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 1002لسنة  YSضع شروط و
 

 

  اإلجرائيةالمتطلبات 

 

 .المعيارية ellsبرامج  المعنية في تقديم الخدمات جميع الموظفين والمكاتب إبالغ. 1

 

  .يةاريامج المعبرمراقبة التمسك بالالرقابة و. 2

 

 مالتقيي. 3

  11/12: لفعالية البرنامج  يالتقييم السنو  :الداخلية 2.1

  أو y 03/04موعد ال يتجاوز  اية مندبكل ثالث سنوات، _  : الخارجية 2.2

 . على أساس مستمر خارجيين/يخارج خبراء/استخدام خبير_ 

 خبراء خارجيين : ةفي موضوعخالت من محامي المدعي المطلوب امد_ 

 ( سبتمبر من سنة التقييم/أيلول)تقرير فوري _ 

 المجلس  ألعضاءنشر _ 

 .بهمبناء على طل مدعينللتتاح _ 

 

  

  التقرير. 4

  مدرسة مععن كل سنويا، نشرة  األقلعلى : 

  ،صف كلعن  واالنجليزية لمتحدثي اللغات األخرى ,متعلمي اللغة االنجليزيةعن مستوىبيانات مفصلة 

 ( لغالبيةتحدث بها اتلغات  6 األقلعلى )وبواسطة اللغة األولى 

  لألهل الحصول عليهامفهومة ويمكن  

  والتنظيمية  الفرديةالمصالح  حابأصالتواصل مع 

 

 

 لتلبية معايير البرنامج  :الموارد. 5

 

 المدرسية وحداتفي ال، األكاديمية، والمجاالت الدراسيةفي المنطقة  ةلاالعد 

  تخفيض متناسب ال 

 

  .حل المشاكلعملية . 6

 

 المدير 

  ( ورقم الهاتف االسم،)خارج المدرسة طاقم موظف 

 ( االسم، ورقم الهاتف) دة للمنطقةمكتب المساع الموظف في 

  لديهم مترجما جاهزايكون  أولموظفين تكلم لغة الطالب على اوينبغي. 

  

 . 9002 ويوني/ حزيران  إلى :مدة الشروط. 7

 

  اتمتنوع. 8

 

  معلى الفور، بناء على طلبهاالجتماعات حصول المدعين ومحاميهم طلب.  

 يبقى مثل االتفاق العالجي على الوثيقة المدعين  ، حصولق القانونيةوبيان الحقو، فصل الدراسيلعلى اتعرف ال

 .الداخلي
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  ةاللغة االنجليزيمتعلمي  ةلخدمالبرنامج معايير 

بعد الحصول على المساعدة المناسبة على فرصة التخرج بعد تالقي شروط إدارة مدارس  ةاللغة االنجليزيسيحصل متعلمو 

 .فيالدلفيا

 

 الممارسات  أفضل

مهارة في لومستمرة ل أوليةتقييمات  ةضمن البرامج الجاريتت أنيجب و. البرنامجنماذج  أساليبتقييم يجب إثبات فعالية  : تقييمال

 . تسهيالتالزمن وال مر متعددة علىواستخدام مؤشرات  ةاللغة االنجليزي

 

ة وتالقي شروط إدارة مدارس فيالدلفيا ليزياالنجإتقان اللغة تطوير الحصول على نماذج برامج تسهل  لطالب يحق ل: التوجيه

 ةتعليميالبرامج يجب على ال. ةمع الطرق المناسب وياللغ محتوى مفهوم في مجال التعليمومعايير والية بنسلفانيا والحصول على 

غني بالدعم التعليمي باللغة األم إذا اقتضى ذلك لبلوغ  أميةمحو لمستوى جو مناسبة المواد وال توفير ما يكفي من وقت البرنامج

 . المعايير

 

وصل تال ةمكانيإتوفر  أنيجب  لخ،إالتعلم الصغيرة، مجتمعات برامج و المغناطيسوالبرامج  ةالالمنهجي األنشطة :أخرى برامج

ويتم فحص فعالية معنى، ذات للحصول على مشاركة  األمرلزم  إذا ةلغد المرشد المدرسي ثنائي المساعواسطة العادل ب

 . برنامجتعديل الوأفضل الممارسات و تهتحليل بياناالبرنامج من خالل 

 

د المرشد المدرسي مساعواسطة ب  االستشارةعلى قدم المساواة مثل خدمات الدعم  على الحصوللطالب يحق ل :الدعمخدمات 

 .ال إذا نص عليه برنامج التعليم الفرديإ قيناالمعايير على الطالب المعتنطبق . األمرلزم  إذا ةلغثنائي ال

 الوالدين االتصاالت مع 

وستقدم . ة عبر مقاطعة إدارة المدارس إلى اللغات الستة األكثر انتشارانشطألابفيما يتعلق  ألهلا إلى شعاراتسيتم ترجمة اإل

والفحوصات ومتطلبات الترقية ويتسنى لهم الترجمة والترجمة الفورية إلى العائالت إذا لزمت حتى يتسنى لهم فهم الرسائل 

أهل ع يجهج وقيادة المدرسة وسيتم تشاعن المن ةخارجال ةالمشاركة الكلية في االجتماعات واجتماعات بطاقات التقارير واألنشط

 . في لغته األولى ثقافتهفي تطوير دعم الطالب الطالب وعائالتهم على 

ة وعملية حل المشاكل التي يمكن لهم االنجليزي لمتعلمي اللغةلخدمات ابرنامج معايير عن  األقلسنويا على  إشعارالقى األهل تي

 .استعمالها إذا لم يكونوا راضين عن الخدمات

 شخصية

. فاء هذه المعاييراستي ذوي لغتين لتضمن موظفينفيهم موظفين مؤهلين بما ستجند إدارة المدارس وتستخدم وتبقي على طاقم 

فيهم المتدربين والمعلمين بما )كل فئة من فئات الموظفين  إليهاحتاج تمهارات والمعارف التي  ةمجموعاإلدارة سوف تحدد و

متعلمي اللغة  يشتركون في خدمةسالذين ( المكتب المركزي وأعضاء المجلسوموظفي تعليم القادة و  واإلداريينوالمستشارين 

لتطوير وصيانة  األفرادالمطلوبة لهؤالء  المهنيةالتنمية  أنشطهات من د وتوفير أنواع وكمييتحدوستقوم اإلدارة ب. االنجليزية

 .ةمستمر أسسوتحسين مهاراتهم على 


