیة لغیر الناطقین باللغة اإلنجلیزیة لغیر الناطقین بالفصول الدراسیة (ومع بھا

 ESL للغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة الفعالة برامجالوالفرص التطویریة القائمة على األبحاث المستندة إلى األبحاث من أجل تنفیذ 
 ]3واستدامتھا بشكل فعال. [

 
 4الوصول العادل

 
، المشاركة في التقییمات ، ویة ، مع ایجاد تكییفات جمیع مستویات الكفاءة اللغب،  EL متعلمى اللغة اإلنجلیزیة یجب على طالب

] 20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [11] [10] [9حسب االقتضاء ، واستیفاء المعاییر األكادیمیة ومتطلبات التخرج. [
]21[ 

 
على جمیع الطالب ، بغض النظر  لمنطقة التعلیمیةعمالً على إنشاء بیئة مدرسیة إیجابیة وآمنة لجمیع الطالب ، تسري سیاسات ا

؛ سیاسة تعدد األعراق  249و  248ة والمضایقات عن حالة الھجرة ، ال سیما على سبیل المثال ال الحصر ، سیاسات البلطج
؛  251؛ سیاسة الطالب المشردین  103عدم التمییز في الفصل الدراسي سیاسة ؛  102الجنس للتعلیم وتعدد الثقافات و 
 .252و سیاسة الطالب لنوع الجنس غیر المطابق  المتحولین جنسیا

 
یجب أن یتمتع الطالب بوصول متساٍو إلى جمیع البرامج األكادیمیة وتشجیعھم على المشاركة فیھا ، بما في ذلك التعلیم المھني 

المنطقة مغناطیسیة وأنشطة وبرامج خارج المنھج الدراسي متاحة لطالب المدارس الخاصة / القبول الي ومدارس وبرامج والتقن
للنظر في مجموعة من البرامج المنطقة التعلیمیة .یجب مساعدة الطالب من قبل أشخاص على درایة بمدارس وبرامج التعلیمیة

لنجاح الطالب ، بما في ذلك التعدیالت. یجب أن تتلقى العائالت التوجیھ بلغة  ینوالدعم الالزمالتكییفات والحصول على 
المعقولة. التكییفات یفھمونھا. ال یجوز استبعاد الطالب على أساس معاییر القبول إذا كان بإمكانھم المشاركة بنجاح ، مع توفیر 

]22] [23] [24] [25[ 
 

 الخاص البدیلة ، وبرامج الوافدین الجدد ، والقبول تنسیباتیئات ، بما في ذلك المیع البفي ج EL متعلمى اللغة اإلنجلیزیة طالب
خطة التعلیم الفردي  الذین لدیھم) ، والطالب CTE، والقبول على مستوى المدینة ، والتعلیم المھني والتقني ( المغناطیس /
)IEP( ین) ، خطة التعلیم الفردي الموھوبGIEP اللغة اإلنجلیزیة ومتعلم ینخفض فیھا ي مدارس، أو الطالب ف 504) ، خطة 

EL حقلھم ،  المسجلین 
 

" ، و "اختبار المنطقة التعلیمیةتُحدَّد اإلجراءات اإلداریة في "المبادئ التوجیھیة للتقییمات السنویة وعملیات التقییم على نطاق  4
 برنامج المتعلمین باللغة اإلنجلیزیة." و "فرص الوصول المتكافئة" في دلیل ELsأماكن اإلقامة المخصصة لـ 
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 ]25] [24] [23] [22] [3. [ الوصول العادل إلى تعلیم وتطویر اللغة
 

و / أو برامج تعلیم الموھوبین  504 خطط ) ، وIEPمؤھلون لبرامج التعلیم الفردي ( EL متعلمى اللغة اإلنجلیزیة طالبال
)GIEPأن تقییم الطالب المنطقة التعلیمیة . یجب أن تضمن المنطقة التعلیمیةاللوائح وسیاسة ) ، ویتم تحدیدھا وفقًا للقانون و

لخدمات التعلیم الفردي والموھوب یشمل النظر في العوامل المتداخلة ، مثل إتقان اللغة اإلنجلیزیة ، والتي قد تتداخل مع قدرة 
 ]12] [5] [13مسئولي المدرسة لتحدید قدرات التعلم المختلفة. [

 
سبباً إلنكار أو تأخیر التقییم لتحدید األھلیة  EL متعلمى اللغة اإلنجلیزیة یةال یمكن أن تكون إتقان الطالب للغة أو وضع

للحصول على خدمات التعلیم الخاص  ینمؤھل ELs اللغة اإلنجلیزیة ومتعلم كونیول على خدمات التعلیم الخاص. قد للحص
ة ویتحدد أن العجز ال یرجع فقط إلى نقص التعلیمات أو الكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة. یجب عندما یتم تحدیدھا كطالب لدیھ إعاق

بلغة یفھمھا الطالب لتقییم األھلیة بدقة مع تقییمات ثنائیة اللغة یتم إجراؤھا عندما  EL متعلم اللغة اإلنجلیزیة لطالبلإجراء تقییم 
 درالیة.الفیالوالئیة و یكون ذلك مجدیًا وفقًا للقوانین 

من أجل ضمان المشاركة الفعالة في  الى اآلباء / أولیاء األمور ترجمة الفوریة والترجمةالمنطقة التعلیمیة لل تقدیم خدماتیجب 
 ]12] [5] [3عملیة التعلیم الخاص. [

 
المؤھلین للحصول على خدمات التعلیم المتخصصة االستمرار في تلقي تعلیم  EL متعلمى اللغة اإلنجلیزیة طالبالیجب على 

ESL ) ثنائي اللغة وفقًا لبرنامج التعلیم الفردي /IEP) أو خطة التعلیم الفردي الموھوب ، (GIEP على  504) ، أو خطة
 ذو أو ESLد المتخصصین في مستوى الكفاءة اللغویة ومستوى التطور المناسبین ، ومع مدخالت ومراقبة منتظمة من أح

 ]13] [12] [5ینوب عنھ. [ب یدرت
 

بغض النظر عن  21في المدرسة الثانویة من خالل عید میالدھم  ELsمتعلمو اللغة اإلنجلیزیة قد یبقى الطالب الذین ھم 
ج تعلیمیة بدیلة مع سنة مؤھلون للحصول على برام 21التحصیل االئتماني. الطالب الذین ال ینھون دراستھم الثانویة بعمر 

ELD علیاالحصول على شھادة الثانویة الالمحتوى التي تعتبر مناسبة وضروریة لتمكین الطالب من  ودروس. 
 

 5التقییم والمساءلة 
 

وبرامج التعلیم الثنائي اللغة ،  ESL، بما في ذلك برامج  ELs متعلمى اللغة اإلنجلیزیة منالمنطقة التعلیمیة یجب تقییم خطة 
المنطقة وعروض التطویر المھني ، والمناھج الدراسیة والتعلیمات بشكل منتظم مع النھج القائمة على األصول من قبل مكاتب 

العائالت والمجتمع أصحاب المصلحة ، مدخالت من الطالب وأولیاء األمور/والمشرفین والمسؤولین في المدارس مع التعلیمیة 
رة واحدة على األقل كل ثالث سنوات ، لضمان توافق جمیع المكونات وتنفیذھا والعمل بفعالیة لتسھیل اكتساب اللغة اإلنجلیزیة م

 ]11] [10] [9وتحقیق المعاییر األكادیمیة ، ویجب مراجعتھا عند الضرورة لضمان قدر أكبر من التحصیل الدراسي للطالب. [
 
 

 
 في دلیل برنامج متعلمي اللغة اإلنجلیزیةداریة في قسم "تقییم البرامج" یتم تحدید اإلجراءات اإل 5
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] یجب 3تقییم والیة بنسلفانیا لتنمیة اللغة اإلنجلیزیة. [ من خاللسنویًا  ELs اللغة اإلنجلیزیة ومتعلم یجب تقییم الطالب الذین ھم
بجمع وتصنیف البیانات بناًء على تقدم الطالب وفقًا لما تم اإلبالغ عنھ إلبالغ التخطیط  ESLأن تقوم المدارس الفردیة وبرنامج 

 ]12] [5والمدرسة ، بما في ذلك تخطیط تحسین المدارس. [المنطقة التعلیمیة على مستوى 
 

 6واألسرة والمجتمعانخراط األھل 
 

قدم لھم الرئیسیة لیست اللغة اإلنجلیزیة یجب أن ت/ أولیاء األمور الذین لغتھم  األھلمن أجل ضمان المشاركة المجدیة ، فإن 
. یجب أن یتم توفیر ھذه الخدمات ، بما في ذلك تدریب المنطقة التعلیمیةلفوریة والترجمة المناسبة من قبل خدمات الترجمة ا

العائالت على كیفیة المشاركة في تعلیم الطالب وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة العائلة ، من قبل متخصصین مدربین. 
 ]3] [1لجمیع العائالت. [ وىوصول اللغالالتدریب الكافي للموظفین لضمان المنطقة التعلیمیة ستضمن 

 
یجب أن یحتفظ مدیرو المدارس بسجل عن اللغة الرئیسیة في العائلة وأن یضمنوا إتاحة فرص ذات مغزى للمشاركة بلغة یفھمھا 

 ]3] [1اآلباء / األوصیاء. [
 

على وسائل واضحة وشاملة وموثوقة للتواصل ، بما في ذلك على شبكة اإلنترنت ، والتي ال المنطقة التعلیمیة یجب أن تحافظ 
في  األھلة / واألسر المجتمعفى اآلباء / العائالت إلى مبنى المدرسة ، لضمان مشاركة أصحاب المصلحة قدوم د فقط على تعتم

تم مراقبتھا وتقییمھا بعنایة من قبل المشرف أو من ینوب عنھ صممة للتواصل مع أولیاء األمور ستالبرامج الم تعلیم أطفالھم.
 ]10] [ 9] [3والیة بنسلفانیا للتعلیم والمعاییر الفیدرالیة للوالیات المتحدة ، من أجل الفعالیة. [واإلدارة المدرسیة وفقا لقانون 

 
، ومكاتب المقاطعات المجتمعفى المناسبین ألصحاب المصلحة  المنطقة التعلیمیةستعقد اجتماعات سنویة من قبل مدیري 

 .138والمھتمین والعائالت المھتمین لمراقبة ومراجعة السیاسة 
 
 :Legal References / المراجع القانونیة

1. 42 U.S.C. 2000d et seq 
2. Pol. 103 - عدم التمییز في ممارسات المدرسة والفصول الدراسیة 

/Nondiscrimination in School and Classroom Practices 
 PA Code 4.26/  قانون22 .3  .3
4. 20 U.S.C. 6801 et seq 
5. Pol. 103.1 - الطالب المؤھلین ذوي اإلعاقة / الطالب المعاقین المحمیین -عدم التمییز  -  

/Nondiscrimination-Qualified Students With Disabilities/Protected 
Handicapped Students 

6. Pol. 333 - التطویر المھني   
/Professional Development  

 PA Code 11.11/ قانون 22 .7 .7
8. Pol. 200 -  انتساب الطالب

/Enrollment of Students 
9.  9. 20 U.S.C. 6812 
10. 20 U.S.C. 6826 
11. 20 U.S.C. 6841 

 
 

 
 یتم تحدید اإلجراءات اإلداریة في قسم "التواصل مع الوالدین والجماعة" في 6

 دلیل برنامج متعلمي اللغة اإلنجلیزیة.
 
 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/20/6826
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/chapter-21/subchapter-V
http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter4/s4.26.html
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/20/chapter-70/subchapter-III
http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter11/s11.11.html
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/20/6812
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/20/6826
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/20/6841
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12. Pol. 113 - التعلیم الخاص /Special Education 
13. Pol. 114 - ینتعلیم الموھوب 

/Gifted Education  
14. 14. 20 U.S.C. 6842 
15. 22 PA Code 4.51 
16. 22 PA Code 4.51a 
17. 22 PA Code 4.51b 
18. 22 PA Code 4.51c 
19. 22 PA Code 4.52 
20. Pol. 127 - التقییمات   /Assessments 
21. Pol. 217- 

 Graduation/التخرج
22.  22. 20 U.S.C. 

1703 
23. Pol. 115 -- التعلیم المھني والتقني /Career and Technical Education 
24. Pol. 122 - منھجخارج ال األنشطة / Extracurricular Activities 
25. Pol. 123 - األلعاب الریاضیة بین المدارس 
26. /Interscholastic Athletics 

 
 :Related Information/ معلومات ذات صلة
34 CFR Part 200 
LeGare 1994, مرسوم الموافقة   / Consent Decree 
Pol. 304 - نطقة التعلیمیةتوظیف موظفي الم  /Employment of District Staff 

 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/20/6842
http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter4/s4.51.html
http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter4/s4.51a.html
http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter4/s4.51b.html
http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter4/s4.51c.html
http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter4/s4.52.html
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/20/1703
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/20/1703
http://www.law.cornell.edu/cfr/text/34/part-200
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