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 منطقة فيالدلفيا التعليمية

 مكتب المناهج والبرامج متعددة اللغات

440 North Broad Street, Suite 251 
Philadelphia, PA  19130 
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 معايير برنامج الخدمات لمتعلمي اللغة اإلنجليزية

 

 أفضل الممارسات

 

تمر، لتحديد مستويات الكفاءة في اللغة االنجليزية، وذلك باستخدام سيتم تقييم الطالب، في البداية، وعلى أساس مس

 أساليب التقييم التي ثبتت فعاليتها.

 

وسيقيم الطالب باستخدام مقاييس متعددة على مر الزمن، لتحديد أدائهم المدرسي بالقياس مع معايير المنطقة التعليمية 

ت في عملية التقييم، وفي استخدام التقييم فيما يتعل  بمسائل ملل والمعايير األكاديمية للوالية. وسوف يتم عمل تسهيال

 للغة اإلنجليزية.تهم الترقية والتخرج، لضمان عدم معاقبة الطالب ظلما لعدم إجاد

 

أو التعليم بلغتين الذي يستخدم  غيرهاناطقين بمتكلمين للسوف يتمكن الطالب من الوصول إلى برنامج االنجليزية 

يتم إيصاله بلغة يمكن  يمحتوى الذ، سيحصلون على برامج ذات باإلضافة .س التي ثبتت فعاليتهاأساليب التدري

 للطالب فهمها والطرق المناسبة إلتقان الطالب للغة االنجليزية.

 

وتوجد هناك مجموعة متنوعة من نماذج البرامج لتلبية حاجات الطالب المختلفة، وسوف تكون مصممة لتمكين جميع 

اكتساب الكفاءة في لغة انجليزية اجتماعية وأكاديمية وبلوغ المعايير األكاديمية للمنطقة التعليمية والوالية.  الطالب من

بوقت كاف لتمكين الطالب من تطوير الكفاءة، وتوفير المواد المناسبة لبيئة غنية ومحو متاحة لبرامج اوسوف تكون 

 ذا لزم األمر لتحقي  المعايير.األمية وتقديم الدعم التعليمي في اللغة األصلية إ

 

وسوف يتمكن الطالب من الوصول بشكل عادل لجميع البرامج التعليمية والخدمات األخرى المتاحة ألقرانهم الناطقين 

باللغة اإلنجليزية )على سبيل الملال مجتمعات التعلم الصغيرة ومدارس المغناطيس، والبرامج الخاصة، واألنشطة 

مساعدة ثنائية اللغة، وترجمة وغيرها من الخدمات الالزمة لضمان المشاركة الفعالة في ملل هذه (، وتلقى الالمنهجية

 البرامج واألنشطة.

وسوف يحصل الطالب على فرص متساوية لجميع خدمات الدعم المقدمة للطالب اآلخرين )بما في ذلك، على سبيل 

ية اللغة بالقدر الالزم لضمان تمكين الطالب من االستفادة من الملال: الخدمات االستشارية(. وسيتم توفير المساعدة ثنائ

 خدمات هذا الدعم بسهولة ملل أقرانهم.

يقرر فري  برنامج التعليم الفردي )بما في عندما لطالب ذوي اإلعاقة، بقدر اتنطب  هذه المعايير أيضا على خدمات 

( أن طالبا معينا يتطلب خروجا من هذه تعددة اللغاتدير البرامج مأو مللمتكلمين بغيرها ذلك معلمين باإلنجليزية 

 المتطلبات.

البرنامج ومعالجته من خالل التحليل المستمر للبيانات المفصلة، وتحديد النجاح وتكراره، فعالية وسيتم استعراض 

 وعندما ال تظهر برامج المدرسة والنماذج أي تقدم.
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 التواصل مع أألهل

ما ال ببها  وناألنشطة على نطاق المنطقة التعليمية إلى لغات األهل التي يتحدثبخصوص  هلستتم ترجمة إشعارات لأل

 يقل عن ست مجموعات الطالب األكلر اكتظاظا.

اآلخرين  األهلوسيتم تقديم خدمات اللغات اللنائية لجميع األهل الذين يحتاجونها من أجل فهم اإلشعارات المقدمة إلى 

الية في جميع القضايا الهامة ألطفالهم. ومن األمللة على ذلك اإلشعارات واالجتماعات والمشاركة بفعبطريقة فعالة 

بطاقات العالمات، ومتطلبات االختبار والترقية، والنشاطات اجتماعات المتعلقة بالقواعد واإلجراءات المدرسية و

 الالمنهجية واإلدارة المدرسية.

 الطالب األصلية.شجع األهل واألسر على دعم محو األمية بلغة يس

معايير البرنامج هذا، وعلى وجود العملية التي يمكن للوالدين عن وسوف يتلقى األهل إشعارا سنويا على األقل 

 االهتماماتاستخدامها إذا كانوا غير راضين عن الخدمات المقدمة لهم أو إلى أطفالهم. وستشمل العملية الح  في تقديم 

إلى الشخص المعين خارج مدرسة أطفالهم؛ و، إذا كان ال  االهتماماتتقديم تلك إلى المدير، وإذا كان غير راض، 

إلى الشخص المعين في مكتب الضابط األكاديمي الرئيسي. وسيقوم موظفو اهتماماته يزال غير راض، أن يقدم 

 ت الترجمة الكافية.األصلية أو الحصول على خدماأألهل المنطقة التعليمية المشاركون في هذه العملية بالتكلم بلغة 

 نوالموظف

ستقوم المنطقة التعليمية ومدارسها ووحداتها اإلدارية ببذل جهود أكبر بقدر المستطاع لتجنيد وتوظيف الموظفين 

بما في ذلك أفراد متكلمين بلغتين، للتأكد من الوفاء بهذه الحقوق لجميع الطالب وأولياء  بهم،المؤهلين واالحتفاظ 

 ون اللغة اإلنجليزية.مور الذين يتعلماأل

حتاجها كل فئة من فئات الموظفين )بما في توحدات اإلدارية المهارات والمعارف التي والستحدد المنطقة ومدارسها 

وقادة التعليم، والمكتب المركزي  والمستشارين واإلداريينال، شبه المهنيين، والمدرسين، ذلك، على سبيل المل

وتحديد أنواع وكميات أنشطة تطوير  اإلنجليزية؛مجال مساعدة متعلمي اللغة  وأعضاء المجلس( الذين يعملون في

 هذه المهارات[. وترقيةموظف واحد لتطوير وصيانة 

وستوفر المنطقة التعليمية ومدارسها ووحداتها اإلدارية برامج التنمية المهنية الكافية لضمان امتالك جميع هؤالء 

      لمهارات الالزمة على أساس مستمر.الموظفين في الواقع، على المعرفة وا

 


