
 

 

 

اللغة الذي  برنامج تعلیملغة االنجلیزیة ، یمكنك أن تطلب معلومات إلبالغك حول ولي متعلم الككأب أو 
اخترتھ ألطفالك. تتناول القائمة التالیة العدید من المواضیع التي قد تھمك. كأب أو كولي أمر متعلم اللغة 

 االنجلیزیة ، فإنھ یمكنك أن : 

التي تعیش فیھا ، بغض النظر عن المنطقة التعلیمیة یم عمومي مجاني لطفلك في تحصل على تعل -1
لك ( على سبیل المثال ، ما إذا كان افراد عائلتك مواطنین أو حالة الھجرة الخاصة بك أو ألطفا

 أطفالك. أو یتحدث بھامھاجرین أو غیر مسجلین ) و كذا اللغة التي تتحدث بھا 

سجل أطفالك في مدرسة من دون أن یطلب منك تقدیم معلومات أو وثائق عمل التي قد تكشف عن  -2
یطلب منك تقدیم بطاقة أو رقم الضمان االجتماعي ، أو  الخاصة بك أو ألطفالك. الحالة الھجرة 

 أو حالة المواطنة. تأشیرة الھجرة أو حالة تأشیرة ، أو وثائق الجنسیة

 ان كفء باللغة التي تفضلھا لحوار حاسم مع مسؤولي المنطقة التعلیمیة.احصل على مترجم/ترجم -3

طلبت تة لتوفیر ھكذا برنامج. تإذا كانت المدرسة مفوضاللغة  ثنائيسجل أطفالك في برنامج  -4
یتكلمون اأو أكثر تالمیذ 20بھا  اللغة في أي مدرسة  ثنائيمقاطعات في كونیتیكت بتوفیر برنامج 

برامج ثنائیة اللغة فقط في تدمج مقاطعات یر االنجلیزیة. في بعض الحاالت نفس اللغة األصلیة غ
 عدد قلیل من المدارس.

تي ینتمي إلیھا طفلك مفوضة لتوفیر برنامج ثنائیة اللغة و اختارت غیر أنھ ، إذا كانت المدرسة ال
المقاطعة أن توفره في مكان آخر ، فإن طفلك لھ الحق بأن یلتحق بذلك البرنامج و یوفر لھ النقل 

 من و إلى مكان البرنامج.

متعلمي إشعار خطي باإلنجلیزیة و باللغة التي تفضلھا یبین أن أطفالك تم تحدیدھم ك فلیكن لدیك -5
 االنجلیزیة و كذا الختیار برنامج تعلیم اللغة الذي تریده لطفلك أو لرفض خدمات تعلیم اللغة. 

دورات توجیھیة عالیة الجودة توفرھا المنطقة التعلیمیة التي تركز على معاییر حكومیة و  لقىت -6
اختبارات توقعات المدرسة لمتعلمي اللغة االنجلیزیة و كذلك أھداف البرنامج و مستلزمات على 

 تعلیم ثنائیة اللغة و تعلیم االنجلیزیة كلغة ثانیة أو نماذج أخرى.من أجل تعلیم اللغة و الذي یشمل 

كانوا في ر اللغة االنجلیزیة ألطفالك و كذلك حول تطویر لغتھم األم إذا تطوتلقى معلومات حول  -7
لكن برنامج تعلیم ثنائي اللغة. أفضل الممارسات أن یتم االبالغ بھذه المعلومات بطریقة مستمرة 

و إشعار بأن طفلك یجب ، على األقل ، تزویدك بنتائج تقییم اتقان اللغة االنجلیزیة السنویة لطفلك 
 قبلة.قد خرج أو سیستمر ألن یكون ضمن متعلمي اللغة االنجلیزیة في السنة الم

اجتمع بطاقم المدرسة على االقل مرة واحدة في السنة ، إضافة إلى االجتماعات األخرى المطلوبة  -8
 كل عام ، لمناقشة التعلم الشامل لطفلك و التقدم المحرز في تطور اللغة.بش

 

 معلومات آلباء و أولیاء متعلمي اللغة االنجلیزیة

 وزارة التعلیم بوالیة كونیتیكت

 



 

  

في برنامج تعلیم ثنائي اللغة أو برنامج تعلم االنجلیزیة كلغة ثانیة  باإللتحاقاطلب من أطفالك  -9
عشرة  10 عند بدایة السنة الدراسة أو ضمن التسجیل إذا كان الدخول یا منتقویمایوم 30 ضمن
من التسجیل إذا كان الدخول خالل السنة الدراسیة ، و الحق في اختیار برنامج تعلم  تقویمیةأیام 
 لغة.

أطفالك إلى اللغة بلغتك ، اطلب نقل  صلیة ألطفالك ال تقدم تعلیم ثنائیاإذا كانت المدرسة األ -10
 خرى في مقاطعتك التي توفر ھكذا برنامج .مدرسة أ

الحصول على فرص متساویة لجمیع البرامج و الخدمات توفرھا المنطقة التعلیمیة ، مناسبة  -11
و كذا جمیع البرامج بما في ذلك تلك المطلوبة للتخرج ،  الدراسي حسب السن و المستوى

 المدرسیة المتاحة للطالب اآلخرین.

تلقى جمیع تعلیمات المحتوى األساسي ، و تعلم اللغة االنجلیزیة و مواد أخرى كفنون  -12
القراءة/اللغة و الریاضیات و العلوم و الدراسات االجتماعیة في نفس المستوى االكادیمي مثل 

القدرة على  من ت متعلم اللغة االنجلیزیة ال یحدكونك مؤھال لخدماجمیع االطفال اآلخرین. 
 یمات المستوى األساسي.حصول تعل

أوقات (انضمام للنوادي بعد  اإلضافیة الخارجة عن المنھجلدیك الصالحیة الكاملة لألنشطة  -13
 القدرة من المدرسة ، ریاضة  الخ). كونك مؤھال لخدمات متعلم اللغة االنجلیزیة ال یحد

 .علىالمشاركة في األنشطة اإلضافیة

ل خدمات التدخل االكادیمي) تتماشى مع أي خطط احصل على خدمات الدعم ( على سبیل المثا -14
 تدخل ، حسبما تراه المدرسة ضروریا.

اختبر أطفالك سنویا لتحدید تقدمھم في تعلم اللغة االنجلیزیة وكذا للحصول على معلومات أدائھم  -15
 في االختبارات االكادیمیة.

زیة كلغة ئي اللغة ، االنجلیاجعل أطفالك یسجلون باستمرار في برنامج تعلیم اللغة (أي برنامج ثنا -16
 ثانیة) أثناء بقائھم كمتعلمي اللغة االنجلیزیة.

 في حال تم خرق أي من الحقوق المذكورة آنفا ، اتصل بإدارة التعلیم لوالیة كونیتیكت . -17

، و  الوحدة واللغةمدیرة  الباسغالدیس لإلستفسار أو لمزید من المعلومات ، یرجى االتصال ب 
 مستشارة برنامج متعلمي اللغة االنجلیزیة بإدارة التعلیم لوالیة كونیتیكت . میغن الوبیكي فلیك
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 : مراجع و مصادر
اللغة االنجلیزیة الموصوفة في الصفحات اآلنفة. یرجى نظام أساسي الذي یدعم حقوق آباء متعلمو توفر ھذه القائمة توجیھ و قوانین و 

 تنبیھ بأن الرقم یتوافق مع رقم الحق المشار الیھ في المستند آنفا :

قانون كل طالب ،  )1964( 241، قانون  78, 352–88 ، قانون العام رقم 1964من قانون حقوق المدنیة لسنة  VIIالباب  -1
رسالة الزمیل العزیز : برنامج متعلمي ، )2015( 1177، قانون الوالیات المتحدة  114-95، قانون العام 2015ینجح لسنة 
 .2015/7/1اإلنجلیزیة 

 14/4/5رسالة الزمیل العزیز : إجراءات التسجیل المدرسي  -2

بقسم  مجموعة أدوات برنامج متعلم اللغة اإلنجلیزیةأنظر إلى  2015/7/1رسالة الزمیل العزیز : برنامج متعلمي اإلنجلیزیة  -3
"ضمان التواصل الھادف ، على وجھ التحدید ، على  10اكتساب اللغة االنجلیزیة التابع لوزارة التعلیم األمریكیة . یركز الفصل 

 مع أولیاء ذوي الكفاءة المحدودة في االنجلیزیة".

 ن شامل.-أ 10-17م كونیتیكت الثنائي اللغة ،النظام األساسي العام بكونیتیكت نظا -4

بقسم  مجموعة أدوات برنامج متعلم اللغة اإلنجلیزیةأنظر إلى  2015/7/1رسالة الزمیل العزیز : برنامج متعلمي اإلنجلیزیة  -5
تحدید عملیة و متطلبات ، على وجھ التحدید ، على  1اكتساب اللغة االنجلیزیة التابع لوزارة التعلیم األمریكیة . یركز الفصل 

 ل تحدید و اختیارات البرنامج.التواصل مع عائالت حو

 ف(أ) 10-17النظام األساسي العام بكونیتیكت   -7

 ف(أ) 10-17ام بكونیتیكت  النظام األساسي الع -8

بقسم  مجموعة أدوات برنامج متعلم اللغة اإلنجلیزیةأنظر إلى  2015/7/1رسالة الزمیل العزیز : برنامج متعلمي اإلنجلیزیة  -9
تحدید عملیة و متطلبات ، على وجھ التحدید ، على  1اكتساب اللغة االنجلیزیة التابع لوزارة التعلیم األمریكیة . یركز الفصل 

 التواصل مع عائالت حول تحدید و اختیارات البرنامج.

قانون كل ،  )1964( 241، قانون  78, 352–88 ، قانون العام رقم 1964من قانون حقوق المدنیة لسنة  VIIالباب  -11
رسالة الزمیل العزیز : برنامج ، )2015( 1177، قانون الوالیات المتحدة  114-95، قانون العام 2015طالب ینجح لسنة 

بقسم اكتساب اللغة االنجلیزیة التابع  مجموعة أدوات برنامج متعلم اللغة اإلنجلیزیةأنظر إلى  .2015/7/1متعلمي اإلنجلیزیة 
على "أدوات و موارد لخلق بیئة شاملة و من أجل تجنب العزل ، على وجھ التحدید ،  5لوزارة التعلیم األمریكیة . یركز الفصل

 ر الضروري".الغی

 مجموعة أدوات برنامج متعلم اللغة اإلنجلیزیةأنظر إلى  2015/7/1رسالة الزمیل العزیز : برنامج متعلمي اإلنجلیزیة  -12
الوصول الھادف إلى ، على وجھ التحدید ، على  4. یركز الفصل بقسم اكتساب اللغة االنجلیزیة التابع لوزارة التعلیم األمریكیة

خلق بیئة شاملة و من أجل على "أدوات و موارد ل 5المنھج الدراسي األساسي ، و برامج منھجیة اضافیة" . و یركز الفصل 
 تجنب العزل الغیر الضروري".

أنظر إلى مجموعة أدوات برنامج متعلم اللغة اإلنجلیزیة  2015/7/1رسالة الزمیل العزیز : برنامج متعلمي اإلنجلیزیة  -13
الوصول الھادف إلى ، على وجھ التحدید ، على  4سم اكتساب اللغة االنجلیزیة التابع لوزارة التعلیم األمریكیة . یركز الفصل بق

على "أدوات و موارد لخلق بیئة شاملة و من أجل  5المنھج الدراسي األساسي ، و برامج منھجیة اضافیة" . و یركز الفصل 
 تجنب العزل الغیر الضروري".

 مجموعة أدوات برنامج متعلم اللغة اإلنجلیزیةأنظر إلى  2015/7/1رسالة الزمیل العزیز : برنامج متعلمي اإلنجلیزیة  -14
الوصول الھادف إلى ، على وجھ التحدید ، على  4بقسم اكتساب اللغة االنجلیزیة التابع لوزارة التعلیم األمریكیة . یركز الفصل 

 لیزیة ذوي االعاقة".على "مخاطبة متعلمي اللغة االنج 6المنھج الدراسي األساسي ، و برامج منھجیة اضافیة" . و یركز الفصل 

 1177، قانون الوالیات المتحدة  114-95، قانون العام 2015) ، قانون كل طالب ینجح لسنة 1964( 241قانون  -15
)2015.( 

 1177، قانون الوالیات المتحدة  114-95، قانون العام 2015) ، قانون كل طالب ینجح لسنة 1964( 241قانون  -16
)2015.(  
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 مصادر إضافیة :
 .ن شامل-أ 10-17النظام األساسي العام بكونیتیكت نظام كونیتیكت الثنائي اللغة ،

 لوالیة كونیتیكت.برنامج متعلمي اللغة اإلنجلیزیة لوزارة التعلیم صفحة 

 اتقان اللغة اإلنجلیزیة بوزارة التعلیم لوالیة كونیتیكت.

 روابط صفحة تقییم إتقان اللغة اإلنجلیزیة بوزارة التعلیم لوالیة كونیتیكت ، مصادر الكوفید للعائالت.

 لمدرسة.رسالة الزمیل العزیز: االلتحاق با

 5/4/14رسالة الزمیل العزیز: إجراءات 

 2015/7/1برنامج متعلمي اإلنجلیزیة 

 ).2015( 1177، قانون الوالیات المتحدة  114-95، قانون العام 2015) ، قانون كل طالب ینجح لسنة 1964( 241قانون 

 )1964( 241، قانون  78, 352–88 ، قانون العام رقم 1964حقوق المدنیة لسنة  من قانون VIIالباب 

مجموعة أدوات علیم األمریكیة .التبقسم اكتساب اللغة االنجلیزیة التابع لوزارة  مجموعة أدوات برنامج متعلم اللغة اإلنجلیزیة
 التعلیم األمریكیة لفائدة الوافدین الجدد.بقسم اكتساب اللغة االنجلیزیة التابع لوزارة  برنامج متعلم اللغة اإلنجلیزیة

 لغرفة تبادل المعلومات الوطنیة إلكتساب اللغة اإلنجلیزیة التابع لوزارة التعلیم األمریكیة. مجموعة أدوات عائلة متعلم اإلنجلیزیة

 

في أي ممارسة توظیف أو برنامج تعلیمي أو نشاط تعلیمي على مبدأ السن أو األصل أو  ال تمیز وزارة التعلیم بوالیة كونیتیكت
اللون أو سوابق جنائیة أو ھویة جنسیة أو التعبیر أو معلومات جنائیة أو إعاقة الذھنیة أو الصعوبة في التعلم أو الحالة 

لى األصول القومیة ، أو اإلعاقة الجسدیة ( بما في االجتماعیة أو اإلعاقة/اإلضطراب العقلي ( في الماضي أو الحاضر) أو ع
،  (للشكوى من سلوك ُیعتقد أنھ تمییزي)ذلك على سبیل المثال ال الحصر العمى) أو العرق ، الدیانة ،العقیدة أو على اإلنتقام

الت جنسیة أو أي الجنس ) بما في ذلك فترة الحمل و التحرش الجنسي و مخاطر مكان العنل على الجھاز التناسلي) أو میو
مبادئ أخرى تمنعھا والیة كونیتیكت و/أو یمنعھ قانون عدم التمییز الفدرالي ما لم یكن ھناك مؤھل ذات حسن نیة یستبعد 
أشخاص في أي من المجموعات المذكورة أعاله. توجھ االستفسارات المتعلقة بسیاسة عدم التمییز بوزارة التعلیم لوالیة 

یسبي مدیر فرص التوظیف المتكافئة و منسق قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة ، وزارة التعلیم لوالیة كونیتیكیالى : لیفي جیل
 . Levy.Gillespie@ct.gov,2071-807-06103:860 كونكتیكوتشارع كولومبس ، ھارتفورد،  450كونیتیكت ، 
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