
 ةیزیلجنالا ةغللا يملعتم
 ةرسألاو نیدلاولل تامولعم

ةعامجلا ءاضعأو

 ةغللا ةیئانث میلعت جمارب دقعو ،ةیناث ةغلك ةیلاعفو ةیلومشو ةیلاع ةدوج تاذ ةیزیلجنإ ةغل ملعت نأ تكیتینوك ةیالول  میلعتلاو ةیبرتلا سلجم ىری
 ةیھیجوتلا تاسرامملا نأ سلجملا ىری امك .ةیزیلجنإلا ةغللا نوملعتی نیذلا بالطلل ةیمیداكألا ةءافكلا بسكو ةیزیلجنإلا ةغللا ةداجإل ا یرورض ربتعی

 رمتستس اھتدئافو ةیزیلجنإلا ةغلل مھباستكإ ءانثأ ةیرورض ربتعت ماعلا میلعتلا فوفص يف ةیزیلجنإلا ةغللا يملعتم معدت يتلا ثوحبلا ىلع ةمئاقلا
 ةیندملا قوقحلل ةدحتملا تایالولا نوناق بجومب سرادملاو میلعتلاو ةیبرتلا تایریدمو ةیالولا فیلكت مت دقل .ةفثكم جماربل مھلامكإ دعب ةلیوط ةرتفل

 ةصصختم تامدخ ىلع ةیزیلجنإلا يملعتم لوصح نامضل ةغللا ةیئانثل تكیتینوك ةیالو نوناقو 2001 ماعل لفط يأ كرت مدع نوناقو 1964 ماعل
 ةءارق ىجری .نیحجان اونوكی يكل ایمیداكأو ایعامتجا بالطلا عیمج دادعإ متی نأ ةیمھأ ىلع سلجملا دكؤیو .ةیمیداكألاو ةیوغللا مھتاجایتحإ ةیبلتل
 .تامولعملا نم دیزمل ةیزیلجنإلا ةغللا يملعتم بالطلا ملعت نم )CSDE( تكیتینوك ةیالول میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو فقوم نایب

CONNECTICUT STATE  
DEPARTMENT OF EDUCATION

ةرركتملا ةلئسألا
 ؟ةیزیلجنإلا ةغللا ملعتم وھ نم

.ةیزیلجنإلا ةغللا ملعتل معد ىلا جاتحی يذلاو ةیزیلجنإلا ةغللا تسیل مألا ھتغل يذلا بلاطلا وھ ةیزیلجنإلا ملعتم

 ؟ تكیتینوك ةیالو يف ةیزیلجنإلا ةغللا كلعتم دیدحت متی فیك
 ةساردلا .ةریصق ةرتفب كلذ دعب وأ ةسردملا يف ھلیجست دنع ةیتیب ةیوغل ةساردل عضخی نأ بجی ،ةیزیلجنإلا ةغلل ا ملعتم كلفط رابتعإ متی يكل

.ةلئسأ ةسمخ ىلإ ثالث نم نوكتت  ةداع ةیوغللا

.ةیزیلجنالا ةغللا مادختسا ىلع اھتردق/ھتردق ىدم ةفرعمل رابتخال كلفط عضخیس ،الھؤم كلفط نأ ةیتیبلا ةیوغللا ةساردلا ترھظأ اذإ

 ةلباقملا هذھ يف ةدعاسملل مجرتم بلطا . كلفطل قباسلا میلعتلا لوح ةلئسألا حرطل نیدلاولل ةلباقم يرجت اضیأ میلعتلا ةیبرتلا تایریدم ضعب
.رمألا مزل اذإ

؟ةیزیلجنإلا ةغللا يملعتمل جمانربلا تارایخ يھ ام
:تكیتینوك ةیالو يف ةعئاشلا تارایخلا ضعب لمشتو .میلعتلاو ةیبرتلا ةیریدم بسح جمانربلا فلتخی•
 لخاد ةیناث ةغلك ةیزیلجنإلا ةغللا تامدخ بالطلا ىقلتی : )ESL( ةیناث ةغلك ةیزیلجنإلا ةغللا معد•

 .بردم وأ ةیناث ةغلك ةیزیلجنإ ةغل ملعم لبق نم )باحسنالا( مھفوفص جراخ نم وأ )عفادت( ةیساردلا لوصفلا
 ىوتحملا سیردت متی .ىرخأ ةغل مألا اھتغل ةعومجمو ةیزیلكنالا مألا اھتغل ةعومجم ،بالطلا نم نیتعومجم كانھ :ةجودزملا ةغللا•

 .ةغل لكل ددحملا تقولا فصن وحنل
 بردم وأ ةغللا يئانث ملعم لبق نم ةیزیلجنإلا ةغللاو مألا ةغللاب ةلصفنم فوفص يف ةغللا وملعتم سیردت متی :ةیلاقتنالا ةغللا ةیئانث•

 تاونس ثالث يھ جمانربلا اذھ ةدم  .تقولا عم ا یجیردت مألا ةغللا مادختسا صقانتی ؟مألا ةغللا سفن نوثدحتی بالطلا عیمج .نیقدصم
 .ةیفاضإ تاونس ثالث ىلإ لصت ةدمل دیدمتلا بلطل رایخ دوجو عم

 مھ فصلا يف بالطلا عیمج .ةیزیلجنإلا میلعت لوصف يف ،راسملا سفن نمض ةغللاو ىوتحملا ریوطت ةیلمع ثدحت :ةنصحم تامیلعت•
 .ةیزیلجنإلا ةغللا يملعتم نم

ةیلاتلا ةحفصلا ىلع ةلمكتلا

تكیتینوك ةیالول میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو
www.ct.gov/sde/EnglishLearners 
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 2016 وینوی

 وذ نایك يھ تكیتینوك ةیالول میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو نإ
 .ةیواستم لمع صرفو يباجیإ لمع

أسئلة متكررة، تكملة
ما ھي المعاییر األساسیة لوالیة كونیتیكت؟

ما یجب أن یكونوا قادرین على القیام بھ في كل مرحلة دراسیة في وتحدد المعاییر األساسیة لوالیة كونیتیكت ما یجب أن یعرفھ الطالب 
الحیاة المھنیة.ولیزیة. وقد تك تصمیم ھذه العاییر من أجل تحضیر الطالب للجامعات كتابة اللغة اإلنجوفنون/ قراءة والریاضیات 

ماھي تقییمات الوالیة الموحدة التي یخضع لھا متعلمو اللغة اإلنجلیزیة؟
یخضع الطالب ومتعلمو اللغة اإلنجلیزیة لتقییمات الوالیة التالیة:

الریاضیات في الصفوف من الثالث إلى الثامن.وللغة اإلنجلیزیة كتابة اوالتقییم الذكي المتوازن في فنون/ قراءة •
) في العلوم في الصفوف من الخامس إلى الثامن. CMTاختبار والیة كونیتیكت للبراعة (•
؛ و 10) في العلوم في الصف CAPTاختبار والیة كونیتیكت لألداء األكادیمي (•
الریاضیات في الصف الحادي عشر.واللغة والكتابة وفي القراءة لوالیة كونیتیكت   )SAT( اختبار التقییم المدرسي•
في كل عام، یخضع متعلمو اللغة اإلنجلیزیة للتقییم اللغوي الموحد لتحدید الكفاءة اللغویة في اللغة اإلنجلیزیة.•

تقییمات الوالیة؟الذین یخضعون لما ھو الدعم المتوفر لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة 
لتلقي الدعم خالل التقییمات. یرجى مراجعة معلم طفلك لمزید من المعلومات. ،توصیة المعلمل وفقًا ،نجلیزیة مؤھلونجمیع متعلمي اال

متى سیتوقف احتساب طفلي كمتعلم للغة اإلنجلیزیة؟
اللغة. وتبین البحوث بأنھ لكي تصبح  كمتعلم للغة اإلنجلیزیة عندما یجتاز/تجتاز  التقییم الموحد إلجادة سیتوقف إحتساب طفلكمن الناحیة الفنیة، 

ثنائیة اللغة الكاملة ھي عملیة مستمرة مدى الحیاة.إن بارًعا في اللغة، فإن ذلك یستغرق عدة سنوات. 

كیفیة المشاركة
ء تعلمھ/تعلمھا االنجلیزیة.الخبرات أن تبني أسس قویة للتعلم. وفیما یلي اقتراحات لدعم طفلك اثناونقدر كیف للحیاة األسریة وكمربین، نحن ندرك 

الخاصة بالمدرسة. اآلباءانضم إلى منظمة 

شارك بالخدمة كوالد متطوع. 

الحفالت الموسیقیة.والمسرحیات واالجتماعات وقم بحضور فعالیات المدرسة مثل الرحالت المیدانیة 

التقدم الخاصة بطفلك.  قم بحضور اجتماعات مجالس اآلباء والمعلمین الستعراض بطاقات التقاریر وعملیة

تحدث معھ عبر الھاتف. عبر عن ما یقلقك أو إطرح األسئلة. وأرسل رسائل/رسائل برید إلكتروني إلى معلم طفلك 

زیارة المكتبة بشكل متكرر. یوجد لدى المكتبات العامة كتب ووسائط أخرى یمكن وساعد طفلك على الحصول على بطاقة المكتبة العامة 
الكتابة. وال عن برامج لتشجیع القراءة استعارتھا، فض

إعرض مشاركة الخبرات الخاصة بك. وطالب بالخدمات أو الدعم الذي تود أن تراه في النظام المدرسي 

أطلب خدمات الترجمة عند تعاملك مع النظام المدرسي إذا لزم األمر. 

.اقرأ مع طفلك بلغتك األم كل یوم، وشجع طفلك على القراءة بشكل یومي

لمزید من المعلومات:

تحدث إلى معلم أو مدیر طفلك.

).www.ct.gov/sde/EnglishLearnersقم بزیارة موقع وزارة التربیة والتعلیم لوالیة كونیتیكت  (
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