
 تانرعاقذ يع  2011-2010قايد يُطقح فيالدنفيا انرعهيًيح في انغُح انذساعيح 
 وهزا يهخص نهُرائح. ششكح ييريظ نرقييى خذياخ انرعهيى انري ذقذيها نًرعهًي انهغح االَدهيضيح

 تعليم انتقالي ثنائي اللغت
  

طالب انًشحهح االَرقانيح ثُائيح انهغح عهً تفىق  •

غيشهى يٍ يرعهًي انهغح االَدهيضيح وذقييى انرعهيى 

 (في َفظ انًذسعح 69تانًائح إنً  85تُغثح )

 

حضىر يىمي أفضل نذي طالب انًشحهح االَرقانيح  •

يٍ غيش يرعهًي االَدهيضيح وانطالب انعادييٍ 

تشكم  89.5تانًائح و  89إنً  92.2تُغثح )

 (يرراني

 

يٍ انًعهًيٍ عٍ وقع ذأثيش ايجابيت ذقاسيش  •
 انثشَايح

 تقييم برامج متعلمي اللغت االنجليزيت
 لمنطقت فيالدلفيا التعليميت

(Arabic) 

 تصميم التقييم
 

، وأكاديًياخ ذعهيى (SI)، ذعهيى يحًي (TBE)اَرقانيح ثُائيح انهغح : ذقييى انرُفيز وانُرائح نثالز ًَارج يٍ انثشايح: الهدف •

 (NLA)انىافذيٍ اندذد 

 
وصياساخ ييذاَيح ( OMCP)إخشاء يقاتالخ يع يىظفي يكرة انًُاهح وانثشايح يرعذدج انهغاخ  :أساليب ومصادر البياناث •

، اعرفراء انًعهًيٍ، اعرفراء انطالب،  (ويشاقثح انصفىفيىظفي انًذسعح ذشًم يقاتالخ يع )نهًذاسط انرغعح انًغرهذفح 
 .يقاتالخ يع يدًىعاخ ذفكيش يع األهم وذحهيم نثياَاخ انًُطقح انرعهيًيح انذيًىغشافيح و يشاخعح نىثائق انًششوع

 مكتب المناهج والبرامج متعددة اللغاث
http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/m/multilingual-education  

84.6% 

68.6% 

92.2% 
89.0% 89.5% 

0.0% 

20.0% 

40.0% 

60.0% 

80.0% 

100.0% 

طالب ذعهيى ثُائي  
 انهغح

(N = 52) 

طالب ذعهيى غيش  
 ثُائي انهغح

(N = 51) 

طالب ذعهيى ثُائي  
 انهغح

(N = 178) 

طالب ذعهيى غيش  
 ثُائي انهغح

(N = 182) 

طالب ذعهيى غيش  
 ثُائي انهغح

(N = 1,223) 

َغثح انطالب انزيٍ أحشصوا ذقذيا في  
 َقطح 0.6عهً األقم   ACCESSفحص 

 12-2011يعذل انحضىس انيىيي 

 حصيهح انُرائح

 تشايح انرعهيى ثُائي انهغح

 

http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/m/multilingual-education
http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/m/multilingual-education
http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/m/multilingual-education
http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/m/multilingual-education
http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/m/multilingual-education


 تقييم برامج متعلمي اللغت االنجليزيت
 لمنطقت فيالدلفيا التعليميت

 .انعًم تشكم وثيق يع انًذاسط انًشاسكح نضًاٌ انرىاصم انىاضح نهرىقعاخ وااليرثال نهًثادئ انرىخيهيح وانًعاييش انخاصح تكم تشَايح •

 .يىاصهح ذقذيى انذعى وانرطىس انًهُي نهًذاسط انًشاسكح وذعضيض ذعاوٌ انًعهى تًا في رنك ذثادل أفضم انًًاسعاخ تيٍ انًذاسط •

 .يغاعذج انًذاسط في ذطىيش وذثادل انًىاد وانًىاسد وانًُاهح انذساعيح •

 .ذشديع انًذاسط وانًذسعيٍ عهً اإلتقاء عهً ذىاصم يركشس يع األهم •

 .ذطىيش وذُفيز إخشاءاخ يشاخعح يعطياخ أكثش ذُاعقا نًشاقثح ذُفيز انثشَايح وانىصىل إنً ذطىس انطانة •

 تىصياث
 

 التعليم المحمي

 

في فحص  يًاثمكاٌ نذي طالب انرعهيى اكرغاب  •

 انرعهى كغيشِ يٍ غيش انًرعهًيٍ نهغح االَدهيضيح

 

يٍ غيشهى ذقذو أكثش قاو طالب انرعهيى انًحًي تعًم  •

يٍ يرعهًي انهغح االَدهيضيح في قغى انقشاءج 

 وانشياضياخ في ذقييى تُغهفاَيا

 

حضىس يىيي أفضم كاٌ نذي طالب انرعهيى انًحًي  •

 يٍ غيش انًرعهًيٍ يٍ انرياس انشئيغي نهطالب

عٍ وقع انثشَايح يٍ انًعهًيٍ إيداتي ذقييى راذي •

 وانطالب

 أكاديمياث الىافدين الجدد
  

يٍ انًعهى وانطانة عٍ وقع ايداتي ذقشيش راذي   •

انثشَايح خصىصا في يُطقح اكرغاب االَدهيضيح 

 وانًهاساخ االخرًاعيح وانرىاصهيح وانرأقهى انثقافي

 

طالب أكاديًيح  أكثش  ، أحشص11-2010في عُح •

في  3إنً  1عالياخ يٍ ( تانًائح 90)انىافذيٍ اندذد 

 ايرحاٌ ذقييى انهغح االَدهيضيح

 

حضىس كاٌ نذي طالب أكاديًيح انىافذيٍ اندذد •

يٍ غيشهى يٍ غيش أكاديًيح انىافذيٍ اندذد أفضم 
 يرعهًي انهغح االَدهيضيح ويٍ انرياس انشئيغي
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طالب يرعهًى انُدهيضيح  
 يٍ غيش انرعهيى انًحًي 

(N = 9,546) 

َغثح انطالب انزيٍ أحشصوا ذقذيا في فحص  
ACCESS   َقطح 0.6عهً األقم 

 12-2011يعذل انحضىس انيىيي 

 حصيهح انُرائح
 انرعهيى انًحًي
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 طالب أكاديًيح انىافذيٍ اندذد

 (55= عذد)

يرعهًى االَدهيضيح نغيش طالب 
 األكاديًياخ  

 (445= انعذد )

 غيش يرعهًي انإلَدهيضيح

 (1,529= عذد )

 12-2011يعذل انحضىس 

 حصيهح انُرائح
 نثشايح أكاديًياخ انىافذيٍ اندذد


