
 
النجاح قانون "حول یمكنك العثور على مزید من المعلومات 

دارة التعلیم إل اإللكتروني موقعال) على ESSA" (لكل طالب
 :، على العنوان)NYSED( والیة نیویوركل

-http://www.nysed.gov/essa/information
parents 

 

  )ESSAصحیفة الحقائق حول قانون (
م  تلخیًصا وشرًحا للخطة النھائیة  صحیفة الحقائق لآلباءتُقّدِ

 لغة. 15بـ الصحیفة تتوفر ھذه ). ESSA( لقانون
 

  )ESSAقانون ( فیدیو تعریفي عن
وسھل االستخدام من قبل اآلباء حول المختصر  الفیدیوھذا 

 عن متطلباتت معلوما)، یتضمن ESSAتطبیق قانون (
 .والتغییرات المھمة) ESSAقانون (

 

 المعتمدة) ESSA( خطة قانون
 نیویوركمن قِبل والیة 

، )ESSAالخاصة بقانون ( خطة والیة نیویورك على اطلع
 إلى جانب ملخص للخطة.

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
بحاجة إلى إرشادات  التعلیمیة إذا كانت مدرستك أو منطقتك

 حول كیفیة تلبیة متطلبات ھذا اإلخطار،
 أو إذا كانت لدیك أي أسئلة، یرجى التواصل مع: 

 
 إدارة التعلیم بوالیة نیویورك

 مكتب التعلیم ثنائي اللغة واللغات العالمیة على األرقام
 8775-474-518/2445-722-718 

 عبر الھاتف،
 OBEWL@nysed.gov على العنوان أو 

 عبر البرید اإللكتروني 
 :)OBEWLاإللكتروني لمكتب ( موقعالأو زیارة  
.ed-http://www.nysed.gov/bilingual 

 
أیًضا االتصال بالخط الساخن الخاص بمتعلمي لآلباء یمكن 
 كنیویور، التابع إلدارة التعلیم بوالیة )ELLاإلنكلیزیة (اللغة 

على عبر الھاتف، أو ) 800( 469-8224على الرقم 
  nysparenthotline@nyu.edu العنوان

 شكوى أو استفسار. عبر البرید اإللكتروني لتقدیم
 

 

 

 

 

 

 

 حقوق آباء وأولیاء أمور
ومقدمي الرعایة اآلخرین   

اللغات/ متعلمي تعدديم للمتعلمین   
اللغة اإلنكلیزیة في ظل قانون   

النجاح لكل طالب   (Every Student  
Succeeds Act, ESSA)( 
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" النجاح لكل طالبمعلومات عن قانون "
)ESSA. . . ( 

الرئیسي الذي  فیدراليالقانون ال 2015أُجیز في عام 
الصف الثاني عشر.   لتعلیم من صف الروضة وحتىیحكم 

، من بین أمور أخرى، )ESSA( كما یُلِزم قانون
وأولیاء األمور على علم  اآلباءالمناطق التعلیمیة بإبقاء 

المتعلمین متعددي  اء وأولیاء أمورآبوتزوید بحقوقھم، 
للمشاركة في بفرص یزیة اللغات/ متعلمي اللغة اإلنكل

آباء وأولیاء أمور تعلیم أطفالھم عن طریق إعالم 
كیفیة ب 1المتعلمین متعددي اللغات/ متعلمي اللغة اإلنكلیزیة

 المشاركة الفعَّالة في مساعدة أطفالھم على النحو التالي:
 تحقیق الكفاءة في اللغة اإلنكلیزیة؛ •
تحقیق مستویات عالیة في المواد الدراسیة  •

 األساسیة في إطار تعلیمي شامل؛
االلتزام بالمحتوى األكادیمي للوالیة ومعاییر  •

، التي من المتوقع أن تالمیذالتحصیل الدراسي لل
 .تالمیذیفي بھا جمیع ال

 
 

 

ھو "متعلم اللغة اإلنكلیزیة"  MLLs / ELLsالمصطلح الفیدرالي الخاص بـ   1
 ).EL(غالبًا ما یختصر بالحروف 

 
 
 
 
 
 
 

ARABIC 
 

المناطق ) ESSA( كما یُلِزم قانون
 التعلیمیة بما یلي . . .

التماس الحصول على معلومات ومالحظات من آباء 
المتعلمین متعددي اللغات/ متعلمي اللغة أولیاء أمور و

في عملیة تطویر البرامج التعلیمیة الخاصة  اإلنكلیزیة
 اإلنكلیزیةبالمتعلمین متعددي اللغات/ متعلمي اللغة 

بحقھم وأولیاء األمور وتقییمھا، بما في ذلك إخطار اآلباء 
في حضور اجتماعات منتظمة لھذا الغرض. وكذلك، تُلِزم 

ض تعلیمات  المناطق التعلیمیة باالجتماع مع التعلیم ُمفوَّ
المتعلمین متعددي اللغات/ متعلمي اللغة وأولیاء أمور  آباء

ل في العام لمناقشة المحتوى مرة واحدة على األق اإلنكلیزیة
الدراسي للطفل ومدى تطور اللغة وتقدمھا لدیھ واحتیاجاتھ. 

ھذا باإلضافة إلى االجتماعات األخرى المطلوبة عموًما، 
 التي تتم جدولتھا بانتظام. والمعلمینمثل اجتماعات اآلباء 

 باإلضافة إلى ما یلي . . .
لطفلك باعتباره  التحدید المبدئيفي والیة نیویورك وبعد 

، یجب على للغة اإلنكلیزیةمتعلًما متعدد اللغات/ متعلم 
المنطقة التعلیمیة أیًضا تقدیم معلومات حول ما یلي خالل 

 فترة ال تزید عن عشرة أیام بعد التسجیل:
كیف تم تحدید ما إذا كان طفلك من المتعلمین  •

، اإلنكلیزیةمتعددي اللغات/ متعلمي اللغة 
، وكیفیة اإلنكلیزیةطفلك للغة  ومستوى إجادة

 تقییمھ، وحالة/ تقدم تحصیلھ الدراسي؛
في البرنامج التعلیمي  التدریس المستخدمةمناھج  •

لطفلك وفي بدائل البرامج األخرى المتاحة، بما 
في ذلك كیفیة اختالف ھذه البرامج من حیث 

المحتوى واألھداف التعلیمیة واستخدام تعلیم اللغة 
. وسوف یتلقى اآلباء األصلیةلغة وال اإلنكلیزیة

إرشادات مكتوبة حول كیفیة اختیار برنامج أو 
 منھج تعلیمي، إذا تم تقدیم أكثر من برنامج.

نیویورك، قد یتم تقدیم ھذه المعلومات في جلسة والیة في 
بعد تحدید  عقدتُ  باءلآلتوجیھیة إلزامیة عالیة الجودة 

لغة للم طفلك على أنھ متعلم متعدد اللغات/ متع
 2اإلنكلیزیة

 
 
 

یجب أن توفر المنطقة التعلیمیة معلومات 
 عن:
الطریقة التي سیتوافق بھا البرنامج التعلیمي  •

 لطفلك مع نقاط القوة واالحتیاجات التعلیمیة لھ؛
الطریقة التي سیساعد عن طریقھا البرنامج  •

بشكل  اإلنكلیزیةالتعلیمي طفلك على تعلم اللغة 
محدد وتحقیق معاییر التحصیل الدراسي 

في الصف  الترفیعالمناسبة للعمر من أجل 
 ؛التخرجو

متطلبات خروج محددة للبرنامج التعلیمي، بما  •
في ذلك المعدل المتوقع لالنتقال من ھذه 

البرامج إلى الفصول الدراسیة التي لم یتم 
تخصیصھا للمتعلمین متعددي اللغات/ متعلمي 

 ؛نكلیزیةاإلاللغة 
معدل التخرج المتوقع من المدرسة الثانویة،   •

إذا تلقت المدرسة الثانویة أمواًال من برنامج 
وفي حالة وجود ، )Title III( الباب الثالث

فكیف ، )IEPالفردي للطفل ( للتعلیمبرنامج 
یحقق ھذا البرنامج أھداف برنامج التعلیم 

 للطفل. )IEP( الفردي

ض  ) من تعلیماتPart 154-(f)2.3الجزء (یتطلب   2 التعلیم مفوَّ
توفیر جلسة توجیھیة عالیة الجودة آلباء التعلیمیة ب المناطقأن تقوم 

الذین تم تحدیدھم على أنھم متعلمون متعددو  وأولیاء أمور التالمیذ
 .)ELLs/MLLs( لیزیةكاإلناللغات/ متعلمو اللغة 
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