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كلمة من المشرف العام

األعزاء األهايل والبالغني املهتمني،
أشكركم على أخذ الوقت للتعرف على مزيد من املعلومات حول الربامج املتوفرة
واخلدمات ملتعلمي اللغة اإلجنليزية .والغرض من هذا الدليل هو تزويد أهايل/
أوصياء متعلمي اللغة اإلجنليزية مبعلومات مفصلة حول الربامج التعليمية واملسارات متعددة اللغات املتاحة للطالب
الذين يتعلمون اللغة اإلجنليزية .ويتضمن الدليل أيضا تفاصيل عن تقييمات اللغة ملتعلمي اللغة اإلجنليزية ووصف عام
لعملية التسجيل .يف تقدمي هذا الدليل ،فإن هدف املقاطعة هو أن يكون أهايل/أوصياء متعلمي اللغة اإلجنليزية قادرين
على السري بنجاح يف عملية التسجيل بطريقة تسمح هلم باختاذ اخليار املستنري واملناسب للربنامج التعليمي لطفلهما.
وينبغي أن تستخدم هذه املعلومات مع دليل التسجيل للمقاطعة الذي يوفر مزيد من املعلومات حول املدارس وعملية
التسجيل.
وتفضلوا بقبول االحرتام

املدير ريتشارد ا .كارانزا

نحن نؤمن
،يف مدارس سان فرنسيسكو العامة

دليل متعلم اللغة اإلنجليزية 2018-2017
مقاطعة مدارس سان فرانسيسكو الموحدة
إن املقاطعة ملتزمة بضمان حصول متعلمي اللغة اإلجنليزية على مستويات عالية من إجادة اللغة اإلجنليزية ولغة املنزل (حيتما
يكون متوفراً) ،والتحصيل األكادميي ،واملهارات اليت تؤدي إىل النجاح يف القرن احلادي والعشرين

نتعلم اللغة ،ليس ألننا نريد أن نتحدث أو نقراء أو نكتب عن اللغة ،ولكن ألننا نريد أن نتحدث ونقراء ونكتاب
عن العامل  ...خاصة بالنسبة لألطفال ،اللغة هي وسيلة لعالقاتنا الشخصية  ،وسيلة حلياتنا العقلية ،وسيلة ملعرفه
العامل
كورتين كازدن 1977 ،
من الواضح أن [اللغة األم] هي شيء مثني يأيت به متعلمو اللغة اإلجنليزية إىل املدرسة ،وهو شيء ينبغي احملافظة عليه
حيث ُيكن هلم أن يصبحوا حقاً متكلمني للغتني ...إن حقيقة أال يكرب أطفالنا [بلغتني] يضعهم يف وضع غري
مؤات تنافسياً.

ن

رين دونكان ،وزير التعليم يف الواليات املتحدة األمريكية

.يرجى مالحظة :املعلومات اليت هبذا الدليل صحيحة بوقت املنشور (سبتمرب.)2016سوف تنشر حاملا تصبح معلومة
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اخللفية

خطة عمل الو لمتعلمي اإلنجليزية

منذ قضية الو ضد نيكولز قبل أكثر من  40عاماً ،كان لدى مقاطعة مدارس سان فرانسيسكو املوحدة خطة عمل الو لتزويد متعلمي
اإلجنليزية بربامج وخدمات للنجاح أكادميياً .متمشيةً مع األهداف االسرتاتيجية للمقاطعة جلميع طالب مقاطعة مدارس سان فرانسيسكو
املوحدة ،ضمنت اخلطة أن متعلمي اإلجنليزية حيصلون على مستويات عالية من اللغة اإلجنليزية وإجادة ولغة املنزل (حيتما يكون متوفراً)،
والتحصيل األكادميي ،واملهارات اليت تؤدي إىل النجاح يف القرن احلادي والعشرين.
تتضمن خطة عمل الو إرشادات حول:
•حتديد وموقع صحيحني ملتعلمي اإلجنليزية:
•الوصول إىل مسارات التعلم الفعال والربامج واخلدمات املتخصصة
•التوظيف املناسب والتطوير املهين
•تبادل االراء اجلاد الوالدين /الوصي  ،التوعية واملشاركة و
•الرقابة واالبالغ عن الربامج واخلدمات.
للحصول على خطة العمل الو الكاملة  ،اذهب إىل:
http://www.sfusd.edu/en/programs-and-services/english-learners-and-languagepathways/lau-action-plan.html
مجلس المجتمع ثنائي اللغة ()CCB
يتم رصد أنشطة خطة العمل الو من قبل جملس اجملتمع ثنائي اللغة ( )BCCالذي يتألف مما يصل إىل  14من أعضاء اجملتمع الذين يتم
تعيينهم من قبل جملس التعليم (كل عضو جملس إدارة التعيينات يعني اثنني) .واجبات  BCCهي:
•مبثابة دعاة لتعليم اللغة اإلجنليزية ( )ELSيف املقاطعة
•رصد أنشطة الربامج املدرسية اليت ختدم ELS
•تقدمي تقارير منتظمة إىل جملس التعليم عن حالة برامج ELS
للحصول على املزيد من املعلومات ،اذهب إىل:
http://www.sfusd.edu/en/councils-committees/bilingual-community-council.html
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اختبار كاليفورنيا لتطوير اللغة اإلنجليزية ( )CELDTوتصنيف المتعلمين للغة اإلنجليزية

اختبار كاليفورنيا لتطوير اللغة اإلجنليزية ( )1CELDTهو اختبار موحد ومهم ملتعلمي اللغة اإلجنليزية ( .)ELsتتطلب الوالية أن يدار
هذا التقييم بدء من شهر أغسطس (اليوم الرابع من املدرسة) لغاية شهر أكتوبر .هناك نوعان من اختبارات :CELDT
•االختبار األويل :حيدد متعلمني اإلجنليزية ويقيم مستوى إجادهتم اللغة اإلجنليزية ،حبيث يتلقوا التعليم املناسب باللغة اإلجنليزية.

تقدم متعلمي اللغة اإلجنليزية ويعد واحداً من املعايري املستخدمة إلعادة تصنيف طالب  .ELجيب تقدميه
•االختبار السنوي :يقيم ُ
من الطالب الذين مل يتم إعادة تصنيفهم بعد أن يتلقوا تطوير اللغة اإلجنليزية إىل أن يتم إعادة تصنيفهم.
يصنف طفلك كمتعلم اللغة اإلنجليزية ( )ELإذا:
 1 .1عندما قمتم بتعبئته استبيان لغة املنزل على طلب انتساب  ،SFUSDأجبت بواحد على األقل من األسئلة التالية باستخدام لغة
خالف اإلنكليزية:
•ما هي اللغة اليت تعلمها طفلك أوال عندما بدأ يف التحدث؟
•ما هي اللغة اليت تستخدمها يف معظم األحيان إىل التحدث مع طفلك؟
•ما اللغة اليت يستخدم طفلك يف معظم األحيان يف املنزل؟
2 .2إضافة إلى:
•يف رياض األطفال االنتقايل ( ،)TKرياض األطفال ،أو الصف األول :مل حيصل طفلك على النتيجة اإلمجالية  4أو  5يف اختبار
كاليفورنيا لتطوير اللغة اإلجنليزية ( )CELDTاملرة األوىل اليت أخذ االختبار ،أو حصل على النتيجة اإلمجالية  4أو  5ولكن
حصل على درجة فرعية أقل من  3سواء يف قسم االستماع أو التحدث.
•ويف الصفوف اثنني فما فوق :مل حيصل طفلك على النتيجة اإلمجالية  4أو  5يف اختبار كاليفورنيا لتطوير اللغة اإلجنليزية
( ،)CELDTأو تلقى النتيجة اإلمجالية  4أو  ،5ولكن كان لديه درجة فرعية واحدة أو أكثر أقل من .3
3 .3أو :أن طفلك مل يتم بعد أعاد تصنيفه كطالب يتقن اللغة إجنليزية من قبل SFUSD
إذا أشار استبيان لغة املنزل إىل أنه يتم التحدث باإلجنليزية فقط يف املنزل ،قد يطلب املعلم أن يتم تقييم الطالب باستخدام ()CELDT
إذا كان املعلم يشعر بالقلق ألن الطالب قد يكون لديه حتديات يف اكتساب اللغة اإلجنليزية .إذا مل حيصل الطالب على نتيجة  4أو  5يف
( ،)CELDTفسوف يصنف كمتعلم اللغة اإلجنليزية.
كمتعلم اللغة اإلنجليزية ،يجب أن يتلقى الطلب خدمات وسيكون مؤهالً للحصول على البرامج حتى يتم تصنيفه كطالب يتقن اللغة
اإلنجليزية.

 1تقييمات اجادة اللغة االجنليزية لكاليفورنيا )(ELPAC
سوف يستبدل) (CELDTيف ربيع 2018
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توقعات األداء لمتعلمي اإلنجليزية

إن التوقع يف املقاطعة هو أن مجيع متعلمي اإلجنليزية ( ،)ELsبغض النظر عن مسار اللغة ،سوف يتقنوا اللغة اإلجنليزية متاما ،وسوف يربهنوا
على اإلجناز األكادميي على مستوى الصف ضمن فرتة زمنية ال تتجاوز السنوات الست من التسجيل على التوايل يف املقاطعة .تعرض
اجلداول أدناه التقدم يف اللغة ومعامل اإلجناز األكادميي املتوقع من متعلمي اإلجنليزية الذين دخلوا يف مستويات خمتلفة من الكفاءة .اجلداول
ختتلف حسب الدرجات األولية من ( .)CELDTوكما مت األخذ باالعتبارات للطالب يف مسارات اللغة املختلفة ،لكن األمر مل يأخذ
حاليا يف االعتبار موضوع سد الفجوات يف التعليم املدرسي.
املفتاح
اختبار كاليفورنيا لتطوير اللغة اإلجنليزية ( = CELDT): Bمبتدئ = EI ،متوسط مبكر = I ،متوسط = EA ،متقدم مبكر= A ،
متقدم
مفتاح ( SBAC-ELAتقيم الذكاء املتوازن – فنون اللغة االجنليزية) :مستوى =1مل حيقق املعيار ،مستوى =2قارب املعيار ،مستوى
=3جاوز املستوى
مستوى ( )CELDTاألولى = B :مبتدئ
السنوات يف مدرسة يف
الواليات املتحدة

ستة واحدة

سنتني

 3سنوات

CELDT

B

EI

EI/I

I

SBAC - ELA
أو ما يعادله

مستوى 1

مستوى1

مستوى2

مستوى 2مستوى 3

 6سنوات

 4سنوات  5سنوات
مؤهل إلعادة التصنيف

معاد تصنيفه

EA

EA/A
مستوى 4&3

مستوى ( )CELDTاألولى = EI :متوسط مبكر
السنوات يف مدرسة يف الواليات ستة واحدة
املتحدة

 3سنوات  4سنوات

سنتني

 5سنوات

مؤهل إلعادة التصنيف

معاد تصنيفه

EA

EA/A

CELDT

EI

EI/I

I

SBAC - ELA
أو ما يعادله

مستوى1

مستوى2

مستوى 2مستوى 3

مستوى 4&3

مستوى ( )CELDTاألولى = EI :متوسط
 3سنوات

 4سنوات

السنوات يف مدرسة يف
الواليات املتحدة

ستة واحدة

سنتني

مؤهل إلعادة التصنيف

معاد تصنيفه
EA/A

CELDT

I

I

EA

مستوى 4&3

SBAC - ELA
أو ما يعادله

مستوى2

مستوى2

مستوى 3

إن هدف  SFUSDهو الرصد عن كثب متعلمي اللغة اإلجنليزية  ELsالذين هم يف خطر من أن يصبحوا متعلمني اللغة اإلجنليزية طويلي
األمد ( - )LTELsوهم الطالب الذين يصنفون كمتعلمي اللغة اإلجنليزية ألكثر من  5سنوات  -وميكننا أن مننع هذا املسار .املدارس
واملعلمني يف الفصول الدراسية سيوفرون الدعم املوجه والتدخالت هلؤالء الطالب احملتمل أن يصبحوا متعلمني طويلي األمد للغة اإلجنليزية
(.)LTELs
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كيف تسجل :خطوة بخطوة

 .1خطط للمستقبل للتسجيل في الوقت المناسب

التقدم بالطلبات قبل أو يف موعد  13يناير  2017يعطيك فرصة أفضل للحصول على التعيني يف املدرسة املطلوبة .ستتم معاجلة مجيع
الطلبات الواردة قبل أو يف موعد  13يناير  2017معا .وحنن نشجعك بأن تأخذ الوقت ملعرفة وزيارة املدارس قبل تقدمي طلب التسجيل
اخلاص بك .إذا قمت بتقدمي طلب قبل أو يف موعد  13يناير  ،2017سوف نرسل إليكم عرض التعيني يف  17مارس .2017
 .2اكتشاف خيارات مدرستك
تقدم مقاطعة مدارس سان فرانسيسكو املوحدة ( )SFUSDجمموعة واسعة من الربامج الدراسية ذات اجلودة العالية .بينما كل مدرسة
مسؤولة عن تعليم أطفالنا لنفس املعايري األكادميية العالية ،إال أن كل مدرسة لديها ميزات وخدمات فريدة من نوعها .استكشف خيارات
املدرسة اخلاصة بك ملعرفة املدارس اليت سوف تليب احتياجات طفلك اخلاصة.
•قم بزيارة املدارس
حنن نشجعك على زيارة املدارس اليت تفكر هبا لطفلك .أهنا طريقة رائعة للقاء باملوظفني ومعرفة املزيد عن اخلدمات ،واحلصول على
اإلحساس ببيئة املدرسة .مجيع املدارس تشجع الزائرين .وحنن سردنا أيام الزيارة يف وصف كل مدرسة يف دليل التسجيل .لقد قمنا أيضا
بتضمني أرقام االتصال اخلاصة بكل مدرسة .يرجى االتصال مسبقاً وخطط لزيارتك معهم .توقف عند مكتب املدرسة لتسجيل الدخول،
ومن مث للقيام جبولة ،مراقبة الصفوف ،والتحدث مع مديري املدارس واملعلمني وأولياء األمور األخرين.
•قم بزيارة مركز التعيني الرتبوي (()Educational Placement Center (EPC
يوفر مركز التعيني الرتبوي معلومات أساسية حول مدارس  .SFUSDميكن للموظفني اإلجابة على أسئلتك حول إجراءات التسجيل
وإرشادات التعيني .يوزع مركز التعيني الرتبوي طلبات االنتساب ،ومواد إعالمية حول عملية التسجيل ويقبل طلبات انتساب ،جيري تقييمات
اللغة ،ويعد عروض التعيني .ساعات العمل من  08:00ص إىل  04:30م من يوم االثنني إىل يوم اجلمعة.
•قم بزيارة موقعنا اإللكرتوين
احبث عن معلومات حول املدارس  SFUSDعلى موقعنا على شبكة اإلنرتنت يف  .www.sfusd.edu/enrollلدى موقعنا على
شبكة اإلنرتنت معلومات عامة حول مقاطعة املدرسة واالنتساب .باإلضافة إىل ذلك ،تنشر كل مدرسة تقريراً سنوياً وهو متوفر على موقعنا
على اإلنرتنت .وتشمل التقارير موجز عن املدارس والبيانات املتعلقة بالرتكيبة السكانية ،احلضور ،وتقارير االختبارات .وتتوفر املواد أيضا
بلغات أخرى.
 .3احصل على طلب االنتساب وأكمله
ميكنك أن تطلبه من أي مدرسة يف املقاطعة وميكن تسجيل أي عدد من املدارس يف طلب االنتساب اخلاص بك (استخدم استمارة
اختيارات مدرسة إضافية لتسجيل طلبات مدرسة إضافية) .طلبات االنتساب متوفرة يف مجيع املدارس  ،SFUSDويف مركز التعيني الرتبوي
الذي يقع يف  555شارع فرانكلني ،سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا  .94102ميكنك أيضا طباعة استمارة الطلب من موقعنا على اإلنرتنت
يف  .www.sfusd.edu/enrollإذا كان طفلك حاليا يف أحد مدارس ( SFUSDما قبل رياض األطفال االنتقايل (،)PreK
رياض األطفال االنتقايل ( ،)TKأو الصف اخلامس أو الثامن) وسوف يقوم بالدخول يف العام القادم إىل رياض األطفال االنتقايل (،)TK
رياض األطفال ،رياض األطفال ،املدارس املتوسطة (الصف السادس) أو املدرسة الثانوية (الصف التاسع) ،فسوف تتلقى طلبا يف الربيد.
الرجاء التأكد من أن املقاطعة لديها عنوانك احلايل يف السجل .إذا مل تتلقى طلبا يف الربيد قبل  29أكتوبر  ،2016ميكنك استخدام
طلبات االنتساب العامة املتوفرة على املوقع اإللكرتوين ،يف مركز التعيني الرتبوي ( ،)EPCأو يف أي موقع مدرسة.
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كيف تسجل :خطوة بخطوة
الوثائق المساندة
الطالب اجلدد وأولئك الذين انتقلوا مؤخرا سيحتاجون إىل توفري الوثائق األصلية التالية مع طلب االنتساب:
أ -صورة هوية األهل  /األوصياء
ب -سجل ميالد ساري قانوني
يشمل سجل امليالد شهادة امليالد أو السجل لرمسي للمستشفيات .إذا مل حيتو املستند اسم الوالد أو الوصي ،مطلوب تقدمي وثائق إضافية
للتحقق من الوصاية.
ج -إثبات عدد ( )2اثنين لعنوان المنزل
للتحقق من عنوان املنزل ،حتتاج إىل توفري نسختني أصليتني حاليتني اليت تتضمن اسم وعنوان الوالدين أو الوصي .ستكون أي من الوثائق
التالية مقبولة:
•واحد إىل اثنني ( )1-2من فواتري اخلدمات من وكاالت خمتلفة مؤرخة يف غضون  45يوما (مثل :شركة الغاز والكهرباء
( ،)PG&Eاملياه ،والكابل ،والقمامة)؛ أما فواتري اهلاتف اخللوي (احملمول) فهي غري مقبولة.
•كال من شهادة تسجيل السيارات وبوليصة تأمني السيارات (تعد كدليل إثبات واحد فقط ،وجيب أن تكونان حاليتني).
•بوليصة التأمني ملالك /مستأجر املنزل احلالية.
•بيان ضريبة األمالك ،جيب أن يكون لسنة التقييم احلالية.
•رسالة من وكالة اخلدمات االجتماعية  /وكالة احلكومة مؤرخة يف غضون  45يوما.
•سند منح ،صك اتفاق للملكية أو اإلجيار مع الوثائق ملالك العقار.
•اتفاقية القسم  - 8حالية.
• إفادة عن اإلقامة اليت مت تنفيذها بواسطة أحد الوالدين أو الوصي القانوين للتلميذ.
•وصوالت دفع ،يف غضون  45يوما.
•سجيل الناخبني ،جيب أن تكون عملية حالية.
استبيان لغة المنزل
على األهايل/األوصياء إكمال استبيان لغة املنزل التايل يف طلب االنتساب:
1 .1ما هي اللغة اليت تعلمها طفلك أوالً عندما بدأ احلديث؟
2 .2ما هي اللغة األكثر استخداماً لطفلك يف املنزل؟
3 .3ما هي اللغة اليت تستخدمها معظم األحيان للتحدث إىل طفلك؟
4 .4ما هي لغة الكبار األكثر استخداماً يف املنزل؟

كلما يشري استبيان لغة املنزل إىل لغة أخرى غري اللغة اإلجنليزية على األسئلة الثالثة األوىل ،سيحصل األهايل/األوصياء على نسخة من
دليل برامج ( ELمتاح يف  .)EPCيوفر الدليل معلومات عن اخلدمات املتوفرة لتعليم اللغة اإلجنليزية اليت ينبغي النظر فيها قبل مواعيد
التسجيل .وميكن األهايل/األوصياء أن يطلبوا لقاء مع مستشار يف  EPCملناقشة خيارات الربنامج وخدمات الدعم لتعليم اللغة اإلجنليزية.

دليل برنامج متعلميا إلجنليزية
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 .4إعادة طلب االنتساب

كيف تسجل :خطوة بخطوة

تأكد من إرجاعك طلب االنتساب اخلاص بك حبلول  13يناير  .2017جيب إرجاع طلب االنتساب اخلاص بك شخصياً باليد.
•إذا كان طفلك حاليا يف صف انتقايل يف أحد مدارس ( SFUSDما قبل رياض األطفال االنتقايل ( ،)PreKرياض األطفال
االنتقايل ( ،)TKأو الصف اخلامس أو الثامن) فأعد طلب االنتساب إىل مدرسة طفلك احلالية
•إذا كان طفلك سيدخل رياض األطفال ولديك أطفال أكرب منه وملتحقني حاليا مدرسة ابتدائية يف  ،SFUSDفيمكنك أعادة
طلب االنتساب إىل املدرسة االبتدائية احلالية لطفلك األكرب سنا.
•إذا كان طفلك سيدخل إىل مدرسة  SFUSDللمرة األوىل ،أو يتم نقل طفلك من مدرسة  SFUSDواحدة ملدرسة
 SFUSDأخرى يف صفوف غري انتقالية ،فأعد طلب االنتساب اخلاص بك االنتساب إىل مركز .EPC
 .5تحديد موعد لتقييم اللغة (أذا كان الزماً)
إذا كان طفلك يتحدث بلغة خالف اللغة اإلجنليزية ،وسجل املسار مزدوج اللغة أو مسار تعليم القراءة والكتابة كواحد من خياراته ،ميكن
تقييمه ملهاراته اللغوية احلالية .تقييمات اللغة تقدر كفاءة للطفل يف لغة املسار (إذا كان يتوفر تقييم) .جيب على الوالدين إرجاع طلب
االنتساب باكراً حيث أنه ميكن جدولة  EPCوإجراء التقييمات املناسبة .لن يتم حتديد موعد تقييمات اللغة إىل أن يتم تقدمي الطلب.
انظر قسم تقييمات اللغة للتسجيل يف هذا الدليل لربنامج متعلمي اللغة اإلجنليزية وللحصول على مزيد من املعلومات.
 .6سجل طفلك في مدرسته المعينة
مبجرد تلقي طفلك تعيني ،سجله يف املدرسة املعينة ضمن اإلطار الزمين املبني يف رسالة التعيني اخلاصة بك .إذا مل تقم بتسجيل طفلك يف
املوعد احملدد ،سيتم إلغاء العرض وسوف يتاح الشاغر لطالب آخرين .إذا قمت بتحديد مسار لغة وكان من حمتمل أن طفلك هو متعلم
إجنليزية ،جيب تسجيل وتقدمي تنازل استثنائي من األهايل ملتعلمي اللغة اإلجنليزية عندما تقوم بالتسجيل يف املدرسة املخصصة لطفلك .راجع
اجلزء اخلاص بالتنازل االستثنائي من األهايل للحصول على مزيد من التفاصيل.
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تقييمات اللغة للتسجيل
يتم تقييم الطالب وقد يكون هلم احلق يف خدمات إضافية إذا كانت اإلجابة على واحد من األسئلة الثالثة األوىل يف استفتاء لغة املنزل على
طلب انتساب ملقاطعة مدارس سان فرانسيسكو املتحدة يشري إىل إحدى لغات خالف اللغة اإلجنليزية .إذا كان طفلك يتحدث بلغة خالف
اللغة اإلجنليزية ،وسجل للمسار مزدوج اللغة أو ملسار تعليم القراءة والكتابة كواحد من خياراته ،ميكن تقييم مهاراته احلالية يف اللغة .تقييمات
اللغة تقيّم كفاءة الطفل يف لغة املسار (إذا كان يتوفر تقييم) .جيب على الوالدين إرجاع طلب االنتساب املبكر حيث أنه ميكن جدولة
 EPCوإجراء التقييمات املناسبة .ال يتم توقيت تقييمات الطالب وال يمكن اعادة تقييم اللغة.
أين سيأخذ طفلي االختبار؟
•ستجري التقييمات من قبل املوظفني يف مركز التعيني الرتبوي  ،EPCغرفة  555 ،100شارع فرانكلني أو يف موقع مدرسة معينة.
•سوف يتم جدولة إجراء التقييمات وإجرائها قبل تلقي األسر إلحالة.
ما سيحدث بعد االختبار؟
مبجرد االنتهاء من االختبار وحتديد النتائج ،جيتمع األهايل/األوصياء مع مستشار مركز التوظيف الرتبوي  EPCملناقشة نتائج االختبار،
وخيارات الربنامج ،وخدمات الدعم .وسيكون لألهل الفرصة لتغيري طلبات املدرسة أو الربنامج بشأن طلب طفلهم إذا اختاروا ذلك و/أو إذا
مل يكن الطفل مؤهالً ملسار اللغة احملددة.

للحصول على مزيد من املساعدة يف فهم تقييمات اللغة ،ميكنكم االتصال مع  EPCللتحدث إىل أحد املوظفني .للوصول إىل موظفي
 ،EPCيرجى االتصال على الرقم .)415( 241-6085رقم اهلاتف هذا سوف يوجهك ملوظف يف اللغات التالية :الكانتونية،
اإلجنليزية ،الفلبينية ،املاندرين ،واإلسبانية ،والفيتنامية .ويشمل املوظفني الذين يوفروا هذا الدعم:
•لني كوونغ  -على الرقم  )415( 241-6085حتويلة ( 13131الكانتونية ،اإلجنليزية ،املاندرين)
•توماس بيكار فاريال على الرقم  )415( 241-6085حتويلة ( 13126اإلجنليزية ،واإلسبانية)
•هانز هونغ على الرقم  )415( 241-6085حتويلة ( 13100الفيتنامية)
•كاتالينا باجار على الرقم ( )415( 241-6085الفلبينية)

دليل برنامج متعلميا إلجنليزية
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تقييمات اللغة للتسجيل

مرحلة رياض األطفال االنتقالي ( )Kوالصف األول

تستخدم نتائج اختبار االستماع/التحدث لتحديد األهلية ملسارات اللغة وما هو نوع الدعم التعليمي واملسار الالزمة الحتياجات اللغة
للطالب.
من يتم تقييمه

ما هي التقييمات التي سيأخذونها؟

ما هي المدة؟

الطالب الذين
يتكلمون لغة خالف
اإلجنليزية .وهو أي
طالب يسجل لغة
خالف اللغة اإلجنليزية
يف واحدة من أول
ثالثة أسئلة يف قسم
استبيان لغة املنزل من
منوذج طلب االنتساب
ويسجل املسار املعمق
مزدوج اللغة أو مسار
تعليم القراءة والكتابة
كأحد االختيارات.

1 .1اختبارات مسار اللغة (االستماع  /التحدث)

 30دقيقة

1

•اختبار  SFUSDللتعيني يف الكانتونية ()CPT
•اختبار  SFUSDللتعيني يف املاندرين ()MPT
•مقاييس تقييم ما قبل اللغة ( )Pre-LASاإلسبانية لدخول رياض
األطفال ()K
•اختبار كفاءة الفكرة اإلسبانية ( )IPTللصف األول
•مصفوفة مراقبة لغة الطالب الشفوية ( )SOLOMباللغة الكورية
للصفوف ك و 1فقط
.2أ .الطالب الذين تقدموا بطلبات للعام الدراسي  2017-2018قبل 1
يوليو  2017سوف ميتحنون يف اختبار كاليفورنيا لتطوير اللغة اإلجنليزية
( )CELDTيف االستماع والتحدث ،والقراءة والكتابة يف موقع املدرسة
يف أواخر الصيف أو أوائل اخلريف من عام .2017

 135دقيقة

2

.2ب .الطالب الذين تقدموا بطلبات للعام الدراسي  2017-2018بعد 1
يوليو  2017سوف ميتحنون يف اختبار كاليفورنيا لتطوير اللغة اإلجنليزية
( )CELDTيف EPC
.2ج .الطالب الذين سيسجلون للعام الدراسي  2016-2017سوف ميتحنون
يف اختبار كاليفورنيا لتطوير اللغة اإلجنليزية ( )CELDTيف  EPCعند
التسجيل
 2هذه أوقات تقريبية .الوقت الذي يأخذه طالب إلكمال التقييم يعتمد على الطالب نفسه .ومع ذلك ،ينبغي أن يتوقع الوالدين أنه سوف تأخذ
أي وقت من  30دقيقة ولغاية  3ساعات.
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الصفوف من الثاني إلى الثاني عشر

تقييمات اللغة للتسجيل

تستخدم نتائج اختبار االستماع/التحدث لتحديد األهلية ملسارات اللغة وما هو نوع الدعم التعليمي واملسار الالزمة الحتياجات اللغة
للطالب.
من يتم تقييمه

ما هي التقييمات التي سيأخذونها؟

ما هي المدة؟

1 .1اختبارات مسار اللغة

 30دقيقة

1.1طالب الصفوف
الثاين
من الثاين إىل
•اختبار  SFUSDللتعيني يف الكانتونية ()CPT
الذين يتقدمون
•اختبار  SFUSDللتعيني يف الكورية ()KPT
بالطلبات للمسار
•اختبار  SFUSDللتعيني يف املاندرين ()MPT
املعمق مزدوج اللغة
أو مسار تعليم
•اختبار  SFUSDللتعيني يف اإلسبانية ()SPT
القراءة والكتابة
•اختبار  SFUSDللتعيني يف اليابانية ()JPT
االبتدائية ،مسارات
مزدوجة اللغة الثانوية
وال حيضروا حاليا
.2أ .الطالب الذين تقدموا بطلبات للعام الدراسي  2017-2018قبل 1
أي برنامج يف
3
يوليو  2017سوف ميتحنون يف اختبار كاليفورنيا لتطوير اللغة اإلجنليزية
SFUSD
( )CELDTيف االستماع والتحدث ،والقراءة والكتابة يف موقع املدرسة
2.2طالب الصف
يف أواخر الصيف أو أوائل اخلريف من عام .2017
السادس إىل الثامن

1

 135دقيقة

2

الذين يتقدمون
بطلبات برنامج لغة
العامل الياباين الذي
ات
هو استمرار ملسار
.2ج .الطالب الذين سيسجلون للعام الدراسي  2016-2017سوف ميتحنون
JBBP
FLES
يف اختبار كاليفورنيا لتطوير اللغة اإلجنليزية ( )CELDTيف  EPCعند
التسجيل
.2ب .الطالب الذين تقدموا بطلبات للعام الدراسي  2017-2018بعد 1
يوليو  2017سوف ميتحنون يف اختبار كاليفورنيا لتطوير اللغة اإلجنليزية
( )CELDTيف EPC

 2هذه أوقات تقريبية .الوقت الذي يأخذه طالب إلكمال التقييم يعتمد على الطالب نفسه .ومع ذلك ،ينبغي أن يتوقع الوالدين أنه سوف تأخذ أي
وقت من  30دقيقة ولغاية  3ساعات.
 3لطالب الذين بالصف  2وما فوق الراغبني بااللتحاق بدرب اللغة املردوج جيب ان يكون لديهم شهادة اتقان يف درب اللغة اليت تكون مناسبة ملستوى
الصف الذي هم متقدمني له .طالب مدارس املقاطعة الذين هم حاليا مسجلني يف تعلم القراءة والكتابة اليتوجب عليهم اخذ امتحان درب اللغة للوصول
اىل املستوى التايل او التحويل اىل برنامج اخر من نفس اللغة.
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مسارات متعددة اللغات

لتحقيق أقصى قدر الوصول إىل تعليم جيد النوعية ملتعلمي اللغة اإلجنليزية ،توفر
 SFUSDمخسة مسارات:
 .1مسار مزدوج اللغة
 .2مسار تعلم القراءة والكتابة بلغتني
 .3مسارات اللغة الثانوية املزدوجة
 .4مسار لغة العامل
 .5مسار اإلجنليزية +
 .6مسار الوافد اجلديد
حنن نشجع األهايل وأولياء األمور على معرفة املزيد حول كيف ميكن لكل مسار أن
يساعد متعلمني اإلجنليزية يف النجاح أكادميياً.
جميع مسارات رياض األطفال االنتقالي ( )TKإلى  12تتشارك في المبادئ أو العناصر التالية:
•على األقل  30دقيقة من التعليم المخصص لتنمية اللغة اإلنجليزية ( )ELDباإلضافة لتنمية اللغة اإلنجليزية المتكاملة
خالل تعليم المحتوى .ستوفر املنطقة جلميع متعلمي اإلجنليزية  30دقيقة على األقل من التعليم املخصص لتنمية اللغة اإلجنليزية
( )ELDكل يوم وهو مناسب لإلعداد وحتديد احتياجات الطالب حىت يتم إعادة تعيينهم كمتقن اللغة اإلجنليزية بطالقة .مقدار
( )ELDسوف خيتلف ،وقد يتجاوز  30دقيقة على أساس مستوى الطالب من اإلتقان .باإلضافة إىل ( )ELDاملخصص ،سيتم
أيضا مراعاة معايري كاليفورنيا ( )ELDمن خالل جماالت احملتوى ،مثل آداب اللغة اإلجنليزية ،والدراسات االجتماعية ،والرياضيات
والعلوم ،استناداً إىل اطر  ELA/ELDيف كاليفورنيا.

•اللغة األساسية و/أو التعليم األكاديمي المصمم  .سوف توفر املنطقة تدريس متعلمي اللغة اإلجنليزية مع صفوف احملتوى يف اللغة
األساسية و/أو اليت هي مصممة ملساعدة متعلمي اللغة اإلجنليزية ليكونوا متعلمني مشاركني للمحتوى بالكامل يف مجيع اجملاالت
األكادميية .كما ستستخدم معايري ( )ELDيف كاليفورنيا جنبا إىل جنب مع مجيع معايري احملتوى األكادميي.
•تجنب العزلة اللغوية .يف تطوير وصيانة املسارات ،تسعى املقاطعة إىل جتنب العزلة اللغوية من خالل دمج الفرص ملتعلمي اللغة
اإلجنليزية للتفاعل مع الناطقني األصليني باللغة اإلجنليزية.

•مدرسين مع شهادة  ELالمناسبة استناداً إلى متطلبات الوالية .سوف تدرس كل دروس متعلمي اللغة اإلجنليزية من قبل املدرسني
الذين لديهم شهادة تعليم اللغة اإلجنليزية املناسبة استناداً إىل متطلبات الوالية ،أي شهادة  CLADأو .BCLAD
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مسارات متعددة اللغات
 .1المسار مزدوج اللغة
أ متعلم اللغة المزدوجة في مرحلة ما قبل رياض األطفال (الكانتونية و اإلسبانية)

مسارات مرحليت ما قبل رياض األطفال للمتعلم ثنائي اللغة واملوجودة يف مواقع التعليم املبكر قد صممت لضمان أن متعلمي اللغة اإلجنليزية
والطالب الذين يتقنون اللغة اإلجنليزية سيطورون مستويات عالية من اللغة اإلجنليزية ومسار إجادة اللغة والثقافة ،فضال عن الكفاءة
األكادميية.
قطاعات الطالب
مت تصميم هذا الربنامج )1( :املتعلمني للغة اإلجنليزية والذين لغة املنزل لديهم هي الكانتونية أو اإلسبانية؛ ( )2الطالب املتحدثني بلغتني
والذين يتكلمون اللغة الكانتونية أو اإلسبانية واالنكليزية؛ ( )3الطالب الذين يتقنون اللغة اإلجنليزية.
التدريس
سوف جيري التعليم حلوايل  70%من الوقت يف الكانتونية و 80%من الوقت يف اإلسبانية يف مسار كل منهما .إلنشاء سياق غين للتعلم،
مت فصل اللغات يف جمموعات مكانية وزمنية يف فصول دراسية مت تنظيمها إلنشاء بؤر ملسار اللغة وتعليم اللغة اإلجنليزية.
األهلية
مجيع الطالب املتقدمني للحصول على مقعد مسار متعلمي اللغة املزدوجة يف مرحلة رياض األطفال سيكونون مؤهلون بغض النظر عن إتقان
اللغة يف مسار اللغة واللغة اإلجنليزية .الطالب الذين يشاركون يف مسار متعلمي اللغة املزدوجة يف مرحلة ما قبل احلضانة ليسوا مضمونني
للحصول على مقعد يف كل من املسار املعمق مزدوج اللغة االبتدائي أو مسار تعليم القراءة والكتابة يف موقع املدرسة أو يف املقاطعة.
اللغة

مدارس بها متعلمين لغة ثنائية قبل الحضانة

كانتنيزية

•ابتدائية اي ار تيلور قبل احلضانة
•مدرسة الس امرييكاز للتعليم املبكر يف موسكون
•مدرسة نرويقا للتعليم املبكر
•مدرسة كومودور ستوكنت للتعليم املبكر

اسبانية

•مدرسة بريت هارت االبتدائية
•مدرسة براينت االبتدائية
•مدرسة سيزر تشافيز االبتدائية
•مدرسة فريمونت االبتدائية
•مدرسة الس امريكانز للتعليم املبكر يف موسكون
•مدرسة بول ريفري االبتدائية

دليل برنامج متعلميا إلجنليزية
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مسارات متعددة اللغات
ب5-K -المسار المعمق مزدوج اللغة
(الكانتونية ،الكورية ،الماندرين أو اإلسبانية)
يهدف املسار املعمق مزدوج اللغة إىل ضمان أن كل من متعلمي اللغة اإلجنليزية والطالب املتقنني للغة اإلجنليزية سيطورون مستويات عالية من
اللغة اإلجنليزية ومسار إجادة اللغة سيطورون مستويات عالية من اللغة اإلجنليزية ومسار إجادة اللغة والثقافة ،فضال عن الكفاءة األكادميية.
قطاعات الطالب
مت تصميم هذا الربنامج لــ )1( :املتعلمني للغة اإلجنليزية والذين لغة املنزل لديهم هي الكانتونية ،الكورية ،املاندرين أو اإلسبانية؛ ()2
الطالب املتحدثني بلغتني والذين يتكلمون اللغة الكانتونية ،الكورية ،املاندرين أو اإلسبانية واإلجنليزية؛ ( )3الطالب الذين يتقنون اللغة
اإلجنليزية.
التدريس
يف رياض األطفال ،سوف جيري التعليم حوايل  80%الوقت يف لغة املسار .النسبة املئوية للتعليم باللغة اإلجنليزية ستزيد من سنة إىل أخرى.
وعند الصف اخلامس سيكون  50%من التدريس باللغة اإلنكليزية و 50%يف لغة املسار.
ومن املتوقع من متعلمي اإلجنليزية الذين يبدؤون الدراسة يف الصفوف االبتدائية من خالل املسار املعمق مزدوج اللغة حتقيق الكفاءة يف
اللغة اإلنكليزية يف هناية املدرسة االبتدائية ،وأن إعادة تصنيفهم إىل حالة متقن اللغة اإلجنليزية بطالقة .ونظراً ألن املسار املعمق مزدوج اللغة
يهدف إىل إنتاج طالب رفيعي املستوى ومزدوجي اللغة  /الثقافة مثل املتحدثني األصليني يف اللغتني ،فإن مجيع الطالب مشجعني بشدة على
االستمرار يف مسار مزدوج اللغة الثانوي حىت الصف الثاين عشر (انظر صفحة  19للمعلومات حول مسارات اللغة الثانوية املزدوجة).
األهلية
بغية توفري املسارات املعمقة للغة املزدوجة الفعالة واملستمرة من رياض األطفال ولغاية الصف  ،12سوف تضع املنطقة اإلجراءات خالل
االنتساب لرياض األطفال والصف األول لتعيني توازن مناسب للطالب الذين جييدون لغة املسار ( 2/3إىل  ،)1/2والطالب الذين أظهروا
4
عدم الكفاءة يف لغة املسار ( 1/3إىل  )1/2كل مستوى صف وفصل دراسي.
قبل التحاق الطالب يف املقاطعة ،على أهايل/أوصياء الطالب إكمال استفتاء لغة املنزل للمقاطعة على طلب االنتساب.
لرياض األطفال والصف األول:
•إذا أشار االستفتاء إىل أن لغة خبالف اللغة اإلجنليزية تستخدم مع أو من قبل الطالب يف املنزل ،سيتم تقييم الطالب لقياس الكفاءة
يف لغة املسار.
	-إذا كان الطالب يفي مبستوى الكفاءة يف التقييم ،فسوف يذهب إىل جتمع مسار اللغة.
	-إذا كان الطالب يظهر إتقان حمدودة يف التقييم ،وضع الطالب يف جتمع غري مسار اللغة.
•إذا أشار ا االستفتاء إىل أن اللغة اإلجنليزية هي اللغة الوحيدة املستخدمة يف املنزل ،سوف لن يتم تقييم الطالب تلقائياً وسوف توضع
يف جتمع غري مسار اللغة .قد يطلب الوالدين أن يقيم طفلهما يف لغة املسار .إذا كان الطالب يفي مبستوى الكفاءة يف التقييم ،فإنه
سوف يوضع يف جتمع لغة املسار.
للصفوف من  2إىل  ،5الطالب التاليني مؤهلني لتقدمي الطالبات:
•الطالب املسجلني حاليا يف  SFUSDباملسار املعمق مزدوج اللغة االبتدائي أو مسار الوافد اجلديد يف مسار اللغة اخلاص بكل
منها؛ أو
In Kindergarten and grade 1, the balance/ratio in Dual Language Immersion classrooms starts
at 13 students who are proficient in the pathway language and 9 students who are not proficient
in the pathway language. The balances and requests will be reviewed at the end of the first week
of school.Where there are schools with non-proficient seat requests and open proficient speaker
seats, we will adjust the balances to go no lower than 50:50 or 11:11.

4

16

دليل برنامج متعلميا إلجنليزية

مسارات متعددة اللغات
•الطالب الذين ليسوا مسجلني يف مسار اللغة يف  SFUSDأو الطالب اجلدد يف  SFUSDوإظهار إجادة اللغة على مستوى
الصف يف لغة املسار بالتقييم لدى EPC؛ أو
إذا مل يفي الطالب بشروط األهلية املذكورة أعاله ،سيتم إسقاط طلبه ملسار اللغة هذا من منوذج طلبه .انظر قسم تقييمات اللغة للتسجيل
يف هذا الدليل للحصول على مزيد من املعلومات.
اللغة
كانتنيزية

مدارس K-5&K-8مع مسار اللغة الثنائي المزدوج
•مدرسة غمر صينية يف دي افيال
•قارفيلد
•ويست بورتال

كورية

•كلري ليلنثال

مانندرين

•ستار كنج
•هوزيه اورتيقا

االسبانية

•الفارادو
•برت هارت
•بوينا فيستا هوريس مان
•دانيال ويبسرت
•فايرمونت
•ليونارد ار فلني
•مارشال
•مونرو
•بول ريفري

على املستوى الثانوي ،غمر اللغة املزدوج االبتدائي و ودروب اللغة لتعلم القراءة والكتابة تدمج اىل دروب اللغة الثانوي املزدوج حيث
يأخذ الطالب صفني اكادمييني يف درب اللغة( .انظر صفحة  19للمعلومات عن مسارات اللغة الثانوية املزدوجة).

ج -برنامج أليس فونغ يو الريادي الصيني المعمق من رياض األطفال إلى 8
يف العام الدراسي  ،2012-13انتقلت أليس فونغ يو إىل برنامج أليس فونغ يو الريادي الصيين املعمق (يشار إليه فيما يلي بـ الريادي)
الذي يواصل ويعزز تقليد املدرسة يف تقدمي برنامج أكادميي شامل ومتحدي ،فضال عن جمموعة متنوعة من أنشطة اإلثراء جلميع الطالب.
أهداف الريادي هي ما يلي:
•احلفاظ على أسس أكادميية عالية جلميع التالميذ؛
•دعم اكتساب اللغة يف اللغتني اإلجنليزية والصينية (الكانتونية واملاندرين) جلميع الطلبة؛
•تعزيز وبناء التفاهم الثقايف واحرتام اجلميع؛
•ضمن احلدود جملموعة لطالب املتقدمني ،زيادة التنوع الطاليب الكلي مبا يف ذلك (ولكن ال تقتصر على) متعلمي اللغة اإلجنليزية،
وطالب الرتبية اخلاصة ،والطالب من خمتلف اخللفيات العرقية واالجتماعية واالقتصادية.
قطاعات الطالب
مت تصميم هذا الربنامج لـ )1( :املتعلمني للغة اإلجنليزية؛ ( )2الطالب الذين يتقنون اللغة اإلجنليزية.

دليل برنامج متعلميا إلجنليزية

17

مسارات متعددة اللغات
التدريس
يف رياض األطفال ،سوف جيري التعليم حوايل  80%الوقت يف الكانتونية .النسبة املئوية للتعليم باللغة اإلجنليزية ستزيد من سنة إىل أخرى.
وعند الصف اخلامس سيكون  50%من التدريس باللغة اإلنكليزية و 50%يف الكانتونية .يف الصف السادس ،سوف يدرس الطالب
املاندرين كلغة العامل إضافة إىل الكانتونية.
األهلية
غرض الريادي هو تنفيذ برنامج يقيم نسب بديلة للطالب واليت حتقق بشكل فعال األهداف املذكورة أعاله .سوف تكون نسبة متعلمي
اإلجنليزية احملتملني بني  1/3و ،2/3ومبقابلها سوف تكون نسبة طالب اإلجنليزية-فقط بني  2/3و.1/3
قبل التحاق الطالب يف املقاطعة ،على أهايل/أوصياء الطالب إكمال استفتاء لغة املنزل للمقاطعة على طلب االنتساب.
لرياض األطفال والصف األول:
•إذا أشار االستفتاء إىل أن لغة خبالف اللغة اإلجنليزية تستخدم مع أو من قبل الطالب يف املنزل ،سوف يوضع الطالب يف جتمع
تعيينات متعلم اللغة اإلجنليزية احملتملة.
•إذا أشار االستفتاء إىل أن الطالب يتحدث اإلجنليزية فقط يف املنزل ،سوف يوضع الطالب يف جتمع تعيينات اللغة اإلجنليزية فقط.
للصفوف من  2إىل  ،8الطالب التاليني مؤهلني لتقدمي الطالبات:
•الطالب املسجلني حاليا يف  SFUSDيف كل يف كل من املسار املعمق بالكانتونية أو مسار الوافد اجلديد بالكانتونية؛ أو
•الطالب غري املسجلني حاليا يف مسار الكانتونية يف  SFUSDأو اهنم حديثني يف  SFUSDولكن يلبون مستوى اإلجادة يف
اختبار مستوى الكانتونية يف .EPC
إذا مل يفي الطالب بشروط األهلية املذكورة أعاله ،سيتم إسقاط طلبه ملسار اللغة هذا من منوذج طلبه .انظر قسم تقييمات اللغة للتسجيل
يف هذا الدليل للحصول على مزيد من املعلومات.

 .2مسار تعلم القراءة والكتابة بلغتين
(الكانتونية ،أو اإلسبانية)
يهدف مسار تعلم القراءة والكتابة بلغتني إىل ضمان أن كل من متعلمي اللغة اإلجنليزية سيطورون مستويات عالية من إجادة اللغة والثقافة يف
اللغة اإلجنليزية ولغة املنزل ،فضال عن الكفاءة األكادميية .يوفر مسار تعلم القراءة والكتابة أكادميية برنامج فعال ملتعلمي اللغة اإلجنليزية.
قطاعات الطالب
مت تصميم هذا الربنامج ملتعلمي اللغة اإلجنليزية احملتملني الذين هم من املتكلمني األصليني للكانتونية واإلسبانية.
التدريس
بالنسبة للغة اإلسبانية ،ففي رياض األطفال والصف األول ،تستخدم اللغة املستهدفة حلوايل  50-80%من التدريس .ويزداد التدريس باللغة
اإلجنليزية كل سنة .وعند الصف اخلامس ،سيكون تعليم  50%على األقل يف اللغة اإلجنليزية.
بالنسبة للغة الكانتونية ،وهي لغة غري أجبدية ،تستخدم اللغة األساسية لنسبة  50%من التدريس استناداً إىل النماذج املوجودة يف املقاطعة.

ومن املتوقع ملتعلمي اإلجنليزية الذين يبدؤون الدراسة يف الصفوف االبتدائية من خالل مسار تعليم القراءة والكتابة حتقيق الكفاءة يف اللغة
اإلنكليزية يف هناية املدرسة االبتدائية ،وأن يتم إعادة تصنيفهم إىل حالة متقن اللغة اإلجنليزية بطالقة .نظراً ألن مسار تعليم القراءة والكتابة
يهدف إىل إنتاج طالب على مستوى رفيع بلغتني/مبعرفتني مع إجادة اللغتني كمتحدث أصيل ،يشجع مجيع الطالب بقوية على االستمرار يف
مسار مزدوج اللغة الثانوي حىت الصف الثاين عشر (انظر صفحة  19للمعلومات حول مسارات اللغة الثانوية املزدوجة).
األهلية
قبل التحاق الطالب يف املقاطعة ،على أهايل/أوصياء الطالب إكمال استفتاء لغة املنزل للمقاطعة على طلب االنتساب.
دليل برنامج متعلميا إلجنليزية
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لرياض األطفال والصف األول:
•إذا أشار االستفتاء إىل أن لغة املسار تستخدم مع أو من قبل الطالب يف املنزل ،سوف حيق للطالب من رياض األطفال والصف
األول طلب االنتساب ملسار تعليم القراءة والكتابة.
•إذا أشار االستفتاء إىل أن اإلجنليزية أو لغة غري لغة املسار مها املستخدمتني يف املنزل ،سوف لن يكون الطالب مؤهالً للحصول على
مسار تعليم القراءة والكتابة وسيتم إسقاط طلبه هلذا املسار اللغة من طلب االنتساب
للصفوف من  2إىل  ،5الطالب التاليني مؤهلني لتقدمي الطالبات:
•الطالب الذين سجلوا لغة مسار ذات الصلة يف االستبيان عن لغة املنزل ،واستوفوا مستوى الكفاءة يف تقييم لغة املسار على مستوى
الصف؛ أو
•الطالب املسجلني حاليا يف  SFUSDيف مسار تعليم القراءة والكتابة مسار الوافدين اجلدد االبتدائي يف مسار اللغة ذات الصلة؛
إذا مل يفي الطالب بشروط األهلية املذكورة أعاله ،سيتم إسقاط طلبه ملسار اللغة هذا من منوذج الطلب .انظر قسم تقييمات اللغة للتسجيل
يف هذا الدليل للحصول على مزيد من املعلومات.
اللغة
كانتنيزية

مدارس K-5مع مسار اللغة الثنائي المزدوج
•اي ار تيلور

•مونرو

•موسكون

•سربنق فايل

•لو

•سوترو

•هيلكرست

•هولوا

•باركر

•فيزتيكشن فايل

•تشن (ك)-2
االسبانية

•براينت

•هبلكرست

•شافيز

•موير

•كليفالند

•جونيبريو سريا

•اي ار تايلور

•لونقفلو

•موسكون

•سانشيز

•قلن بارك

•سربنق فايل

•قوادالويب
على املستوى الثانوي ،غمر اللغة املزدوج االبتدائي و ودروب اللغة لتعلم القراءة والكتابة تدمج اىل دروب اللغة الثانوي املزدوج حيث
يأخذ الطالب صفني اكادمييني يف درب اللغة( .انظر صفحة  19للمعلومات عن مسارات اللغة الثانوية املزدوجة).

 .3مسار اللغة الثانوي المزدوج
مجيع املستويات الثانوية ،غمر اللغة املزدوجة االبتدائية و مسارات تعلم القراءة والكتابة تدمج اىل مسارات اللغة املزدوجة الثانوية حيث يأخذ
الطالب صفني اكادمييني يف مسار اللغة.
عدد الطالب
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مسارات متعددة اللغات
مسار اللغة الثانوي املزدوج مصمم لــ )1( :طالب الذين لغتهم احمللية هي لغة املسار )2( ،متحدثي االجنليزية احملليني ،و ( )3الطالب ذو
اللغات املتعددة الذين لديهم االن مهارة لغوية.
التعليم
على املستوى الثانوي ابتداء من الصف  ،6و غمر اللغة املزدوج االبتدائي و ومسارات تعلم القراءة والكتابة سوف تدمج يف مسارات اللغة
املزدوجة الثانوية لكل لغة ذات صلة حيث يأخذ الطالب على االقل صفني اكادمييني يف مسار اللغة .يف مسار اللغة املزدوج الثانوي
بالكانتنيزية بداء من الصف  ،6سوف يدرس الطالب الكانتنيزية واملاندرين معا.
اآلهلية
قبل التحاق الطالب باملقاطعة ،يستكمل ويل امر الطالب/و وصيه مسح لغة املنزل اخلاص باملقاطعة ) )HSLيف طلب االلتحاق.
بالنسبة للمدارس املتوسطة والثانوية ،الطالب التاليني مؤهلني للتقدم ملسار اللغة املزدوج الثانوي:
•الطالب الذين يربهنون على مهارة مبستوى الصف يف تقييم مسار اللغة املعطى يف مركز الوضع التعليمي.
اذا مل يتأهل الطالب ملتطلبات اجلدارة اعاله ،فسوف يسقط طلبه ملسار اللغة هذا من طلب االلتحاق .انظر قسم “ تقييم اللغة
للتسجيل” من دليل برنامج متعلم االجنليزية للمزيد من املعلومات.
اللغة

المدارس التي بمسارات لغة ثانوية مزدوجة

كانتنيزية (مبا يف ذلك دورة واحدة باملاندرين)

هاربرت هوفر ،مدرسة متوسطة ()8-6
متوسطة مارينا ()7-6

5

متوسطة روسيفلت ()8-6
اليس فونق يو عينة غمر ()8-6
ثانوية جاليليو ()11-9

6

7

ثانوية لينكولن ()12
الكورية

مدرسة كلري ليلينثال ()8-6

املاندرين

متوسطة ابتوس ()8-6
ثانوية لينكولن ()11-9

االسبانية

7

بوينا فيستا هوراس مان ()8-6

6

متوسطة ايفرست ()8-6
هاربرت هوفر ()8-6
بول ريفري ()8-6

6

ثانوية جون اوكونيل ()11-9

7

 5سوف يتم اضافة مستوى صف كل عام حىت الصف الـ.8
 6طالب االبتدائية امللتحقني يف الغمر او مسارات اخرى ويربهنون على براعة مبستوى الصف يف مسار اللغة ،يف موقع اخر ميكنهم طلب التسجيل يف
مدرسة ك -8مبستوىات مدرسة متوسطة .
 7سيضاف كل عام مستو صف اخر حىت الصف الـ 12

20

دليل برنامج متعلميا إلجنليزية

مسارات متعددة اللغات
 .4مسار لغة العالم
أ -اللغة األجنبية في المدارس االبتدائية مسار ()FLES
((الفليبينية ،اإليطالية ،او اليابانية)
سيطور الطالب يف مسار ( )FLESالكفاءة يف لغة ثانية باإلضافة إىل أن يصبحوا بارعني متاما يف اللغة اإلجنليزية .سينتج عن املشاركة يف
هذا املسار إتقان اللغة الثانية املناسبة ثقافيا والقابلة للتطبيق يف وضع العامل احلقيقي.
قطاعات الطالب
مت تصميم هذا الربنامج جلميع الطالب مبن فيهم متعلمي اللغة اإلجنليزية .كما يوفر للناطقني باللغة اإلجنليزية فرصة لتطوير لغة ثانية .طبيعة
املنهج الدراسي املتصاعد يسمح للطالب بالدخول ملسار ( )FLESيف أي الصف (باستثناء املدارس املتوسطة) ،وبالتايل توفري نقاط دخول
متعددة للطالب الذين يرغبون يف إتقان لغة ثانية أو ثالثة.
التدريس
قد يرتاوح التدريس باللغة املستهدفة من  30إىل  60دقيقة يوميا ،ثالثة إىل مخسة أيام يف األسبوع ،ويتم من قبل معلم صف يتقن اللغة
أو مدرس خمصص يتقن اللغة .املناهج الدراسية مبنية على أساس قياسية وتعزز املفاهيم اليت تدرس يف الرياضيات والعلوم ،و/أو الدراسات
االجتماعية .تدمج املنهاج اللغة املستهدفة وثقافتها لتعزيز الصالت ذات مغزى .ويتم توفري الدعم التعليمي اإلضايف للطالب الذين يدخلون
مسارات ( )FLESيف الصفوف االبتدائية العليا.
اللغة األجنبية في المدارس االبتدائية مسار ()FLES
الفلبينية
				
• مدرسة بيسي كارمايكل االبتدائية

رياض األطفال إىل 5

					
• مدرسة لونغفيلو االبتدائية

رياض األطفال إىل 5

اإليطالية
• مدرسة كالريندون االبتدائية				

رياض األطفال إىل 5

اليابانية
• مدرسة كالريندون االبتدائية				

رياض األطفال إىل 5

				
• مدرسة روزا باركس االبتدائية

رياض األطفال إىل 5

ب  -برنامج لغة العالم الثانوي
(الكانتونية ،الفلبينية ،العبرية ،اإليطالية ،اليابانية ،الالتينية ،الماندرين ،الروسية ،واإلسبانية)
سيطور الطالب يف برنامج لغة العامل الثانوي املهارات األكادميية واملعرفية واالجتماعية يف لغة ثانية .سيتعلم الطالب التفاعل يف احملادثات
بني األشخاص ،وتفسري النصوص ،وتقدمي معلومات يف اللغة املستهدفة .قد يأخذ الطالب الدورات املتقدمة للتعيني واملوافق عليها من قبل
جملس الكلية ( )College Boardيف اللغات اليت تقدم هبا هذه الدورات :الصينية (املاندرين) ،واليابانية ،والفرنسية ،واإلسبانية.
قطاعات الطالب
مت تصميم هذا الربنامج جلميع الطالب :متعلمني اإلجنليزية والناطقني باللغة اإلجنليزية ،مبا يف ذلك الطالب الذين كانوا مسجلني يف مسار
اللغة األجنبية ( )FLESيف املدرسة االبتدائية.
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مسارات متعددة اللغات
التدريس
يتم التدريس باللغة املستهدفة مع االستعانة بكل من الصور ،ومواد التجسري ،ومواد تسهيل الفهم .املنهج الدراسي يستند إىل املعايري ويتصل
بالتخصصات األخرى من خالل تعزيز املفاهيم اليت تدرس يف الرياضيات والعلوم ،و/أو الدراسات االجتماعية .كما ي ِ
دمج املنهج اللغة
َ
املستهدفة وثقافتها لتعزيز الصالت ذات املغزى.
برنامج لغة العالم الثانوي
المدارس المتوسطة:
•مارينا (املاندرين واإلسبانية)
•بريسيديو (اليابانية )
•روزيفلت ( ماندرين)
•ويلي براون ( االسبانية)
•جيمس لك (االسبانية)
•مدرسة ابتوس املتوسطة (ماندرين)
المدراس الثانوية
•أكادميية الفنون والعلوم (اإلسبانية)
•بالبوا ( الفلبينية والفرنسية  ،ماندرين واالسبانية)
•بورتون (الفرنسية واإلسبانية)
•داون تاون ( االسبانية)
•غاليليو ( املاندرين والفرنسية واإلسبانية)
•ثانوية انديبندنس (املاندرين واالسبانية)
•جون جوردان (اإلسبانية)
•لينكولن (الفرنسية واليابانية ،املاندرين واإلسبانية)
•لوويل (الفرنسية والعربية واإليطالية واليابانية والكورية والالتينية  ،املاندرين واإلسبانية)
•مارشال (املاندرين واإلسبانية)
•ميشون (املاندرين واإلسبانية)
•أوكونول (اإلسبانية)
•مدرسة الفنون (املاندرين والفرنسية واإليطالية والروسية واإلسبانية)
•والينربغ (املاندرين واإلسبانية)
•واشنطن (املاندرين والفرنسية واليابانية واإلسبانية)
•وليز (اإلسبانية)
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مسارات متعددة اللغات
ج  -أساليب لتلبية شرط لغة العالم في المدرسة الثانوية و َخ ْتم الثقافة الثنائية
متطلبات لغة العالم في المدرسة الثانوية
للتخرج من املدرسة الثانوية ،يلزم الطالب إكمال سنتني ( 20ساعة معتمدة) من لغة العامل ،أو إثبات الكفاءة يف لغة عامل .ميكن فقط
احلصول على ساعات معتمدة يف لغة العامل يف الصفوف  .7-12إجادة اللغة ،من ناحية أخرى ،ميكن إثباهتا ،حبيث ال يتم طلب العشرون
ساعة املعتمدة كاملة ،وميكن للطالب أن يتخرج مع (صفر) من الساعات املعتمدة من لغة العامل .الطالب الذين ميكنهم إثبات الكفاءة يف
لغة خالف اللغة اإلجنليزية اليت تساوي أو تزيد عما هو متوقع من الطالب بعد سنتني دراسة لغة العامل يف مرحلة الثانوية قد يكونوا قادرين
على تلبية شرط لغة العامل للتخرج دون ساعات معتمدة.
ميكن للطالب أن يثبت حتقيقه ملتطلبات القبول يف جامعة كاليفورنيا ( )UCوجامعات والية كاليفورنيا ( )CSUيف لغة خالف اللغة
اإلجنليزية ( ،)LOTEومتطلبات التخرج من ( )SFUSDكما يلي:
أ -اإلمتام بنجاح عامني دراسة من املدرسة الثانوية (يُوصى بثالثة جلامعات كاليفورنيا /وجامعات والية كاليفورنيا) يف نفس اللغة خالف
اللغة اإلجنليزية .وهذا يتضمن اإلكمال بنجاح الفصل الدراسي الثاين فقط لدورة من سنتني يف ( ،)LOTEأو أعلى بالطبع ،خلمسة
ساعات معتمدة فقط يف لغة العامل (التوصية جلامعات كاليفورنيا تتطلب النصف الثاين من السنة الثالثة كحد أدىن).
ب -احلصول على عالمة ناجحة يف امتحان التعيني املتقدم يف لغة ( )LOTEاملناسبة أو امتحان البكالوريا الدولية.
ج -احلصول على عالمة مناسبة يف اختبار ()LOTE): (Subject SAT
د -اإلمتام بنجاح ملسار املوضوع يدرس يف ( ،)LOTEمثالً ،علم األحياء الذي يدرس يف الصينية ،تاريخ الواليات املتحدة الذي يدرس
باإلسبانية .ويشمل هذا ،النجاح إمتام مادة من الصف السابع أو التاسع تدرس ضمن املسار اللغة املزدوج الثانوي ملادة حمددة.
ه -يف احلاالت اليت ال تتوفر فيها اخليارات أعاله ،يسمح تصديق مدير املدرسة الثانوية ،استناداً إىل :حكم مدرسي اللغات ،املشورة من
املنظمات املهنية أو الثقافية اليت تعىن يف احلفاظ على إجادة لغة ،أو مصدر أخر مناسب من اخلربة .وهذا يشمل نتائج تعادل أو
أعلى من مستوى اإلتقان كما حيددها امتحان اللغة على مستوى املقاطعة (بالنسبة للصف الثامن يف  SFUSDفقط)
االستكمال بنجاح الدورة املستهدفة يف فنون اللغة للصف السابع ملسار اللغة املزدوج الثانوي ( )SDLPيتطلب نقل  10ساعات معتمدة
من السنة الثانية من مسار اللغة خالف اإلجنليزية ( )LOTEلشهادة املدرسة الثانوية ( SFUSDفقط)؛ ينقل الصف الثامن 10
ساعات معتمدة من السنة الثالثة من مسار ( .)LOTEيف املدرسة الثانوية ،ينبغي على طالب مسار اللغة املزدوج الثانوي ()SDLP
االنتساب يف مسار ( )LOTEللسنة الرابعة أو متحدث اللغة األصلية.
* * النجاح يف إجناز دورة يتطلب درجة  Cأو أفضل.
َخ ْتم الثقافة الثنائية

لتكرمي طالب  SFUSDثنائيي اللغة وثنائيي الثقافة ،بادر جملس التعليم يف  SFUSDبتقدمي ختم الثقافة الثنائية يف عام 2011
جلميع املتخرجني من الثانوية .صدر نظام ختم الوالية للثقافة الثنائية يف عام  2012لتكرمي ثنائيي الثقافة من متخرجي الثانوية يف كاليفورنيا.
واملتطلبات لكل منها كما يلي:
.1ختم  SFUSDللثقافة الثنائية
لكي تتأهل للحصول على ختم جائزة القراءة والكتابة للمقاطعة حال التخرج ،على الطالب:
•إكمال مجيع متطلبات جامعة كاليفورنيا من الدورات  Aإىل  Gلدبلوم املدرسة الثانوية ،مبا يف ذلك مجيع متطلبات آداب اللغة
اإلجنليزية واجتياز  ،CAHSEEمع معدل تراكمي إمجايل من .2.0
•اجتياز تقييم فنون اللغة االجنليزية مبستوى “ماهر” يف فنون اللغة االجنليزية املوضوعة ملتكلمي االجنليزية احملليني املدارة بالصف الـ10
او الـ 900( 11واعلى يف جرد القراءة الدراسي) :او اجتياز تقييم املتوازن االذكى يف فنون اللغة االجنليزية باملستوى الـ.3
و

دليل برنامج متعلميا إلجنليزية

23

مسارات متعددة اللغات
استكمال واحد على االقل من متطلبات اللغة املستهدفة
•النجاح يف امتحان  APوبنتيجة  4أو  5أو أعلى.
•جناح إمتام دورة اللغة املستهدفة للسنة الرابعة مبعدل  3.0أو أعلى.
•السجالت املدرسية من مدرسة أجنبية أو أية وثائق تعليم رمسية أخرى توثق مخس سنوات أو أكثر من التعليم يف اللغة املستهدفة.
•اجتياز اختبار معايري والية كاليفورنيا يف آداب اللغة اإلجنليزية (أو ما يعادله) الذي يتم يف الصف  11ومبستوى متقدِّم .
•حتقيق مستوى متقدم مبكر يف الكفاءة يف اختبار والية كاليفورنيا لتنمية اللغة اإلجنليزية (.)CELDT
.2ختم تعلم القراءة والكتابة:
لكي تتأهل لتلقي جائزة ختم الوالية لتعلم القراءة والكتابة حال التخرج ،جيب على الطالب:
•استكمال مجيع متطلبات فنون اللغة االجنليزية للتخرج مبعدل تراكمي عام من  2.0او اعلى بتلك الصفوف واحلصول على درجة
ماهر او اعلى يف االمتحان املوحد يف ، ELAبواسطة حتقيق احدى املعايري التالية:
◦ ◦اجتياز التقييم احملدد حمليا على املستوى “املاهر” يف فنون اللغة االجنليزية ( )ELAاملعني ملتحدثي االجنليزية االصليني تقام
بالصف احلادي عشر  1025او اعلى يف  ، SRIاو
◦ ◦اجتياز تقييم االذكى املتوازن ( )SBACيف  ELAعلى املستوى .3
و
•استكمال على االقل واحد من متطلبات اللغة املستهدفة للربهنة املهارة بلغة او اكثر:
◦ ◦اجتياز اختبار تعيني متقدم يف لغة أجنبية بنتيجة من  3أو أعلى أو اختبار البكالوريا الدولية بنتيجة  4أو أعلى.
◦ ◦اإلمتام بنجاح مسار دراسة بلغة أجنبية ملدة  4سنوات يف الثانوية واحلصول على معدل تراكمي إمجايل من  3.0أو أعلى يف هذا
يف هذا املسار
•إذا مل يوجد اختبار تعيني متقدم أو نتائج اختبار قياسي للغة ،وميكن ملقاطعة املدرسة أن تُصدق ملشرف الوالية للتعليم العام
( )SSPIأن االختبار يستويف الصرامة ملسار أربع سنوات من الدراسة يف املدرسة الثانوية يف تلك اللغة األجنبية (العاملية).
•اجتياز امتحان اللغة األجنبية يف  SAT IIمع درجة من  600أو أعلى
مالحظة :اذا كان الطالب متعلم اجنليزية ،عليه ان عمل مايلي كي يتأهل:
•حتقيق مستوى اتقان متقدم مبكر بأمتحان كاليفورنيا لتطوير اللغة االجنليزية
•توفري مجيع املعايري املذكورة اعاله.

 .5مسار اإلنجليزية +
مت تصميم مسار اإلجنليزية  +لضمان تطوير اإلجادة والكفاءة األكادميية باللغة اإلجنليزية ملتعلمي اللغة اإلجنليزية.
قطاعات الطالب
مت تصميم هذا املسار لكل من )1( :متعلمي اإلجنليزية يف األماكن ذات املعدل املنخفض من اللغات حيث أنه ليس جمدي للمقاطعة عرض
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مسارات متعددة اللغات
مسار لغة؛ ( )2متعلمي اإلجنليزية الذين يرغب أهاليهم أن يكونوا يف برنامج تعليم مكثف للغة اإلجنليزية.
التدريس
يستخدم املعلمون يف مسار اإلجنليزية  +منهجيات تعليمات متباينة و رافعات دولية مصممة ملساعدة متعلمي اللغة االجنليزية .وحيصل
الطلبة على  30دقيقة على األقل يوميا من التعليم املخصص لتنمية اللغة اإلجنليزية ( )ELDباإلضافة إىل  ELDضمن تدريس حمتوى
التعليم .يوفر مسار اإلجنليزية  +اخلدمات األساسية اليت تكفلها  SFUSDملتعلمي اإلجنليزية حسبما يقتضي قانون والية كاليفورنيا.
يتوفر مسار اإلنجليزية  +يف مجيع مواقع املدارس ،فيما عدا كل مواقع املدارس ثنائية اللغة (بوينا فيستا هوراس مان CIS ،يف دي أفيال،
فريمونت ،مارشال ،واليس فونغ يو) وكل مواقع مدارس الوافدين اجلدد (مركز التعليم الصينية ومركز ميشون للتعليم).

 .6مسار الوافد الجديد
(الصينية واإلسبانية وجميع اللغات)
صمم مسار الوافد اجلديد ملساعدة الطالب متعلمي اللغة اإلجنليزية املهاجرين الذين وصلوا مؤخرا للتوافق مع لغة وثقافة جديدة .يف املرحلة
االبتدائية ،هو برنامج مدته عام واحد (مع إمكانية لسنة الثانية حسب احلاجة) .يف املدارس اإلعدادية والثانوية ،قد يبقى الطالب يف مسار
الوافد اجلديد لسنوات متعددة حسب احلاجة .باإلضافة إىل الدعم األكادميي ،يصل املسار الوافدين اجلدد إىل املوارد ،واإلحالة إىل خدمات
دعم الطالب ،أي :الصحة البدنية والعقلية ،واإلسكان ،واخلدمات القانونية.
قطاعات الطالب
خيدم مسار الوافد اجلديد الطالب متعلمي اللغة اإلجنليزية املهاجرين الذين وصلوا مؤخرا والذين حيتاجون إىل فرتة من التكيف والتوجيه قبل
الدخول يف مسار اللغة أو مسار اإلجنليزية .+
التدريس
يتضمن املنهج الدراسي دعم االنتقال والتعليم باللغة األساسية أو الدعم (عند توفرها) يف اجملاالت األكادميية على مستوى الصف .كما
يتناول املسار الثغرات األكادميية بسبب االختالفات يف نظم التعليم الوطنية أو الثغرات يف الدراسة السابقة .يتلقى الطالب التعليم املخصص
لتنمية اللغة اإلجنليزية ( )ELDاملكثف الذي يتكون من حصتني على األقل من اللغة اإلجنليزية اليت تدرس على مستوى الكفاءة اللغوية
املناسبة .يتم تدريس مجيع الصفوف األكادميية غري املعينة لتنمية اللغة اإلجنليزية ( )ELDمن خالل اللغة األساسية أو اللغة اإلجنليزية مع
تنمية اللغة اإلجنليزية ( )ELDاملدجمة واالسرتاتيجيات املصممة ملساعدة متعلمي اإلجنليزية يف الوصول واملشاركة يف الدروس األكادميية
األساسية .تقدم املقاطعة حاليا تعليم اللغة األساسية للطالب الوافدين اجلدد يف الصينية واإلسبانية .عند خروج الطالب من مسار الوافد
اجلديد ،فأهنم ينتقلون إىل مسار اللغة أو مسار اإلجنليزية .+
كجزء من مسار الوافد اجلديد يف املدرسة الثانوية ،ميكن حتديد الطالب الذين حيصلون على التعليم الرمسي غري املنتظم ( )SIFEويتلقون
دعما إضافيا ليكونوا ناجحني يف التعليم الرمسي يف الواليات املتحدة .قد يكون لدى طالب ( )SIFEفجوات كبرية يف التعليم املدرسي و/
أو التعليم الرمسي الذي بدأ بعد عمر  8سنوات .قد يتطلب طالب ( )SIFEالذين يتعلمون اللغة اإلجنليزية الدروس اإلضافية يف املعرفة أو
صفوف احلساب من أجل الوصول واملشاركة يف الدروس األكادميية األساسية.
األهلية
قبل التحاق الطالب يف املقاطعة ،على أهايل/أوصياء الطالب إكمال استفتاء لغة املنزل للمقاطعة على طلب االنتساب.
مقدم طلب جيب أن يليب شروط األهلية التالية:
•سجل الطالب لغات خالف اللغة اإلجنليزية يف استفتاء لغة املنزل للمقاطعة؛ و
•دخل طالب الواليات املتحدة خالل سنة واحدة من طلب التسجيل؛ و
•أحرز الطالب املستوى  1أو  2على اختبار والية كاليفورنيا لتنمية اللغة اإلجنليزية ( ،)CELDTأو ال تتوفر لديه نتائج االختبار.
إذا كان الطالب ال يفي بشروط األهلية املذكورة أعاله ،سيتم إسقاط طلبه هلذا املسار من طلبه لالنتساب.

دليل برنامج متعلميا إلجنليزية
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مسارات متعددة اللغات
مسار الوافد الجديد
الصينية
					
• مركز الرتبية الصيين

رياض األطفال إىل 5

					
• مدرسة لينكولن الثانوية

 9إىل 12

اإلسبانية
					
• مركز ميشون للرتبية

رياض األطفال إىل 5

جميع لغات الوافد
					
• مدرسة ايفرييت املتوسطة

 6إىل 8

				
• مدرسة فرانسيسكو املتوسطة

 6إىل 8

					
• مدرسة مارينا املتوسطة

 6إىل 8

• مدرسة فيزيتاشيون املتوسطة				

 6إىل 8

					
• مدرسة غاليليو الثانوية

 9إىل 12

					
• مدرسة لينكولن الثانوية

 9إىل 12

				
• مدرسة ثريغود مارشال الثانوية

 9إىل 12

					
• مدرسة ميشون الثانوية

 9إىل 12

8
				
• مدرسة سان فرانسيسكو العاملية الثانوية

 9إىل 12

					
• مدرسة وشنطن الثانوية

 9إىل 12

						
• ثانوية بالبوا

 9إىل 10

 8مدرسة سان فرانسيسكو العاملية الثانوية مصممة خصيصا للمهاجرين املتعلمني لإلجنليزية الذين وصلوا إىل الواليات املتحدة خالل السنوات
األربع األخرية .وميكن ملتعلمي اللغة اإلجنليزية من إمتام كل السنوات األربع من دراستهم الثانوية يف مدرسة سان فرانسيسكو العاملية الثانوية
والتخرج مع شهادة ثانوية وقد يكونوا مؤهلة للحصول على القبول يف أحد كليات أربع-سنوات.
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مسارات متعددة اللغات
 .7تنازل استثنائي من األهالي
يتطلب قانون الوالية من األهايل/األوصياء ملتعلمي اللغة اإلجنليزية أن يوقعوا تنازل استثنائي من الوالدين من أجل طفلهما للتمكن من أن
يتم إدراجهم يف مسار لغة (أي املسار املعمق مزدوج اللغة ،ومسار تعليم القراءة والكتابة أو مسار الوافد اجلديد مع تعليم اللغة األساسية).
سوف يتلقى األهايل/األوصياء نسخة من التنازل األويل عندما حيصلون على عرص التعيني .عند التسجيل يف موقع املدرسة ،جيب أن يقدم
إىل املدرسة تنازال موقعاً جنبا إىل جنب مع غريها من الوثائق املطلوبة للتسجيل .من خالل التوقيع على التنازل ،يطلب الوالد أو الوصي أن
طفله يوضع يف مسار لغة أساسية بعض التعليمات والكتب املدرسية واملواد اليت ترد فيه ستكون يف اللغة األم للطفل .الستعراض قائمة باملواد
التعليمية لكل مسار ،الرجاء الذهاب إىل  EPCأو االستعراض على املوقع اإللكرتوين التايل:
http://www.sfusd.edu/en/programs-and-services/english-learners-and-languagepathways/overview.html
كل سنة يطلب من األهايل/األوصياء ملتعلمي اللغة اإلجنليزية التوقيع على تنازل سنوي حىت يتم اعادة تصنيف الطالب أو مل يعد مسجل يف
مسار لغة.

عندما تصبح أكبر سناً ،سيكون لديك مجال الختيار مهنة .وإذا كنت حقاً تريد مهنة جيدة،
عليك أن تتحدث أكثر من لغة واحدة للتحدث مع عمالئك والناس الذين سيعملون معك.
طالب في الصف الرابع
دليل برنامج متعلميا إلجنليزية
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.8العام الدراسي  18-2017خيارات مسارات اللغة لجميع الطالب
مسار اللغة
متعلم اللغة املزدوجة قبل احلضانة

الطالب المزودين
•متعلم اجنليزية
•طالب متعددي اللغة

تعليمات اللغة
 %70من الوقت بالكانتونيزية و  %80من
الوقت باالسبانية.

•طالب اجنليزية متفوقني

غمر اللغة املزدوج االبتدائي ك-5

•متعلمي االجنليزية
•طالب متعددي اللغة

ابداء بـ %80توجيه يف لغة املسار يف ك و
ختفيض اىل  %50للصف الـ.5

•طالب ماهرين باالجنليزية

ك -5تعلم القراءة والكتابة االبتدائي

•متعلمي االجنليزية
•طالب متعددي اللغة
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التوجيه الشبيه بـ دي ال اي لكن مصمم
ملتعلمي االجنليزية احملتملني الذين هم
متحدثني حمليني ملسار اللغة.
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.8العام الدراسي  18-2017خيارات مسارات اللغة لجميع الطالب
مسار االهلية
مجيع الطالب مؤهلني بغض النظر عن تفوقهم اللغوي.

•بناء على حبث بواسطة دي ال اي ،سوف تعني
املقاطعة رصيد مناسب للطالب املاهرين يف
مسار اللغة ( 2/3اىل ½) والطالب الذين مل
يربهنوا مهارة يف مسار اللغة ( 1/3اىل ½).
•آلثبات املهارة ،الطالب الذين يشريون لغة غري
االجنليزية يف لغة مسح املنزل سيتم مساعدهتم يف
مسار اللغة املعنية.

المدارس حسب اللغة
كانتنيز

•ابتدائية اي ار تايلور يب كي
•مدرسة الس امريكا للتعليم املبكر يف موسكون
•مدرسة نورويقا للتعليم املبكر
•مدرسة كومادور ستوكتون للتعليم املبكر

االسبانية

•مدرسة بريت هارت االبتدائية
•مدرسة براينت االبتدائية
•مدرسة سيزر تشافيز االبتدائية
•مدرسة فريمونت االبتدائية
•مدرسة الس امريكا للتعليم املبكر يف موسكون
•مدرسة بول ريفري االبتدائية

كانتنيزىي

•مدرسة غمر الصينىي يف دي افيال
•قارفيلد
•ويست بورتال
•غمر اليس فونق يو

الكورية

•كلري ليلنثال

ماندرين

•ستار كينج
•هوزاي اورتيقا

السبانية

•الفارادو
•بريت هارت
•بوينا فيستا هوراس مان
•دانيال ويبسرت
•فريمونت

•الطالب املتقدمني لـ ك او  1الذين لغتهم االصلية كانتنيز
هي واحدة من لغات املسار ذات الصلة.
•الطالب الذين يف الصفوف  2-5الذين ليسوا
حاليا يف دي ال اي او تعليم القراءة والكتابة
جيب دعمهم ويربهنوا على مهارة مبستوى الصف
يف مسار اللغة ذات الصلة.

دليل برنامج متعلميا إلجنليزية

االسبانية

•ليونارد ار فلن
•مارشال
•مونور
•بول ريفري

•اي ار تايلور
•تشن (ك)-2
•موسكون
•مونرو
•الو

•سربنق فايل
•هيلكرست
•سوترو
•باركر
•فيستاكشن فايل

•براينت
•هيلكرست
•تشافيز
•موير
•كليفالند
•جونيبريو سارا
•اي ار تايلور

•لونقفيلو
•موسكون
•سانشيز
•قلن بارك
•سربنق فايل
•قوادالويب
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.8العام الدراسي  18-2017خيارات مسارات اللغة لجميع الطالب
مسار اللغة

الطالب المزودين

 12-6لغة مزدوجة ثانوية

•متعلمي االجنليزية

دي ال اي

•طالب متعددي اللغة
•طالب ماهرين يف االجنليزية

30

تعليمات اللغة
لغة ثانوية مزدوجة وتعليم القراءة والكتابة
يدمج ابتداء من املدرسة املتوسطة ويأخذ
الطالب دورتني اكادمييتني يف لغة املسار.

ك -5لغة اجنبية يف املدرسة االبتدائية

مجيع الطالب

60-30دقيقة من اللغة و التخصيب
الثقايف ( 3-5يوم/اسبوع)

 12-6لغة ثانوية عاملية

مجيع الطالب

45-55دقيقة دورة لغة و ثقافة اختيارية
( 5ايام/اسبوع)

دليل برنامج متعلميا إلجنليزية

.8العام الدراسي  18-2017خيارات مسارات اللغة لجميع الطالب
المدارس حسب اللغة

مسار االهلية
•الطالب الذين يربهنون على مهارة مبستوى الصف كانتنيزية
يف تقييم مسار اللغة املمنوح يف اي يب سي.

مجيع الطالب مؤهلني بغض النظر عن مهارهتم اللغوية.

مجيع الطالب مؤهلني بغض النظر عن مهارهتم اللغوية.

(يشمل دورة واحدة
باملاندرين)

•متوسطة هاربرت هوفر ()8-6
•متوسطة مارينا ()8-6
•متوسطة روزفيلت ()8-6
•اليس يونق يو غمر دليلي ()8-6
•ثانوية جاليليو ()11-9

لكورية

•كلري ليلينثال ك-8

ماندرين

•متوسطة ابتوس ()8-6
•ثانوية لينكولن ()11-9

االسبانية

•بوينا فيستا هوراس مان ()8-6
•متوسطة ايفريت ()8-6
•هاربرت هوفر ()8-6
•متوسطة جيمس لك ()8-6
•بول ريفري ()8-6
•ثانوية جون اوكانيل ()11-9

الفلبينية

•بيسي كامايكل
•لونقفيلو

االيطالية

•كالريندون

يابانية

•كالريندون
•روزا باركس

اليابانية

•متوسطة برسيديو

ماندرين

•متوسطة مارينا
•متوسطة ريزوفلت
•متوسطة ابتوس

االسبانية

•متوسطة براون
•متوسطة ليك
•متوسطة مارينا
•متوسطة بريسيديو

كل مدرسة توفر عدد من دورات لغات عاملية.

دليل برنامج متعلميا إلجنليزية
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مسارات متعددة اللغات
 .9مقاطعة مدارس سان فرانسيسكو الموحدة وجامعة ستانفورد  -مسار الدراسة لمتعلم اإلنجليزية
يف شراكة مع جامعة ستانفورد ،أجرت مقاطعة مدارس سان فرانسيسكو املوحدة دراسة طولية مشلت حنو  18,000من الطالب متعلمي
اإلجنليزية الذين دخلوا الروضة يف مقاطعة مدارس سان فرانسيسكو املوحدة من عام  ،2001-2009مبا يف ذلك  12,000يف مسار اللغة
اإلجنليزية  4,000 ،+يف مسار احلفاظ على لغتني (األكثر مماثلة ملسار تعليم القراءة والكتابة للحايل) ،و 000,2يف املسار املعمق مزدوج
اللغة .توضح الرسوم البيانية أدناه مقارنة نتائج الطالب متعلمي اإلجنليزية يف هذه املسارات الثالثة من عام .2004--2012
إجادة اللغة اإلنجليزية :أكثر من  4من أصل  5من متعلمي اللغة اإلنجليزية يجيدون اللغة اإلنجليزية مع الوصول للصف الخامس،
بغض النظر عن مسار متعلم اللغة اإلنجليزية.
•سيتم كل سنة تقييم مستوى إتقان اللغة اإلجنليزية لطفلك بغية ضمان إحرازه تقدم يف اجتاه إتقان اإلنكليزية بشكل كامل.
•الطالب مسار اللغة اإلجنليزية  +أحرزوا تقدم أسرع حنو إتقان اللغة اإلجنليزية يف الصفوف األوىل من املدرسة االبتدائية.
•جتدر اإلشارة إىل أن الطلبة يف اللغتني اإلنكليزية والفرنسية ،ومسارات املعمقة املزدوجة اللحاق مع أقراهنم حول الصف اخلامس .بنهاية
املدرسة االبتدائية حوايل  80-85%طالب صاروا متقنني لإلجنليزية ،بغض النظر عن املسار األويل.

Percent of EL Kindergarten Entrants Reaching English
Proficiency (as Measured by the CELDT) by Grade & Program, 2002-2012
Bilingual Maintenance
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مسارات متعددة اللغات
إعادة التصنيف :في المدرسة االبتدائية ،يتم إعادة تصنيف المزيد من الطلبة في الفصول الدراسية في مسار اللغة اإلنجليزية +
كمتقن اللغة اإلنجليزية عما يتم في مسارات اللغتين .الطالب في مسارات اللغتين يلحقون بحلول الصف السابع.
•بينما يطور طفلك مهارات اإلجنليزية واألكادميية ،سوف يصل إىل مرحلة حيث سوف يعاد تصنيفه كطالب يتقن اللغة اإلجنليزية
بطالقة .راجع اجلزء يف إجراءات إعادة التصنيف للمعايري بشكل مفصل.
•يف الصف اخلامس مت تصنيف  3طالب من كل  4يف مسار اللغة اإلجنليزية  ،+وهو إىل حد ما أعلى من معدالت إعادة التصنيف
يف املسارات األخرى.
•مع حلول الصف السابع ،معدالت إعادة التصنيف هي تقريبا نفس الشيء – فوق  – 85%يف مجيع مسارات تعلم اإلجنليزية
الثالثة.

Percent of EL Kindergarten Entrants Reclassified as
English Proficient, by Grade & Instructional Program, 2002-2012
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مسارات متعددة اللغات
آداب اللغة اإلنكليزية ( :)ELAفي المتوسط ،تزداد مهارات آداب اللغة اإلنكليزية لمتعلمي اإلنجليزية ( )ELsفي المسار
المعمق مزدوج اللغة زيادة أسرع من تلك التي يحققها متعلمي اإلنجليزية في المسارات األخرى.
•متوسط نتائج اختبارات آداب اللغة اإلنكليزية ملتعلمي اإلجنليزية املسجلني يف املسار املعمق مزدوج اللغة تزداد أسرع من الصف الثاين
ولغاية الصف السابع من تلك النتائج للطلبة املسجلني يف اإلجنليزية  +أو مسار احلفاظ على لغتني.
•على الرغم من أن أولئك يف املسار املعمق مزدوج اللغة حيصلون على نتائج أدىن من أقراهنم يف مسار احلفاظ على لغتني ومسارات
اللغة اإلجنليزية  +يف الصف الثاين ،ولكن مع حلوهلم يف الصف اخلامس يلحقون بزمالئهم حبيث أن النتائج ال ختتلف عرب املسارات
•مع حلول الصف السابع ،حيصل متعلمو اإلجنليزية يف املسار املعمق مزدوج اللغة على درجات أعلى يف اختبارات آداب اللغة
اإلنكليزية من تلك للطالب املتوسط يف كاليفورنيا ،وأعلى من متعلمي اإلجنليزية يف املسارات األخرى.
•نتائج اختبارات آداب اللغة اإلنكليزية ملتعلمي اإلجنليزية يف مسار احلفاظ على لغتني ،واللغة اإلجنليزية  +تغيري بنفس النسبة كنتائج
الطالب املتوسط يف كاليفورنيا.
Average English Language Arts CST Trajectory:
EL Kindergarten Entrants, by Instructional Pathway
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وصول متعلم االنجليزية إلى لتعليم الخاص
ملتعلمي اإلجنليزية ( )ELيف خطة التعليم الفردية ( )IEPsالذين حيتاجون إىل خدمات اكتساب اللغة اإلجنليزية للحصول على التعليم العام
احلرة واملناسب (:)FAPE
•ينبغي أن تشمل خطة التعليم الفردية اليت يتلقوهنا األهداف اليت تتناول التطوير املخصص للغة اإلجنليزية ،إضافة إىل األهداف اليت
تدعم الوصول إىل التنمية املدجمة يف اللغة اإلجنليزية يف جماالت احملتوى و/أو تعليم اللغة األساسية أو دعم اللغة األساسية حيثما كان
ذلك متاحاً ومناسباً( .انظر مربع “مناسب لغويا” الي اهداف خمتارة يف خطة التعليم الفردي) .جيب ان تنص خطة تعليمهم
الفردي على ان جتهيزات وتعديالت  CELDTلكل نطاق هي كما هو مطلوب و/او تأخذ بعني االعتبار التقييم املتعاقب لـ
.CELDT
•جيب أن يضم الفريق الذي يتوىل تقييم األهلية موظفني مؤهلني يف التقييم غري املتحيز ،وتزويد فريق  IEPباملعلومات ملساعدة الفريق
على فهم أثر اإلعاقة للطالب فيما تتعلق بشخص متعلم للغة اإلجنليزية.
•ينبغي على فريق  IEPالتشاور مع شخص واحد على األقل مرخص ومعه  CLADأو  BCLADالذين ميكن أن يساعد فريق
 IEPيف حتديد ما هي خدمات التعليم اخلاص الضرورية لتزويد الطالب متعلم اللغة اإلجنليزية باحلصول على تعليم املناهج الدراسية
األساسية.
إذا مل يتم تضمني أهداف تطوير اللغة اإلجنليزية  ELDيف خطة التعليم الفردية  IEPللطالب متعلم اإلجنليزية ألن إعاقة الطالب ال تؤثر
على مشاركة الطالب وإحرازه التقدم يف هذا اجملال ،فإنه ال يزال على املدرسة واجب ضمان أن يشارك الطالب يف  30دقيقة على األقل من
التطوير احملدد للغة اإلجنليزية الذي يستهدف على وجه التحديد إىل مستوى إتقان اللغة اإلجنليزية للطالب حىت يعاد تصنيفه ،فضال التطوير
املتكامل للغة اإلجنليزية من خالل حمتوى التعليمات .ملزيد من املعلومات اذهب إىل املوقع التايلhttp://www.sfusd.edu/en/ :
programs-and-services/special-education/overview.html
يشجع أهايل وأوصياء الطالب متعلمي اإلجنليزية الذين يتلقون خدمات الرتبية اخلاصة على املشاركة يف اللجنة االستشارية يف اجملتمع للتعليم
اخلاص( .)CACوالغرض من هذه اللجنة هو دعم برامج فعالة للتعليم اخلاص واخلدمات وتقدمي املشورة جمللس التعليم بشأن األولويات يف
خطة الرتبية اخلاصة للمنطقة احمللية ( .)SELPAملزيد من املعلومات عن ( )CACاذهب إىل املوقع التايل:
)http://www.sfusd.edu/en/councils-committees/community-advisory-committee-(cacfor-special-education.html
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إجراءات إعادة التصنيف لمتعلمي االنجليزية
إعادة التصنيف هي عملية يتم من خالهلا تصنيف متعلم اللغة اإلجنليزية إىل طالب يتقن اللغة إجنليزية بطالقة ( )RFEPبعد حتقيقه املعايري
اللغوية واألكادميية املختلفة اليت وضعتها الوالية واملقاطعة.
ووضعت مقاطعة مدارس سان فرانسيسكو املوحدة السياسات واإلجراءات إلعادة تصنيف الطالب استناداً إىل املعايري احملددة من قبل املبادئ
التوجيهية إلدارة التعليم يف والية كاليفورنيا .الطالب الذين حددوا يف البداية كاملتعلمني لإلجنليزية ( )ELsيعاد تصنيفهم إىل طالب يتقن
اللغة إجنليزية بطالقة ( )RFEPعندما يستوفوا املعايري القياسية التالية .تتوفر معلومات مفصلة وفق مستوى الصف عن إعادة التصنيف على
املوقع اإللكرتوين التايلhttp://www.sfusd.edu/en/programs-and-services/english-learners-and- :
.language-pathways/reclassification
 .1مستوى الكفاءة الشاملة املبكرة ( 4متقدم مبكر) أو ( 5متقدم) يف اختبار  ،CELDTمع نتائج الفرعية ( 3متوسط) أو أعلى؛
 .2إظهار املهارات األساسية باللغة اإلجنليزية من خالل تقييم موضوعي الذي يعطي أيضا للطالب املتقنني للغة اإلجنليزية من نفس العمر
()SBAC, F&P, RI؛
 .3تقييم املعلم؛ و
 .4مت استشارة/إعالم الوالد أو الوصي (رسالة موافقة الوالدين).
إذا ما قرر فريق  IEPأن ذلك مناسباً ،ميكن تقييم متعلمي اللغة اإلجنليزية الذين يتلقون خدمات الرتبية اخلاصة باستخدام اختبار
VCCALPSكتقييم بديل الختبار  CELDTلتحديد مستوى الكفاءة يف اللغة اإلجنليزية .إذا كان فريق تقييم اللغة يف املدرسة
حيدد أن متعلم اللغة اإلجنليزية مع  IEPسيستفيد من إعادة تصنيفه ،ولكن إعاقة الطالب متنعه من الوفاء باملعايري املذكورة أعاله ،قد يكون
بروتوكول إعادة التصنيف الفردي مناسب هلذا العدد الصغري نسبيا من الطالب.
وتوزع إدارة مسارات متعددة اللغات ( )MPDقائمة متعلمي اللغة اإلجنليزية لكل موقع بشكل منتظم .توفر القائمة للمعلمني واإلداريني
معلومات االختبار الالزمة للشروع يف عملية إعادة التصنيف .وباإلضافة إىل ذلك ،توزع  MPDقائمة خمصصة للطالب الذين حيتمل أن
تكونوا مؤهلني إلعادة التصنيف .أن الشروع يف عملية إعادة التصنيف هي مسؤولية موقع املدرسة .بعد أن يتم إعادة تصنيف طالب ،جيب
رصد تقدمه األكادميي ملدة سنتني.

نحن نؤمن بأن توفير إمكانية الوصول إلى برامج واضحة المعالم وذات جودة عالية وخدمات
تركز على اإلنجاز األكاديمي ،والممارسات الشاملة وتعزيز احترام الذات اإليجابي ،فإننا
سنصنع المواطنين العالميين الذين هم على استعداد ليصيروا قادتنا في المستقبل.
مدير SFUSD
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العام الدراسي  17-2016الجدول الزمني لمتعلمي االنجليزية للتقييمات
الشهر

االختبار & النتائج

فرص اشراك اولياء االمر
•اشعار الوضع ملتعلمي االجنليزية :يتسلم
اهايل متعلمي االجنليزية رسالة مبستوى
الطالب والوضع.
• جولة التصنيف  :#1ترسل االستمارات
اىل املدارس مع , CELDTمع احدث
درجات F&P, RI ,CELDT

اغسطس

• املبدئي ( متعلمي االجنليزيىة احملتملني يف احصائية
لغة املنزل)  :CELDTيتسلم االهايل اجلدد
اشعار جديد ويبداء الطاقم بأختبار الطالب اجلدد
فقط.

سبتمرب

•  CELDTالسنوي مجيع متعلمي االجنليزية:
يتسلم اهايل متعلمي االجنليزية اشعار االمتحانات
واختبارات طاقم متعلمي االجنليزية
•F&P #1 (TK-2) and RI #1
 (3-12):يتم اختبار الطالب لتحديد مستو
القراءة.

اكتوبر  -نوفمرب

•جولة  #2العادة التصنيف :ترسل االستمارات اىل
املدارس بأستخدام مصادر جديدة لـ CELDT
ونتائج جديدة اخرى للتقييم.
•اجتماعات اولياء االمور مع املدرسني 27 :#2
فرباير -3مارس.

•ندوات اولياء االمور واملدرسني 14 :#1
نوفمرب .-18فرص للالهايل لفهم تقدم
الطالب بأجتاه اعادة التصنيف ،بطائق
الدرجات و ونتائج التقييم.

يناير

• ( :IDA#2)10-3فنون اللغة االجنليزية مهمة
معلم الكتابة
•لغات العامل ( 8مع لغة املنزل املستهدفة غري
االجنليزية) :النتائج املشعرة بالوضع يف الص الـ 9من
دورة لغة العامل.

•دليل برنامج متعلمي االجنليزية :يتسلم اهايل
متعامي االجنليزية نسخة من دليل متعلمي
االجنليزية اجلديد.

فرباير

• ( :IDA#2)10-3فنون اللغة االجنليزية مهمة
معلم الكتابة
•لغات العامل ( 8مع لغة املنزل املستهدفة غري
االجنليزية) :النتائج املشعرة بالوضع يف الص الـ 9من
دورة لغة العامل.

•جولة  #2العادة التصنيف :ترسل
االستمارات اىل املدارس بأستخدام
CELDTمصادر جديدة لـ ونتائج
جديدة اخرى للتقييم.
•اجتماعات اولياء االمور مع املدرسني :#2
 27فرباير -3مارس.

مارس

•السنوي  :(11&8-3)SBACيبداء االختبار
جلميع الطالب.

•اعفاء مسار اللغة :يستكمل االهايل
ويوقعون على االعفاءات السنوية الستكمال
مسارات اللغة.

ابريل

•السنوي  :(11&8-3)SBACيبداء االختبار
جلميع الطالب.

مايو

•اعفاء مسار اللغة :يستكمل االهايل ويوقعون على
االعفاءات السنوية الستكمال مسارات اللغة.

•جولة  #3العادة التصنيف :التذكريات
النهائية لتحصيل مجيع االستمارات املتبقية
للعام الدراسي.

CELDT: California English Language Development Test (will change to English Language Profi)ciency Assessments for California ELPAC in spring of 2018
F&P: Fountas & Pinnell
IWA: Integrated Writing Assessment
)RI: Reading Inventory (formerly SRI
SBAC: Smarter Balanced Assessment
IDA: Interim District Assessment

دليل برنامج متعلميا إلجنليزية

37

خدمات الترجمة والترجمة الشفوية المجانية
كأحد الوالدين أو وصي ،ميكنك طلب خدمات الرتمجة أو الرتمجة الشفوية الفردية اجملانية يف موقع املدرسة اخلاص بك و/أو يف إدارة يف
املقاطعة عن طريق ملء استمارات طلب مساعدة للغة األساسية ( .)PLARميكن إكمال منوذج الطلب باللغة الرئيسية اخلاصة بك
وإعادته إىل املكتب الرئيسي يف املدرسة اخلاصة بك ،أو إىل املكتب املركزي ملقاطعة مدارس سان فرانسيسكو املوحدة ( 555شارع فرانكلني،
هبو الطابق األول) أو إىل إدارة دعم الطالب ،واجملتمع ،واألسرة ( 727جادة جولدن جيت ،الطابق الثاين).
إذا كان لديك شكوى حول خدمات الرتمجة/الرتمجة الشفوية ،ميكنك إكمال منوذج شكوى يف لغة املنزل اخلاصة بك وإعادته إىل املكتب
الرئيسي يف املدرسة اخلاصة بك ،أو إىل املكتب املركزي ملقاطعة مدارس سان فرانسيسكو املوحدة ( 555شارع فرانكلني ،هبو الطابق األول)
أو إىل إدارة دعم الطالب ،واجملتمع ،واألسرة ( 727جادة جولدن جيت ،الطابق الثاين).
ميكن احلصول على كل من هذه النماذج يف مواقع املدارس ،أو من املكتب املركزي ملقاطعة مدارس سان فرانسيسكو املوحدة أو من إدارة
دعم الطالب ،واجملتمع ،واألسرة ،وعلى صفحة الطالب واآلباء من  .www.sfusd.eduللحصول على مزيد من املعلومات أو
املساعدة ،ميكنكم ترك رسالة عن طريق االتصال باهلاتف.)415( 522-7343
ال يجوز استخدام المترجمين غير المؤهلين من المقاطعة ،بما في ذلك الطالب وغيرهم من األطفال ،للترجمة الشفوية أو التفسير،
إال في حاالت الطوارئ.

فـَُرص مشاركة األهالي
مجيع األسر متعلمي اإلجنليزية مدعوون للمشاركة يف جملس موقع املدرسة واللجنة االستشارية ملتعلمي اللغة اإلجنليزية يف مدرستهم .فيما يلي
وصف ملسؤوليات كل فريق.
مجلس موقع المدرسة ()CSS
•نصح الرئيس حول برامج وخدمات متعلمي اللغة اإلجنليزية
• نصح جملس موقع املدرسة حول تطوير بطاقة األداء
املتوازن /اخلطة املفردة لتحصيل الطالب ()BSC/SPSA
وميزانية املنحة التكميلية للرتكيز ملتعلمني اللغة اإلجنليزية
()SCG-EL
•املساعد يف تعداد اللغة السنوي وتقييم احتياجات املدرسة.
•بناء توعية الوالدين بأمهية االلتزام بالدوام املدرسي.

اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية ()CALE
•إنشاء ،ومراجعة بانتظام ،سياسة إشراك الوالدين وميثاق البيت
واملدرسة (مطلوبة للمدارس املصنفة ضمن فئة )Title 1
•وضع ورصد وتقييم بطاقة األداء املتوازن /اخلطة املفردة
لتحصيل الطالب ()BSC/SPSA
•احلصول على مدخالت من اجملالس االستشارية واللجان
األخرى.
•إنشاء واحلفاظ على لوائح داخلية.
•االحتفاظ بالسجالت (مثل االنتخابات ،واملراسالت الرمسية)

ملزيد من املعلومات يرجى التواصل مع مدير مدرستك او اتصل بأدارة مسارات اللغات املتعددة :دانيال اوتلي  9790-217-415او
uttleyd@sfusd.edu
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تعريف المصطلحات التربوية لمتعلمي اإلنجليزية
المصطلح باإلنجليزية

المصطلح بالعربية

التعريف

A – G Requirements

املتطلبات من A
إىل G

تطلب جامعة كاليفورنيا من الطالب اجلدد إن يكونوا قد أمتوا دورات
الكلية التحضريية يف كل من هذه املواضيع (هو ما يعنونه نظام جامعة
كاليفورنيا باألحرف  Aإىل  :)Gالرياضيات ،خمترب العلوم ،التاريخ/
العلوم االجتماعية ،لغة خالف اللغة اإلجنليزية ،الفنون البصرية أو
املسرحية ،وواحد من الوحدات االختيارية املؤهلة.

Annual Measurable
Achievement
)Objective (AMAO

أهداف األداء السنوية
القابلة للقياس

ثالثة معايري ضمن القانون االحتادي لتقييم إذا كان املتعلمني للغة
اإلجنليزية يف مقاطعة حيققوا جناحا أكادميياً )1 :التقدم يف تعلم اللغة
اإلجنليزية؛  )2التقدم احملرز يف النسبة املئوية للطالب الذين أصبحوا
يتقن اللغة اإلنكليزية؛ و  )3معدل املشاركة يف آداب اللغة اإلنكليزية
والرياضيات تقييم الوالية ومعدل التخرج ملتعلمي االجنليزية.

Bilingual, Crossتصريح ثنائي اللغة،
تصريح من الوالية يأذن للمعلمني توفري التدريس األكادميي املصمم
cultural, Language
تعدد الثقافات ،التطوير خصيصا يف اللغة اإلجنليزية ،وتطوير اللغة اإلجنليزية ،تطوير اللغة
and Academic
اللغوي واألكادميي
األساسية يف اللغة املستهدفة وتدريس حمتوى التعليم يف اللغة املستهدفة.
Development
( )BCLADأو
 (BCLAD) or Bilingualالتعليم بلغتني
Authorization
California
English Language
Development Test
)(CELDT
Common Core State
)Standards (CCSS

اختبار كاليفورنيا لتطوير اختبار من الوالية ُيرى لتصنيف مستوى الطالقة يف اللغة اإلجنليزية
اللغة اإلجنليزية
وتقييم مستوى إتقان اللغة اإلجنليزية سنوياً حىت إعادة التصنيف .تقييم
مهارة اللغة االجنليزية بكاليفورنيا سوف يستبدل اختبار كاليفورنيا
لتطوير اللغة االجنليزية يف ربيع .2018
املعايري األساسية
املشرتكة للوالية

تصريح تعدد الثقافات،
Cross-cultural,
التطوير اللغوي
Language and
واألكادميي أو متعلم
Academic
) Development (CLADاإلجنليزية
or English Learner
Authorization
Deferred Action for
Childhood Arrivals
(DACA) Program

دليل برنامج متعلميا إلجنليزية

برنامج اإلجراء املؤجل
لقدوم األطفال

املعايري األساسية املشرتكة للوالية هي جمموعة من معايري الرياضيات،
وآداب اللغة اإلجنليزية اليت اعتمدت عليها معظم الواليات يف الواليات
املتحدة لتوفري الوضوح حول ما هو املتوقع من األطفال أن يعرفوا وأن
يكونوا قادرين على القيام به نتيجة التعليم من رياض األطفال إىل
الصف .12
تصريح من الوالية يأذن للمعلمني توفري التدريس األكادميي املصمم
خصيصا يف اللغة اإلجنليزية ،وتطوير اللغة اإلجنليزية.

الطالب الذين وصلوا كاألطفال دون وثائق للواليات املتحدة قد يكونوا
معفيني من الرتحيل ملدة سنتني (قابلة للتجديد) ومؤهلني للحصول
على تصاريح للعمل .يشمل الطالب املؤهلني أولئك الذين جاؤوا إىل
الواليات املتحدة قبل أن يصلوا إىل عيد ميالدهم السادس عشر وهم
حتت سن ال  31اعتبارا من  15يونيو  2012والذين أقاموا بصفة
مستمرة يف الواليات املتحدة منذ  15يونيو .2007
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تعريف المصطلحات التربوية لمتعلمي اإلنجليزية
المصطلح باإلنجليزية

المصطلح بالعربية

التعريف

English Language
Development (ELD):
Designated and
Integrated

تطوير اللغة االجنليزية:
املخصص واملدمج

تدريس تطوير اللغة االجنليزية املخصص احملدد يف CDE 2014
 ELA/ELDهو وقت حممي ( 30دقيقة على االقل تعادل بواسطة
اتقان االجنليزية) أثناء اليوم املدرسي العادي حيث يستخدم املدرسني
معايري تطوير اللغة االجنليزية كمعايري رئيسة يف سبل البناء إىل ومن
حمتوى التعليم حنو تطوير مهارات اللغة اإلجنليزية األكادميية اهلامة
واملعارف والقدرات الالزمة حملتوى التعلم باللغة اإلجنليزية.

)English Learner (EL

متعلم اللغة اإلجنليزية

مصطلح يستخدم من قبل إدارة التعليم كاليفورنيا لوصف الطالب
الذين بصدد اكتساب اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية ،ومل يصلوا بعد إىل
حالة متقن اللغة اإلجنليزية برباعة ()FEP

English Learner
Typology

فئات متعلم اللغة
اإلجنليزية

صفات تشري إىل عدد السنوات اليت مت فيها تصنيف الطالب كمتعلم
اللغة اإلجنليزية:

Fluent English
)Proficient (FEP

متقن اللغة اإلجنليزية
برباعة

وهناك فئتني من الطالب متقين اللغة اإلجنليزية برباعة )1 :متقن اللغة
اإلجنليزية برباعة األويل ( )I-FEPوهو من الطالب الذين لديهم لغة
منزل خالف اللغة اإلجنليزية ،ولكن تأهل كمتقن اللغة اإلجنليزية برباعة
عندما أدخل مدرسة أول مرة ،عموما وفق نتيجته يف CELDT؛ و
 )2متقن اللغة اإلجنليزية برباعة املعاد تصنيفه ( ،)R-FEPوهو من
الذين عينوا يف البداية كمتعلم اللغة اإلجنليزية ،وقد مت إعادة تصنيفه إىل
متقن اللغة اإلجنليزية برباعة من خالل استيفائه للمعايري اليت حددهتا
الدولة واملقاطعات.

Home Language

لغة املنزل

اللغة اليت هي األكثر استخداماً يف املنزل .عادة ،أهنا اللغة اليت يكون
فيها الطالب أكثر كفاءة .ويستخدم هذا املصطلح بالتبادل مع اللغة
األساسية ،واألصلية ،واألوىل.

تطوير اللغة االجنليزية املدمج هو تدريس اللغة اإلنكليزية األكادميية
اليت يقدم طوال اليوم الدراسي وعرب كل التخصصات .املعلمني ممن
لديهم متعلمي اللغة اإلجنليزية يستخدموا أسس كاليفورنيا لتطوير اللغة
االجنليزية باإلضافة إىل آداب اللغة اإلجنليزية /املعرفة االساسية وغريها
من معايري احملتوى لدعم التقدم اللغوي واألكادميي ملتعلمني اللغة
اإلجنليزية.

(1اجلديد – تصنف متعلم اللغة اإلجنليزية ملدة  1-2سنة (القادمني
اجلدد الذين هم من املهاجرين الذين وصلوا مؤخرا يعتبوا وكأهنم جمموعة
فرعية من فئة متعلم اللغة اإلجنليزية اجلديد)؛  )2النامي – تصنف
متعلم اللغة اإلجنليزية ملدة  2-5سنوات؛ و  )3املتعلم اللغة اإلجنليزية
الطويلة األمد – تصنف متعلم اللغة اإلجنليزية ألكثر من  5سنوات.
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تعريف المصطلحات التربوية لمتعلمي اإلنجليزية
المصطلح باإلنجليزية

المصطلح بالعربية

التعريف

Individualized
)Education Plan (IEP

خطة التعليم الفردية

خطة وضعت لتلبية االحتياجات احملددة للطالب الذي مت التعرف على
أنه مؤهل للحصول على خدمات التعليم اخلاص.

Next Generation
Science Standards
)(NGSS

معايري علوم اجليل
القادم ()NGSS

معايري العلم للصف  12اليت هي غنية باحملتوى والتمرين واملرتبة بطريقة
متماسكة يف خمتلف التخصصات والصفوف لتزويد مجيع الطالب
مبعامل تعليم علمية دولية.

Primary Language

اللغة األساسية /
الرئيسية

اللغة اليت يكون فيها الطالب األكثر كفاءة .عادة ،أهنا اللغة اليت
تعلمها الطالب أوالً .يستخدم املصطلح بالتبادل مع اللغة الرئيسية،
واألصلية ،واألوىل .اللغة األساسية يف بعض األحيان يشار هلا برمز
(.)L1

Primary Language
Assistance Request
)(PLAR

طلب مساعدة للغة
األساسية

منوذج لألهايل لطلب خدمات الرتمجة و/أو الرتمجة الشفوية.

Program Pathways

مسارات الربنامج

يشري إىل الربامج اليت يتم تقدميها من املدرسة االبتدائية إىل املدرسة
الثانوية.

RTI2: Response
to Instruction and
Intervention

االستجابة للتعليم
والتدخل ()RTI2

هنج منظم يعتمد على البيانات للتعليم ويستفيد منه كل طالب .يدمج
 RTI2املوارد من التعليم العام ،الربامج الفئوية ،والتعليم اخلاص
من خالل نظام شامل للتعليم األساسي واملستويات املتدرجة من
التدخالت لفائدة كل طالب.

Smarter Balanced
)Assessments (SBAC

التقييمات املتوازنة
األكثر ذكاء

تقييمات جديدة للوالية تعتمد على احلاسوب يأخذها الطالب يف
الصفوف  3-8و 11يف آداب اللغة اإلنكليزية والرياضيات لقياس
اتقاهنم للمعايري األساسية املشرتكة اجلديدة للوالية .أستبدل هذا
التقييم اختبار معايري والية كاليفورنيا (.)CTS

Unaccompanied
Immigrant Child

الطفل املهاجر غري
املصحوب (املرافَق)
ُ

هو القاصر دون سن  18الذي ليس لديه أهل أو وصي قانوين يف
الواليات املتحدة ،أو ال يوجد له يف الواليات املتحدة أهل أو وصي
قانوين لتوفري العناية والرعاية املادية .العديد من األطفال املهاجرين غري
املصحوبني هم من طالب التعليم الرمسي غري املنتظم ()SIFEالذين
حيتاجون إىل املوارد واإلحاالت للصحة البدنية والعقلية ،وخدمات
اإلسكان والقانونية.

دليل برنامج متعلميا إلجنليزية
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هل لديك أسئلة؟ هل تحتاج إلى مساعدة؟
تحدث إلى فريق العمل في مركز التعيين التربوي في مقاطعة مدارس سان
فرانسيسكو الموحدة .نحن هنا لمساعدتك!
 555شارع فرانكلين ،الغرفة 100
سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا 94102
415.241.6085
www.SFUSD.edu/enroll

التواريخ الرئيسية
 1أكتوبر 2016

تبدأ جوالت المدارس (اتصل بالمدارس أو قم بزيارة www.sfusd.edu/enrollللتواريخ
واألوقات)

 29أكتوبر  2016الطلبات متوفرة .مهرجان التسجيل (ستي كولج اوف سان فرانسيسكو ،من  9:30ص ولغاية  2:30م)
 16ديسمبر  2016موعد تسليم طلبات لويل الصف 9
 13يناير  2017آخر يوم لتقديم طلب تعيين المدرسة
 17مارس  2017عروض التعيين سترسل بالبريد لألسر

سياسة عدم التمييز
برامج وأنشطة وممارسات مقاطعة مدارس سان فرانسيسكو املوحدة تكون خالية من التمييز القائم على العرق الفعلي أو املتصورة ،اللون،
النسب ،األصل القومي ،حتديد اجملموعة العرقية ،العمر ،الدين ،احلالة الزواجية أو الوالدين ،اإلعاقة البدنية أو العقلية ،اجلنس ،امليول
اجلنسية ،النوع (ذكر أو أنثى) ،هوية النوع ،أو تعبري النوع؛ أو على أساس رابطة لشخص مع شخص أو جمموعة مع واحد أو أكثر من هذه
اخلصائص الفعلية أو املتصورة.
إذا كنت تعتقد أن كنت قد تعرضت للتمييز ضدك ،يرجى االتصال فورا مبدير موقع املدرسة و/أو املدير التنفيذي مكتب اإلنصاف ،روث
ديب ،على اهلاتف  )415( 7334-355أو  .diepr@sfusd.eduنسخة سياسة الشكوى املوحدة يف  SFUSDمتاحة عند
الطلب.

مقاطعة مدارس سان فرانسيسكو الموحدة
إدارة المسارات متعددة اللغات

