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 الغرض

هو أداة مصممة للمساعدة في التعرف على الطالب الذين يحتمل أن يكونوا طالبًا ذوي تعليم  SIFEاستبيان المقابلة الشفهية لطالب إن 

وتزويدهم بالخدمات  (Students with Interrupted/Inconsistent1 Formal Education, SIFE) 1نظامي متقطع/غير منتظم

واإلجراءات التدخلية المالئمة. يجب على الموظفين المناسبين التأكد من أن عمليات التعرف على هؤالء الطالب تتضمن الخطوات التالية 

 بالترتيب التالي:

 ( Home Language Questionnaire, HLQتقديم استبيان اللغة األم ) .1

 غة األم مع الطالب وولي األمر/الوصي إجراء مقابلة باللغة اإلنجليزية وبالل .2

 مراجعة عينات من عمل الطالب ومراجعة سجالته المدرسية والتقييمات السابقة .3

 New York State Identification Test for Englishالحصول على نتائج اختبار والية نيويورك التعريفي لمتعلمي اللغة اإلنجليزية ) .4

Language Learners ،NYSITELL ) 

 SIFEتقديم استبيان المقابلة الشفهية لطالب  .5

 (SIFEتقديم )أداة طالب  .6

 SIFE المبادئ التوجيهية للتعرف على طالب

، SIFE، بما فيهم طالب (ELLs)يجب إكمال عملية التعرف على متعلمي اللغة اإلنجليزية في الوقت المناسب.  ) SIFEالتعرف على طالب  .1

 .(أيام دراسية بعد إلحاق الطالب للمرة األولى أو إعادة إلحاقه بالمنطقة التعليمية (10)وإلحاقهم بالدراسة خالل عشرة 

 ، بما في ذلك:جمع البيانات وتصنيفها .2

 العمر وقت الوصول 

 القدرة على الحركة 

 عدد سنوات التعليم المدرسي وقت اإللحاق 

  المتحدة األمريكيةنوع ونطاق المحتوى التعليمي الذي تم تلقيه في البلد األم وفي الواليات 

 التوثيق الدقيق لعملية التعرف .3

: تحتفظ كل منطقة تعليمية بجميع الوثائق المتعلقة بعملية التعرف األولية وأي عمليات مراجعة تالية، بما في ذلك استبيان اللغة األم مالحظة

من عملية التعرف وعملية المراجعة، وفًقا ونتائج تقييم التعرف على مستوى إتقان اللغة اإلنجليزية وأي سجالت أخرى تصدر كجزء 

للتعريفات المنصوص عليها في الفقرتين )أ( و)ب( من هذا القسم.  يتم االحتفاظ بمثل هذه المعلومات كجزء من السجل التراكمي الخاص 

 بالطالب. 

 

 التعليم ثنائي اللغة/اللغة اإلنجليزية كلغة جديدة—اإللحاق بالدراسة .4

 

 
1

 غير المنتظم الطلبة الذين تعرضوا النقطاع تعليمهم بشكل متقطع لفترات تصل محصلتها لعامين أو أكثر.يُقصد بالتعليم 
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 إجراءات تقديم االستبيان: الموظف المؤهل

دقيقة وأن يقوم بتقديمها موظف مؤهل، كما ينبغي أن يتم إجراؤها بلغة الطالب األساسية أو لغته األم.  يجب  20ينبغي أن تستغرق المقابلة حوالي 

 توفير مترجم أو مترجم فوري، إذا اقتضت الحاجة ذلك. 

 من الذي يُعد "موظفًا مؤهاًل"؟

 يكون:  (ESOLاألخرى )معلم مختص بالتعليم ثنائي اللغة أو بتعليم اللغة اإلنجليزية لمتحدثي اللغات 

  80معتمًدا في والية نيويورك وفقًا للجزء ( من لوائح االعتمادCR Part 80 ،) 

 متقن للغة األم للطالب وولي األمر أو الشخص الذي تربطه به صلة أبوية، أو 

  يستعين بمترجم فوري/مترجم مؤهل للغة أو لوسيلة التواصل التي يفهمها الطالب أو ولي األمر أو الشخص الذي تربطه

 بالطالب صلة أبوية، على النحو األمثل، أو 

 :معلم

  80معتمد في والية نيويورك وفقًا للجزء ( من لوائح االعتمادCR Part 80 ) 

 ي والتطور اللغوي واحتياجات متعلمي اللغة اإلنجليزية، وتم تدريبه على كفاءة التواصل الثقاف 

  متقن للغة األم للطالب أو ولي األمر أو الشخص الذي تربطه به صلة أبوية، أو 

  يستعين بمترجم فوري/مترجم مؤهل للغة أو لوسيلة التواصل التي يفهمها الطالب أو ولي األمر أو الشخص الذي تربطه

  لنحو األمثل.بالطالب صلة أبوية، على ا

  : البروتوكوالتSIFE إجراءات تقديم استبيان

يجب أن يتم إجراء المقابلة في مكان هادئ خال من مسببات اإللهاء. احرص على توفير بيئة ُمرِحبة، حيث إن الطالب لم  .1

حضور ولي أمر أو وصي إذا أمكن  ينبغي. يعتادوا التواجد في المدرسة ولم يألفوا منظومة التوقعات القائمة في البيئة المدرسية

ذلك، ولكنه ليس أمًرا إلزاميًا.   ينبغي أن يجيب الطالب على جميع األسئلة دون مساعدة ولي األمر أو الوصي، ولكن يمكن 

 ألولياء األمر أن يقدموا توضيحات كلما اقتضت الحاجة ذلك. 

ال تعطه خيارات محتملة لإلجابة.  يمكن طرح أسئلة من ينبغي قراءة األسئلة على الطالب بصوت مرتفع، ويمكن تكرارها.   .2

 أسئلة المتابعة الموصى بها، كما تقتضي الحاجة. 

 اكتب اإلجابات بخط واضح وال تختصرها. .3

 اتبع التعليمات المعطاة بين أقواس في النموذج نفسه، وارجع للتوجيهات الُمعطاة أدناه. .4

  أن يكون في متناول ُمجري المقابلة خريطة للعالم أو مجسم كرة أرضية وساعة تناظرية.   5تتطلب أسئلة المعيار  .5
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 تعليمات متعلقة بالمعلومات الشخصية واللغوية

الغرض من هذا القسم هو تأكيد المعلومات المقدمة في الوثائق األخرى وتكميلها، وتوفير المعلومات األساسية الالزمة لإللحاق وإعداد 

معلومات أساسية.   عنباإلضافة إلى ذلك، يمكن لمجري المقابلة تحديد مدى قدرة الطالب على اإلجابة عن أسئلة تستفسر  البرامج.

 وللتحقق من صحة المعلومات، من المهم مطابقة اإلجابات مع سجالت المدرسة وغيرها من الوثائق المتاحة.

أي اللغات هي لغة الطالب األساسية أو اللغة األم من خالل طرح أسئلة متابعة.  إذا إذا أشار الطالب إلى أنه ينطق بعدة لغات، ينبغي تحديد 

لزم األمر، قم بتحديد إذا ما كانت اللغة األساسية هي لهجة محلية.  إذا كان الطالب غير قادر على اإلجابة على سؤال محدد، يمكن لولي 

 األمر أو الوصي، إن كان حاضًرا، تقديم المساعدة.

 ت خاصة باألسئلة التمهيديةتعليما

الغرض من هذا القسم هو إعداد الطالب لصيغة المقابلة وتحديد مدى قدرته على اإلجابة على االستفسارات المطروحة في سياق المحادثة. 

ر إلى الحاجة قد تكشف اإلجابات الُمعطاة عن اهتمامات وقدرات خارجية و/أو قد تُبرز صعوبات اجتماعية أو عاطفية أو اقتصادية وتشي

 إلى خدمات دعم محتملة.

 أسئلة بديلة أو أسئلة متابعة:

 هل تمارس رياضة ما؟ إذا كان األمر كذلك، فأخبرني بعض الشيء عن الرياضات التي تمارسها.

 هل تعمل بوظيفة ما خارج أوقات المدرسة؟ إذا كان األمر كذلك، صف لي طبيعة عملك.

 يورك/مجتمعك؟ما الذي يُعجبك بشأن الحياة في نيو
 

 : الخلفية العائلية والمنزلية1 تعليمات خاصة بالمعيار

سيوفر هذا القسم المزيد من المعلومات حول ظروف الطالب االجتماعية والثقافية واالقتصادية، وسيساعد على تحديد درجة تحمل الطالب 

يقدم أفراد العائلة المقربة والعائلة الممتدة الدعم لتعليم الطالب إلى أي مدى  المساعدة على تحديد/أو اللتزامات عائلية ومهنية متضاربة و

 و/أو مدى اهتمامهم ومشاركتهم فيه.

"، أو يمكن االستبدال ببعض كلية دراسات عليايمكن تعريف/توضيح المصطلحات غير المألوفة، مثل "المدرسة الثانوية" أو "

 المصطلحات األخرى إذا ما اقتضت الحاجة ذلك. 

وعلى طموحاته وتوقعاته من التعليم المدرسي:  يخطو  SIFEضع في حسبانك العوامل التالية التي تؤثر على األهداف الحياتية لطالب 

نحو ثقافة جديدة ومختلفة، ذات قواعد اجتماعية/سلوكية ظاهرية وضمنية وأولويات ثقافية وأنظمة أخالقية غير مألوفة بالنسبة  SIFEطالب 

له. قد يشعر بقدر من القلق بسبب عدم وجود جهات يُعتمد عليها لتقديم الدعم له، مثل أفراد العائلة الممتدة أو األصدقاء، و/أو بسبب 

األكاديمية والثقافية المتوقعة في -يات الحياة المألوفة والمتوقعة. كما قد ينقصه النطاق الكامل من المؤهالت االجتماعيةانفصاله عن روتين

لمدة المدارس األمريكية. في مستوى التعليم الثانوي، فإن المتطلبات المتضاربة التي تجلبها االلتزامات العائلية والمهنية، إلى جانب ضيق ا

قد مروا  SIFEاحة لتحقيق المعايير التعليمية، تزيد من احتماالت االنقطاع التام عن الدراسة. وبالرغم من ذلك، فإن طالب الزمنية المت

  بتجارب حياتية متنوعة، يمكن إذا ما تم استغاللها بشكل مالئم أن تضع أساًسا راسًخا لمسيرة دراسية مثمرة. 
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 : التاريخ التعليمي2تعليمات خاصة بالمعيار 

سيوفر هذا القسم معلومات مفصلة حول التاريخ التعليمي للطالب وسيساعد على تحديد إذا ما كانت هناك فترات انقطاع أو عدم انتظام 

خالل تعليمه.  حيث إن الصفوف الدراسية في الواليات المتحدة ال تتوافق دوًما مع نظيراتها في  الدول األخرى، اجعل اسئلتك للطالب 

مر.  كما هو مذكور في التعليمات، ابدأ بسؤال "عندما كنت في ]العمر[ . . ." بادئًا بالنطاق العمري األول.  ثم انتقل بعد قائمة على الع

ذلك لطرح جميع األسئلة في ذلك الصف.  يرجى مالحظة أنه تم تضمين عمود فارغ إلى اليسار لمقابلة الصف الدراسي كتابيًا مع النطاق 

الطالب.  يمكن االستعانة بذلك في حالة عدم توافر نسخ أصلية أو وثائق، ولكن ينبغي كذلك التحقق منه للتأكد من  العمري، وفقًا إلجابة

 توافقه مع السجالت المتاحة. 

اذكر إذا ما حضر الطالب عاًما أكاديميًا كاماًل أم أجزاء من العام أم  المدة الزمنية التي قضيتها في المدرسة؟" هي "مابالنسبة للسؤال 

الليلية/التعليم المدرسة تتضمن خيارات اإلجابة المحتملة  "هل تلقيت التعليم خارج المدرسة ذلك العام؟"أم ساعات. بالنسبة للسؤال،  أشهر

 .المستمر، التعليم المنزلي، أو جلسات مع معلم خاص

 م مربع "معلومات إضافية" لتسجيل أي معلومات لم يتم تسجيلها في الجدول.ينبغي استخدا

بعد مربع "معلومات إضافية" تأتي ثالثة أسئلة مفتوحة، تطلب من الطالب االستفاضة بشأن تجربته المدرسية في دولته األم.  أعط أكبر 

 الحاجة.  قد تتضمن األسئلة اإلضافية أو أسئلة المتابعة:قدر ممكن من التفاصيل، واسأل أسئلة مالئمة للمتابعة كلما اقتضت 

 ما هو أول شيء كنت تقوم به عند وصولك إلى المدرسة في الصباح؟

 ما الذي كان يعجبك في فصلك الدراسي؟

 ما هي المواد التي كنت تستمتع بدراستها؟ أوضح السبب.

 ما هي المواد التي لم تكن تستمتع بدراستها؟ أوضح السبب.

 كان أداؤك جيًدا في مادة بعينها؟ أوضح.هل 

 هل كنت تشعر أنك بالفعل تتعلم؟ أوضح سبب ذلك أو عدمه.

 أيمكنك أن تحدثني بعض الشيء عن معلمك المفضل؟

 هل كانت لك مجموعة من األصدقاء؟  حدثني عنهم.

 قم بتسجيل االستفسارات واإلجابات في الفراغات التالية للسؤال الثالث.

 : ممارسة اللغة وتعلم القراءة والكتابة3 خاصة بالمعيارتعليمات 

الغرض من هذا القسم هو توفير تفاصيل حول استخدام الطالب للّغة خارج بيئة المدرسة، ومدى انخراطه حاليًا في أنشطة القراءة والكتابة 

 وخبراته معها، ومدى انخراطه في تكنولوجيا الكمبيوتر وغيره من الوسائط وخبراته معها. 

اتبع التعليمات الواردة في النموذج وضع عالمة على مربع واحد أو جميع  قم بتعريف أو توضيح أي مصطلحات غير مألوفة للطالب. 

 المربعات التي تنطبق، كما يتطلب األمر.
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 : أسئلة أخرى4 تعليمات خاصة بالمعيار

في العمل  "ما هو المجال المهني الذي ترغبيخاطب هذا القسم المستقبل المهني للطالب وأهدافه ]الدراسية[.  يمكن طرح السؤال األول، 

على جميع الطالب مع إمكانية تغيير الصياغة.  فمثاًل، يمكنك أن تسأل بداًل من ذلك: به في المستقبل؟"  

 نوع العمل الذي تود أن تقوم به في المستقبل؟ هو ما

 ما هي الوظيفة التي تود أن تعمل بها عند انتهائك من الدراسة؟  

 انتهائك من الدراسة؟الدور الذي ترغب في أن تلعبه عند هو ما 

 ”"ماذا تود أن تكون عندما تكبر؟ بالنسبة للطالب األصغر عمًرا، يمكنك أن تسأل قائاًل،

 : أسئلة خاصة باألداء5 تعليمات خاصة بالمعيار

 الغرض من هذا القسم هو تقييم قدرة الطالب على أداء مهام بسيطة استجابة لالستفسارات المعطاة. 

بالنسبة للعنصر األول، يجب أن يكون في متناول مجري المقابلة خريطة للعالم أو مجسم للكرة األرضية، في الغرفة التي تُجرى فيها 

 المقابلة.  

 اسأل الطالب كما يلي:

اآلن سوف أطلب منك القيام بمهمتين.  أواًل، أود أن تشير إلى الموضع الذي تقع فيه دولتك األم على هذا/هذه 

 لمجسم/الخريطة[ وأخبرني باسمها.  ]ا

 ثم، أود منك أن تجد عاصمة دولتك األم على ]المجسم/الخريطة[.  أشر إليها وأخبرني باسمها.

 في مربع التعليقات، قم بتسجيل المعلومات التالية:

 قدرة الطالب على فهم الطلب 

 قدرة الطالب على أداء المهمة 

 حسبما ينطبق، صياغتهاأعيدت  التيالطلب  كلمات 

ن بالنسبة للعنصر الثاني، يجب أن يكون في متناول مجري المقابلة ساعة تناظرية في الغرفة التي تُجرى فيها المقابلة.  يمكن لهذه أن تكو

 ساعة حائط أو ساعة يد.

 اآلن، أود منك أن تنظر إلى ساعة ]الحائط/اليد[ هذه وتخبرني ما هو الوقت اآلن.اسأل الطالب كما يلي: 

 في مربع التعليقات، قم بتسجيل المعلومات التالية:

 قدرة الطالب على فهم الطلب 

 قدرة الطالب على أداء المهمة 

 حسبما ينطبقصياغتهاأعيدت  التيالطلب  كلمات ، 
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