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 الئحة حقوق اآلباء
 لمتعلمي اللغة اإلنكلیزیة في والیة نیویورك

 
)  New York State Education Department: NYSEDمن تعلیمات مفوض إدارة التعلیم بوالیة نیویورك ( 154یضمن القسم 

 :ما یلي -) English Language Learners: ELLsآباء/أولیاء أمور متعلمي اللغة اإلنكلیزیة ( -لكم 
 

حق أطفالكم في تلقي تعلیم عام مجاني في المنطقة التعلیمیة التي تعیشون بھا، بغض النظر عن حالة ھجرتكم أو حالة ھجرة  .1
أطفالكم (سواًء أكان أفراد األسرة مواطنین أو مھاجرین أو بغیر وثائق إقامة قانونیة) أو اللغة التي تتحدثونھا أنتم أو یتحدثونھا 

 ھم.
 
فالكم في المدرسة بدون أن یُطلَب منكم تقدیم معلومات أو أوراق تكشف عن حالة الھجرة الخاصة بكم أو الحق في قید أط .2

وال یمكن أن یُطلَب منكم تقدیم بطاقة أو رقم ضمان اجتماعي، أو تأشیرة ھجرة أو حالة تأشیرة، أو وثائق الجنسیة أو  بأطفالكم.
 حالة الجنسیة. 

 
من أجل عملیات  لفیدرالي في االستعانة بمترجم شفوي/تحریري مؤھَل یتاح لكم بلغتكم المفضلةالحق المكفول بموجب القانون ا .3

 .التواصل الھامة مع المنطقة التعلیمیة
 

تلمیًذا أو أكثر عند  20) عند توافر Bilingual Education: BEالحق في إلحاق أطفالكم ببرنامج تعلیم مزدوج اللغة ( .4
 1ألساسیة/اللغة المستخدمة في المنزل نفسھا.مستوى الصف یتحدثون اللغة ا

 
) لھا، وسوف یتم إلحاقھم ELLsالحق في اإلخطار الكتابي باللغة اإلنكلیزیة ولغتكم المفضلة التي تم تحدید أطفالكم كمتعلمي ( .5

عَرف سابقًا ) (الذي كان یُ English as a New Languageببرنامج تعلیم مزدوج اللغة أو برنامج اإلنكلیزیة كلغة جدیدة (
 2باسم برنامج تعلیم اإلنكلیزیة كلغة ثانیة).

 
ھ عالیة الجودة، تقدمھا المنطقة التعلیمیة التي تتبعونھا، وتركز على المعاییر واالختبارات التي تضعھا ھیالحق في جلسة توجی .6

لیم مزدوج اللغة واللغة )، فضالً عن أھداف البرنامج ومتطلبات التعELLsالوالیة وما تنتظره المدرسة من متعلمي (
 اإلنكلیزیة كلغة جدیدة. والبد أن یُعقَد ھذا التوجیھ قبل اإللتحاق النھائي ببرنامج المدرسة، وأن یكون بلغتكم المفضلة.

 
الحق في تلقي معلومات عن تطور اللغة اإلنكلیزیة لدى األطفال، وعن تطور لغتھم المستخدمة في المنزل أیًضا إذا كانوا في  .7

 ج تعلیم مزدوج اللغة.برنام
 

الحق في مقابلة طاقم المدرسة مرة واحدة في العام على األقل، فضالً عن اجتماعات أخرى تكون مطلوبة بصفة عامة، وذلك  .8
 لمناقشة التقدم الكلي في تطور مھارات التعلم واللغة لدى أطفالكم. 

                                                 
) أو بین تالمیذ مستویات K-8) مطلوبًا في الصفوف من الروضة إلى الصف الثامن (BE"، یكون برنامج (Aspiraفي مدینة نیویورك، وفقًا لمرسوم التوافق " 1

ة، لكنھ یتوفر داخل المنطقة التعلیمیة، وإذا لم یتوفر العدد الكافي من التالمیذ المؤھلین في المدرس الصفوف األعلى الذین یتحدثون اللغة نفسھا في صفین متقاربین.
 ).BEفالبد أن توفر المنطقة برنامج (

عالوةً على أن الملتحقین ببرنامج التعلیم مزدوج  ) مھاراتھم في اللغة اإلنكلیزیة عن طریق الدورات الدراسیة "اإلنكلیزیة كلغة جدیدة".ELLsینّمي كل متعلمي ( 2
وتُقَدم دورات دراسیة في مجاالت المحتوى الرئیسیة (وھي  ).Home Language Artsغة المستخدمة في المنزل (اللغة یشاركون أیًضا في مھارات الل

ویتلقى ھؤالء غیر الملتحقین  اللغة اإلنكلیزیة واللغة المستخدمة في المنزل. بكل منالریاضیات والعلوم والدراسات االجتماعیة) في برنامج التعلیم مزدوج اللغة 
 .باللغة اإلنكلیزیةلتعلیم مزدوج اللغة دورات دراسیة في مجاالت المحتوى الرئیسیة ببرنامج ا
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أیام من قیدھم، والحق  10إلنكلیزیة كلغة جدیدة في غضون حق أطفالكم في االلتحاق ببرنامج تعلیم مزدوج اللغة أو برنامج ا .9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ویجب أن یتلقى أطفالكم تدریس اإلنكلیزیة كلغة جدیدة، على األقل. في الخروج من برنامج التعلیم مزدوج اللغة.
 

حق أطفالكم في التحویل إلى مدرسة أخرى داخل منطقتكم التعلیمیة توفر التعلیم مزدوج اللغة بلغتكم، ما لم تكن مدرسة  .10
 األطفال األصلیة توفر مثل ھذا البرنامج.

 
مع السن حق أطفالكم في التمتع بفرص وصول متكافئة إلى جمیع البرامج والخدمات التي تقدمھا المنطقة التعلیمیة، بما یتناسب  .11

 ومستوى الصف، بما في ذلك السن والمستوى المطلوبَْین للتخرج، وإلى كل البرامج المدرسیة المتاحة للتالمیذ اآلخرین.
 

حق أطفالكم في تلقي تدریس كل المحتوى األساسي، وفي تعلم اإلنكلیزیة والمواد األخرى مثل مھارات القراءة/اللغة  .12
وال یقلل الحق في الحصول  والریاضیات والعلوم والدراسات االجتماعیة بالمستوى األكادیمي نفسھ لجمیع األطفال اآلخرین.

 محتوى األساسي.) القدرة على تلقي تدریس الELLعلى خدمات (
 

وال  حق أطفالكم في الوصول الكامل إلى النشاطات خارج المقرر الدراسي (أندیة ما بعد المدرسة، والریاضات، وغیرھا). .13
 ) القدرة على المشاركة في نشاطات خارج المقرر الدراسي.ELLیقلل الحق في الحصول على خدمات (

 
ل توفرھا المدرسة/المنطقة حق أطفالكم في تلقي خدمات الدعم (مثل: خدمات ا .14 لتدخل األكادیمیة) بما یتفق مع أي خطط تدخُّ

 التعلیمیة لجمیع التالمیذ.
 

الحق في إخضاع أطفالكم الختبارات سنویة للوقوف على مدى تقدمھم في اللغة اإلنكلیزیة، والحصول على معلومات عن أداء  .15
 الیة نیویورك.الطفل في االختبارات األكادیمیة، بما في ذلك اختبارات و

 
الحق في قید أطفالكم باستمرار من عام آلخر في برنامج تعلیمي مزدوج اللغة أو برنامج اللغة اإلنكلیزیة كلغة جدیدة بینما یبقى  .16

  ).ELLsاألطفال ضمن متعلمي (
 

 Office of Bilingual Education and Worldالحق في االتصال بمكتب التعلیم مزدوج اللغة واللغات العالمیة ( .17
Languages.یُرجى االتصال  ) التابع إلدارة التعلیم بوالیة نیویورك، في حالة انتھاك أي من الحقوق المنصوص علیھا أعاله

الموقع  . تفضلوا بزیارةOBEFLS@nysed.gov، أو مراسلتنا على البرید إلكتروني على العنوان 718-722-2445بالرقم 
 ، أو مراسلتنا على العنوان البریدي:www.p12.nysed.gov/bilingاإللكتروني 
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