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ARABIC 



 
 

 :الوصي أو ة/الوالد عزیزي
 

للطالب الذین تكون لغتھم  التعلیم في والیة نیورك بجد إلى أن یقدم وزارةب واللغات العالمیةیسعى مكتب التعلیم ثنائي اللغة 
ُّز في التعلم. المستعملة في بیوتھم غیر اللغة اإلنكلیزیة طریقة  لغة إبنك/إبنتك في البیت  كانت إذالتحقیق المساواة والتمیـ

. غةالل ثنائيكلیزیة فإن إبنك/إبنتك یعتبر اإلن لتعلمھ/ھا طریقفي  أو التعلم،في مرحلة  ھي أووھو  اإلنكلیزیة غیر لغة أخرى
میزة  بقوة نیویورك والیة في التعلیم وزارةتقدر . بممتلكات وفوائد وفرص مستقبلیة عظیمة اللغة يثنائی األطفالیتمتع ! تھانینا
 .الكاملة اللغویة /ھاإمكاناتھ لتطویربنك/إبنتك إلتھیئة  أفضل لتوفیر دائما وتسعى اللغة ثنائیة

 
غیر أو لغتھم الرسمیة الذین تكون لغتھم الرئیسیة في بیوتھم  حدیثاً  المسجلین المتوفرة للطلبة التعلیمیة البرامج على للتعرف ندعوكم

 اإلنكلیزیة للغة المتعلمین الطالب ھؤالء على ویطلق. اإلنكلیزیة اللغةتقان إ إلى الوصول ویحتاجون للمساعدة في اإلنكلیزیة اللغة
)ELLs (اللغات المتعددة متعلمي أو )MLLs .( اھم یصبحوولكن فقط لیزیةكاإلن اللغة مھاراتال یطورون  الطالب ھؤالء أنب ندركإننا  
 .غاتالل يیصبحوا طالباً متعدد الحاالت، بعض في أو ،biliterateائیي العلم نث
 

. العالم في ولغویا تنوعاً ثقافیا األماكن أكثر من واحدة حدودھا، داخل مستخدمة لغة 200 من أكثروجود  معتعتبر والیة نیویورك 
 نكلیزیةإلا اللغة لمتعلمي التعلیمیة البرامج تھدف ،لذلك. ھمیةممتلكاتھم أكثر أھو واحد من  واحدة لغة من إمتالك طالبنا ألكثرإن 

 ةقدرال الطالب جمیعصدر یضمن لمعلى أنھا  للمتعلم الرئیسیة لغةال أوبیت ال من ستفادةإلى اإل نیویورك والیةفي كافة أنحاء 
 .أكادیمیا التفوق على

 
 نكلیزیة،إلا اللغة لمتعلميوفرة المت البرامجمتعلمي اللغة اإلنكلیزیة، ونوعیة  تحدید كیفیةعن  معلومات الدلیل ھذا فيسوف تجد 

عن  إضافیة معلومات على الحصول كیمكن وكیف اإلنكلیزیة، اللغة متعلمي وخدمات برامجمن  الخروج للطالب یمكنومتى 
 .المحلیة المدارس منالمتوفرة  والموارد المواد

 
 واألكادیمیة والثقافیة االجتماعیة اإلحتیاجات تلبي البرامج التي تحدید أفضل في رئیسیاً  یلعبوا دورا بأن الوالدین واألسر نعتقد نحن

  .العملیة ھذهكافة مراحل ب معكم لذلك فإننا نتطلع بحماس للمشاركة في العمل. ألبنائھم وبناتھم
 

 !وناجحة وصحیة سعیدة دراسیة لسنة التمنیات نتمنى لكم أطیب
 

 المخلصة، 
 

 

 جرین - إنفاتي أنجیلیكا
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 1 الصفحة        ELLs أسئلة متكررة عن متعلمي اللغة اإلنكلیزیة
 2الصفحة         المركز علیھا البرامج

         التعلیم ثنائي اللغة 

 2الصفحة       التعلیم ثنائي اللغة اإلنتقاليبرامج  •

 2الصفحة      اللغة ةثنائی لبرامج اتجاھین أو إتجاه •

 3الصفحة        برامج اإلنكلیزیة كلغة جدیدة
 

 5الصفحة     ومتعلمي اللغات المتعددة اإلنكلیزیة متعلمي اللغة حول أساطیر
   7الصفحة     اللغة الثنائي والتعلیم اللغة ثنائیة عن حقائق تعلم؟ ھل

    
  9الصفحة        المشاركة في تعلیم إبنك/إبنتك

  10الصفحة      الموارد المتوفرة لوالدي متعلمي اللغة اإلنكلیزیة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  قائمة المحتویات



 

 

 
 

  ؟)MLL(ة متعدد /ة لغاتمتعلم) / ELL( اإلنكلیزیة اللغةبأن إبني/إبنتي متعلم/ة  تحدیدال یتم كیف

 البیت لغة بیانطالع ستإ ستكمالوالطلبة الذین یعاودون اإللتحاق بعد عامین، إلبة الملتحقین حدیثاً طال جمیع من نیویورك، والیة فيیُطلب 
  .التسجیل وقت في HLQیستكمل اإلستطالع  أن یجب) *. HLQ( الرئیسیة

 ما علىیعمل بھذا المجال  آخر موظف أو مؤھل ومعلم رسمیة،غیر  مقابلة جانب إلى ،ا اإلستطالعھذ خالل منیمكن التعرف 
على  یجب ،بیتال في لیزیةكاإلن غیر أخرى لغةإستخدام  إلى تشیر والمقابلةستطالع اإل كان إذا. بیتال في تستخدم التي اللغات ھي

بوالیة نیویورك  لیزیةكاإلن اللغة لمتعلمي مستوىال تحدید إختبار الذي یدعى لیزیةكاإلن اللغةإتقان  ختبارإ أخذی أنإبنك/إبنتك 
(NYSITELL).  

كانت  إذا). ي، متقدم، إتقاننتقالإ ناشئ ،مبتدئ( إبنك/إبنتكاإلنكلیزیة عند  اللغة مستوى بعد ذلك لتقییم NYSITELL الـ:تستعمل نتائج 
 للغة/ة متعلمفیتحدد بأنھ/ھا  ،)متقدم(متقدم  أو ،)متوسط( ينتقال، إ)منخفضمتوسط ( ناشئ، (البدایة) عالمات إبنك/إبنتك مبتدئ

 حصل إذا). ENL( جدیدة لغةك لیزیةكاإلن اللغة أو) BE( اللغة ثنائي التعلیم على الحصولاإلنكلیزیة  اللغة تعلميمل یحق. اإلنكلیزیة
 .اإلنكلیزیة للغة متعلمبأنھ  حدد ی ال تقن) فإنھ/ھامعالمات بمستوى اإلتقان ( على الطالب

 القوة نقاط لتحدید المعلومات ھذه نوالمعلمیستخدم . خدمة طالبھم بشكل أفضلو تحضیر على المعلمین NYSITELL نتائجتساعد 
 في المدرسة أیضا النتائج ھذهوتوجھ . والكتابة والقراءة والتحدث ستماعإلا/تحتاجھ في ما یحتاجھو /ةالطالبعند  زیةكلیاإلن للغة

 ./ةللطالب األسبوع في) ENL( ةجدید كلغة لیزیةكاإلن اللغة الالزمة من تعلیم دقائقال لعدد األدنى الحد برمجة

 ./ةالطالبتسجیل  من األولى أیام ةالعشر أقصاه موعد في أو ،الدراسي العام بدایة قبلمستوى ال تحدید عملیة تتم أن یجب
  
 

 
 

 
  (HLIS).في البیت  الرئیسیة اللغة تحدیدطالع ستإ نیویورك مدینة تستخدم مدارس *

                

 وصف لمستوى إتقان اللغة اإلنكلیزیة!               المستوى

 مبتدئ
 (البدایة)

 

 اللغة مھارات تعزیزلوالھیاكل المساعدة  الدعم على الكبیر اإلعتماد إلىالبدایة  مستوى یحتاج الطالب/ة في
 مجموعة في اإلنكلیزیة إلتقان اللغة إلثبات الالزمة اللغویة المطالب بعد التعلیمیة، حیث أنھ/ھا لم یحقق

 االتعلیمیة السیاقات من متنوعة
  ).إعدادات( 

 ناشئ/ناشئة 
 (متوسط منخفض)

 لتعزیز المساعدة والھیاكل الدعم على اإلعتماد إلى بعض الناشئ/ة مستوى في الطالب/ةیحتاج 
 في اإلنكلیزیة إتقان اللغة إلثبات الالزمة اللغویة المطالب بعد م یحققكنھ لالتعلیمیة ول اللغة ھاراتم

 ).إعدادات( التعلیمیة السیاقات من متنوعة مجموعة

 إنتقالي
 )(متوسط

اإلنتقالي عن بعض اإلستقالل في التقدم بمھارات اللغة التعلیمیة، ولكنھ  مستوى في الطالب/ةیبدي 
 متنوعة مجموعة في اإلنكلیزیة إتقان اللغة إلثبات الالزمة اللغویة المطالبتحقیق مازال مطلوباً منھ 

  التعلیمیة السیاقات من
 ).إعدادات(

 متقدم
 )متقدم(
 

إستقالل كبیر في التقدم بمھارات اللغة التعلیمیة وھو/ھي مقاربة  المتقدم مستوى في الطالب/ةیبدي 
 من متنوعة مجموعة في اإلنكلیزیة إتقان اللغة إلثبات الالزمة اللغویة المطالبللوصول إلى 

 ).إعدادات( التعلیمیة السیاقات

 اإلتقان
 متقن)(

 في اإلنكلیزیة إتقان اللغة إلثبات الالزمة اللغویة یكون الطالب/ة في مستوى اإلتقان قد حقق المطالب
  ). إعدادات( األكادیمیة السیاقات من متنوعة مجموعة

 .اإلنكلیزیة اللغة متعلمي انھ/ھا لیس من

 
 )MLLs( متعددة لغات متعلمي/  )ELLs( اإلنكلیزیة اللغة متعلمي عن متكررة أسئلة   

   A Guide for Parents of English Language Learners in New York State 
 



 

 

 
 

 البرامج المركز علیھا
 ماھي البرامج المتوفرة لمتعلمي اللغة اإلنكلیزیة؟ 

 والیة نیویورك:          بالمناطق المدرسیة  اإلنكلیزیة في اللغة البرامج المعتمدة لمتعلمين من ینموذج نیویورك یوجد حالیاً في والیة
 التعلیم ثنائي اللغة .1

  (TBE)اإلنتقالي برنامج التعلیم ثنائي اللغة  •
 (OWDL/TWDL)برنامج بإتجاه أو إتجاھین لبرامج ثنائیة اللغة  •

 )ESL أو ثانیة یعرف سابقاً بإسم األنكلیزیة كلغة(كان ) ENL( كلغة جدیدة برنامج اإلنكلیزیة.   2
 اللغةب أوبیت ال في یقضیھ الذي التعلیم وقت یختلف ولكن اإلنكلیزیة، اللغة لمتعلمي الدراسي التحصیلكال النموجین من البرامج یدعم 

برنامج  وھو االنتقالي، اللغة الثنائي التعلیم فيشارك إبنھم/إبنتھم ی أن تختاریمكن لألسر أن . نموذج كل في لیزیةكاإلن وباللغةالرئیسیة 
 طلبیمكنك أن ت المحلیة، المدرسة في متوفرةغیر  البرامج ھذه كانت إذا. جدیدة لغةك لیزیةكاإلن برنامجب أو ،بإتجاه أو إتجاھین ثنائي اللغة

وبرنامج أبأن یتلقى برنامج التعلیم ثنائي اللغة اإلنتقالي لمتعلمي اللغة اإلنكلیزیة  تقرروقد  .المفضل برنامجك تقدم مدرسة إلى ھاھ/نقل
بصفتھم طالباً في نموذج برنامج  الخاصة بتعلیم برنامج اإلنكلیزیة كلغة جدیدة وحداتعدد ال نفساإلتجاه أو اإلتجاھین ثنائي اللغة 

الحد األدنى أن یتلقى متعلمو اللغة اإلنكلیزیة تعلیم اإلنكلیزیة كلغة جدیدة.  نموذج :إرجع إلى المعلومات، من لمزید اإلنكلیزیة كلغة جدیدة.
 للمزید من المعلومات یرجى مطالعة: 

http://www.p12.nysed.gov/biling/docs/Nowithdrawaloptionmemo.pdf 
 

 التعلیم ثنائي اللغة 

 تقاليالتعلیم ثنائي اللغة اإلن

 والكتابة قراءة،الو فھم،الو الكالم، لتعلم الفرصة الرئیسیة اللغة/ الموطن  نفس من للطالب االنتقالیة اللغة ثنائیة التعلیم برامجتقدم 
 الرئیسیة لغة بیت الطالب/ة أو اللغة التعلیمي في بیوتھم/بلغتھم الرئیسیة. تستخدم المحتوى تعلم في االستمرار مع اإلنكلیزیة باللغة

 برنامج من الھدفإن . لیزیةكاإلن اللغةبینما یتعلمون بنفس الوقت التعلیمیة  مجاالتال جمیع علمیاً في التقدم لمساعدة الطالب على
المساعدة  دونوحیدة اللغة  لیزیةكاإلن الدراسیة الفصول تنظیمات إلى النتقالا فرصةب الطالب تزوید ھوالتعلیم ثنائي اللغة اإلنتقالي 

 مع تزید سوف الطالباھا یتلقالتي  لیزیةكاإلن اللغة تعلیم كمیة أن من الرغم علىف. مستوى اإلتقان إلى/ھا وصولھ بمجرد ضافیةاإل
وستقدم دائماً تعلیمات ومساعدات بلغة البیت/اللغة الرئیسیة بشكل  ،اللغة اإلنتقاليدائماً في برنامج تعلیم ثنائي وجد سی الوقت، مرور

  لتطور بلغتین. افرصة یعطي الطالب/ة 

 

 One or Two-Way Dual Language Programsبرامج اإلتجاه أو إتجاھین ثنائیة اللغة 

 بطالقة التحدث على القدرة(اإلنكلیزیة على النجاح في لغة ثنائیة  باللغة الناطقین وغیر الناطقین لمساعدة البرامج ھذه تصمیم تم
تعادل ما یتمتع بھ  العلمیة والكفاءة ،إن التعلم الثنائي اللغة (القدرة على القراءة والكتابة بلغتین)، والكفاءة ثنائیة الثقافات ،)بلغتین

 .اإلنكلیزیة اللغة متعلمي غیر برامج فيالطالب 

من  أو/  و الرئیسیة اللغة / الموطن نفس من یأتون الذین الطالببشكل رئیسي من  جاه أو اإلتجاھین ثنائي اللغةبرنامج اإلت یتكون
 . بیت/اللغة المستھدفة*البلغة و لیزیةكاإلن باللغتینھ تعلیم المعلمقدم ی. الخلفیةنفس 

 نوالمعلم أو المعلمیقدم . اإلنكلیزیة اللغة ومتعلمي لیزیةكاإلن باللغة الناطقین من كالً اإلتجاه  المزدوج اللغةثنائي  برنامجالشمل ی
اللغة / بیوتھم في تعلیمھم نصف اللغة، ثنائیة برامجال معظم فيیتلقى الطالب . لرئیسیةا اللغة/  لغة البیتو لیزیةكاإلن باللغتین التعلیم

/ بلغة البیت  تعلمالو لیزیةكاإلن للغةا بین المئویة ةالنسبفإن  ،ویتوقف األمر على النموذج. مستھدفةال اللغة فيوبقیة تعلمھم  ،رئیسیةال
، لیزیةكاإلن غیر األخرى المستھدفة اللغةب التعلیم من كبراأل نسبةتكون ال ٪ 10-٪ 90 نموذج في ،مثالً . ختلفتساللغة المستھدفة 

 في والكفاءة والكتابة القراءة لتطویر لطالبا البرامج ھذهیستھدف بو٪. 50-٪ 50 إلى تصل حتى الوقت مرور مع النسبة زیدتو
 .الھدف/  بیتال وبلغة لیزیةكاإلن اللغة

 .الحصول علیھا / تعلمھا یتم التي الثانیة اللغة ھي المستھدفة اللغة* 
 

 

 
 
 

 )MLLs( متعددة لغات متعلمي/  )ELLs( اإلنكلیزیة اللغة متعلمي عن متكررة أسئلة
 (تكملة)

    
 نیویورك والیةب التعلیم وزارة في  العالم ولغات اللغة نائيث التعلیم مكتب  
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 ب الوقت؟البیت أغل لغة تستخدام ھي أو ھو كان إذا اإلنكلیزیة طفلي ھل سیتعلم
 

 عاماً  30 مدى على أجریت التي تدل األبحاث. لغتین یتعلمون یخلطون بین اللغات عندما سوف الطالب أن ھو ،سائد ھنالك قلق
 الطریقة ھي للطالب الرئیسیة اللغة/ لغة البیت  ستخدامن إإ الواقع، NYSEفي. لغوي لتباسإ أي یوجد ال أنھ وتكرارا مرارا وأثبت
 من ومجموعة الدماغ مرونة بلغتین المتعلمینیطور  ذلك، إلى باإلضافة. لیزیةكاإلن اللغة لتطویر/ھا لھ بالنسبة فعالیة األكثر

 اتجاھین أو واحدبرامج اإلتجاه أو اإلتجاھین ثنائیة اللغة  فيیجري . جداً  قویة بطرق التعلم على تساعدھم التي المعرفة مھارات
ن اما یزور الوالدعندف. معینة للغة معینة أو أیام أوقات لطالبل ھنالك أن یعني وھذا التدریس، لغةفصل  المزدوجة اللغة برامج

 منیمكن  ھأن األبحاث وأظھرت. الطالب عند اللغة ثنائیة تطویر إلى فعالً  یفضيبل إنھ  مربكا لیسجراء اإل ھذا أنجدوا ی البرامج،
من الناطقین  أعلى أو مع المساواة قدم لىبرامج اإلتجاه أو اإلتجاھین ثنائیة اللغة ع في طفالأن یكون عمل األ سنوات عشرعمر 

 .باللغة اإلنكلیزیة وحدھا
 

 اللغة؟ ثنائي برنامجال أراھا في أن أتوقع أن یجب واألنشطة الدروس من نوع أي

الدروس  ھو في كما نفسھ ھو المنھج ولكن ،الرئیسیة باللغة/  البیتبلغة  وجزءاً  اإلنكلیزیة باللغة تعلیمھم من جزءاً  الطالب یتلقى
 جتماعیةإلا والدراسات واآلداب، والعلوم الریاضیات في المحتوى ومعرفة والكتابة القراءة معرفة یطور الطالب. اللغة ثنائیة غیر

 التحدث، ستماع،إلا یكون قادراً على biliterate) (ومزدوج التعلم  اللغة ثنائي فالطفل. البرنامج حسبما یكون نموذج باللغتین
 یكون عندما. اللغة الثانیةاللغة األولى تنتقل إلى  في مھاراتإن ال. الرئیسیة اللغة/ ولغة البیت  اإلنكلیزیة باللغتین والكتابة القراءة،

 .ثانیةال لغةال إلى تنتقل المھاراتفإن ھذه  ،الرئیسیة اللغة/  البیتلغة  في والكتابة القراءةب قویة مھارات الطالب لدى
 

 ENL اإلنكلیزیة كبرامج اللغة الجدیدة

 برنامج أما في. اإلنكلیزیة یركز على تعلیم اللغة ،)ESL( ثانیة كلغة اإلنكلیزیة بإسم سابقا المعروف البرنامج، ھذا في إن التدریس
یتم . ENL في الـ: محددة تعلیمیة ستراتیجیاتإ ستخدامإب لیزیةكاإلن اللغةبیات المستوى محتو وتعلیم اللغة فنون تدریس یتم ،ENL الـ:

 اللغةتطویر  لیماوتع الرئیسیةیات المحتو الطالب یتلقى   ENL.ضم معلومات بعض الدروس في مستویات معینة إلى دروس الـ:
المناسب من األسالیب التعلیمیة الخاصة بمتعلمي اللغة  دعمالمع  ،الرئیسیة للمساعدة اللغة/ لغة البیت وتستخدم أیضاً  لیزیة،كاإلنب

ع یضاوم في مزدوج بشكل معتمد مدرس قبل من متكاملبشكل ENL اإلنكلیزیة كلغة جدیدة  تدریس یجرياإلنكلیزیة لزیادة الفھم. 
یتلقى الطالب بشكل . ENLفي برنامج الـ: معتمد معلم معلم/ة معتمد من ناحیة الموضوع و ENLویشارك في تدریس الـ: الدراسة ، 

 اللغةیعلم  نیویورك والیة معتمد من معلم قبل من درسویُ  لیزیةكاإلن اللغةعن تطویر  ENL قائم بذاتھ درساً من دروس الـ:
 المطلوبة لیزیةكاإلن اللغةتعلم  أجل من) English to Speakers Of other Languages( أخرى بلغات للمتحدثین لیزیةكاإلن

مختلفة بلغات  خلفیات منمتعلمي اإلنكلیزیة  طالبإلى ال عادة البرنامج ھذایقدم . یات المواضیع الرئیسیةمحتو في للنجاح
 .اللغة ثنائي برنامج فيھم المشاركة یمكن ال وبالتالي لیزیة،كاإلن اللغةبیوتھا/لغاتھا الرئیسیة ویتشاركوا فقط ب

 

 ما ھي الفوارق بین ھذه البرامج؟

للتعلیم  الرئیسیة األھدافإن الثقافة الثنائیة واإتقان اللغتین.  تطویر إلى وتھدفباللغتین التعلیم اللغة ثنائیة  برامجتقدم ال
 اللغة تعلم عملیة وتسھیل المعرفةمع مستوى  ناسبةتالمالتعلیمیة  المھارات من التمكن ضمانثنائي اللغة اإلنتقالي ھي 

 اللغةبشكل رئیسي ب التعلیمیة والنماذج ENL تقدم الدروس في الـ: . الرئیسیة اللغة/ لغة البیت  ستخدامإب لیزیةكاإلن
 الذي التالیة، الصفحة في البیاني الرسم على االطالع یرجى. الرئیسیة اللغة/ تقدم معھا المساعدة بلغة البیت و لیزیةكاإلن

 .المختلفة البرامج نماذج بین یقارن

 
  

  )ELLs( اإلنكلیزیة اللغة متعلمي عن متكررة أسئلة
 (تكملة)

 

 دلیل والدّي متعلمي اللغة اإلنكلیزیة في والیة نیویورك     3



 

 

 
 

 
 بلغة البیت أو اللغة ٪ 50% بالمائة لغة إنكلیزیة و 50عموماً  المستعملة اتاللغ

 %10بلغة البیت أو اللغة المستھدفة و ٪ 90 المستھدفة أو 
 كل طرف. ل %50، %50د إلى أن تصبح تتزای التي إلنكلیزیة،ا 
 البرنامج.) (تتفاوت النسبة حسب نموذج 

 

 

 اللغة واللغة الثنائیة باللغة اإلنكلیزیة وبلغة البیت / اللغة المسھدفة ئیةاتحصیل الثقافة ثا   األھداف 
 

 

 

 
بینما یزداد إستعمال اإلنكلیزیةغة البیت/اللغة الرئیسیة یتناقص إستعمال ل                 المستعملة اللغات

 
  إستعمال لغة البیت/اللغة الرئسیسة لتعلم المحتویات ویجري بنفس الوقت تعلم اإلنكلیزیةیستمر  األھداف

 
 

 

 
 اإلنكلیزیة)تعلم سي (تستعمل لغة البیت / اللغة الرئیسیة لتسھیل ل رئیاللغة اإلنكلیزیة بشك اللغات المستعملة

 

 دعم متعلمي اللغة اإلنكلیزیة وھم یتقدمون نحو إتقان اللغة اإلنكلیزیة                     األھداف
 

 لطفلي؟ برامج عن المزید معرفة یمكنني كیف

 إلعالم حدیثاً  المسجلین نكلیزیةإلا اللغة متعلمي ألسر orientations ھاتیتوج جلسات عقد المدارس من نیویورك، یةیطلب في وال
سات لفي ج تتلقى سوف. ھم المدرسیةطقامن أو مدارسھم في اإلنكلیزیة اللغة متعلميالمختلفة المتوفرة ل برامجال الوالدین واألوصیاء عن

 متعلمي برامجالرئیسیة عن  اللغة/ لغة البیت  في موادباإلضافة إلى  ،مقاییسھا ومعاییرالدراسة  مناھجعن  ومواد معلوماتالتوجیھات 
 إذا ،فوري مترجم من مساعدة مع اإلنكلیزیة، اللغة متعلمي خدماتعن  سئلةاأل طرح علىاً/قادرة قادر تكون وسوف اإلنكلیزیة، اللغة

متعلم  عن جلسة التوجیھات خاصة بوالد/ة  Orientation Checklistللتدقیق  قائمة ملءب یھاتالتوججلسة  نھایةوتقوم ب. الحاجةدعت 
 أیضافإنك ستستلم  ذلك، إلى وباإلضافة. عن إبنك/إبنتك القرارات التخاذ الالزمة لمعلوماتل كامل إستالمك من للتأكد اإلنكلیزیةاللغة 

 سیتمو. علیھا إبنك/إبنتك سیحصل التي الخدماتعن  نھائي قراربإتخاذ  لك تسمح أن شأنھامن  ELL Student Placement إستمارة
 بیت /اللغة الرئیسیة. بلغتك المستعملة في الجھیز ھذه المعلومات لك ت

  متى یمكن إلبني/إبنتي أن تخرج من برنامج متعلمي اللغة اإلنكلیزیة؟

 ھناك أربعة طرق للخروج من وضعیة متعلم للغة اإلنكلیزیة:
 

 المستوى تحدید إختبارنتیجة  Commanding اإلتقان إجادة / عالمة بمستوى على یحصل
 NYSELAT اإلنكلیزیة بوالیة نیویورك اللغة لمتعلمي

  

 12-حضانة الصف 

أو أكثر في  3و  NYSELATفي إختبار  Expanding متقدم عالمة بمستوى على یحصل
 في نفس السنة ELAإختبار نیویورك آلداب اللغة اإلنكلیزیة 

 

 8-3الصف 

في إختبار المدرسین  65و  NYSELATفي إختبار  Expandingمتقدم یحصل على عالمة 
Regents English Exam بنفس العام 

 12-9الصف 

 نتظار الموافقة)بإطریقة بدیلة لتحدید الكفاءة اللغویة (یتم إستخدام س
 

متعلم  اللغة 
 اإلنكلیزیة المعاق

 

 اإلنكلیزیة  اللغة تعلميمل یحق، یصبح أو تصبح متعلم/ة لغة إنكلیزیة سابق. واإلنكلیزیة اللغة /ةمتعلمالخروج من وضعیة  بمجرد
  .لمدة عامین السابقة ELL دعمین الحصول على خدمات السابق

 

 اإلنكلیزیة كبرنامج لغة جدیدة

  )ELLs( اإلنكلیزیة اللغة متعلمي عن متكررة أسئلة
 (تكملة)

نیویورك بوالیة التعلیم وزارةفي  العالم ولغات اللغة ثنائي التعلیم مكتب   



 

 

 

 

 ).US( المتحدة الوالیاتمولودون خارج  اإلنكلیزیة اللغة متعلمي معظمإن : 1 أسطورة
 بالمدارس الملتحقین 18-5 أعمارھم تتراوح الذین  (ELLS)شخص من متعلمي اللغة اإلنكلیزیة  215،000 من أكثر ھناك

 والیةفي  2014 -2013سجل معلومات ل وفقاً  المتحدة، الوالیات في % ولدوا61.5ھم بین ومن. نیویورك والیة في
 .(SIRS) نیویورك

 
 .اللغة ثنائیة دروسوال (ENL)ة جدید كلغة اإلنكلیزیة اللغة بدون الماضي نجح المھاجرون في: 2 األسطورة

 أي من أكبر تعلیمیة إنجازاتاً  یتطلب الذي العمل سوق الطالب یواجھ. تغیر ألن الزمان قد كبیرة، قیمة ذات ھي أمر اللغة إن ثنائیة
 Common Coreمعرفة آداب اللغة اإلنكلیزیة ومنھا المشتركة  مستوى من المعاییرل نیویورك والیة تبنيیتطلب . مضى وقت

ELA standards بما أن . العالمي قتصادإلا في المنافسة علىكونوا قادرین لی لخریجینل المھارات اللغویة وجود مستوى أعلى من
 وتوسیعھا المسبقة المعرفة تلك على بناءعلى معرفة بلغة البیت/اللغة الرئیسیة، یجب على المعلمین ال یةنكلیزإلا اللغةمتعلمي 
 .الوظیفي واالستعداد للكلیة وتحضیرھم اإلنكلیزیة اللغة متعلميعند  التعلیمیة والمھارات المعرفة تطویر لمواصلة

 

 قادرین على نفإنھم یصبحو إجتماعیاً باإلنكلیزیة، التحدث اإلنكلیزیة اللغة إستطاعة متعلمي بمجرد: 3 األسطورة
  لمیاً.ع النجاح

 سبع إلى تصل فترة وایستغرقیمكن لھم أن ف سنوات، ةثالث غضون في االجتماعیة اللغةتعلم  نكلیزیةإلا اللغة مكن لمتعلميإذا أ
 لرئیسیةا اللغة/ القدرة على القراءة والكتابة بلغة البیت و المعرفة مستویاتتؤثر . لیزیةكاإلن باللغة العلمیة الكفاءة لتحقیق سنوات

 .لیزیةكاإلن لغةنجاح الطالب في التحصیل التعلیمي بال معدلعلى 

 

 (NYSITELL) نیویورك والیةفي  المستوى تحدید ختبارإ مثل اإلنكلیزیة إتقان اللغة إن النجاح في إختبار: 4 أسطورة
  اللغة في الكفایة فیھ بما متمكناً  الطالبكون  تعني  (NYSESLAT)ثانیة كلغة لیزیةكإلنل نیویورك والیةإختبار  أو

 .المدرسة في النجاح لتحقیق لیزیةكاإلن
یتطلب . الدراسیة الفصول في بالتعلیم الدعم أو/  و والمساعدة ما زال بحاجة إلى الدعم اإلنكلیزیة یكون الطالب/ة المتقن/ة للغة قد

بالخدمات  الطالب تزوید  المدرسیة من المناطق Commissioner’s Regulationsالمفوض القانونیة  الئحةمن  154 الجزء
 إلى باإلضافة. اإلنكلیزیة اللغة متعلمي یةوضع منخروجھم السابقة التي حصلوا علیھا كمتعلمي اللغة اإلنكلیزیة لمدة عامین بعد 

 للغة متعلميتوقف كونھم  بعد عامینال لنفس اإلنكلیزیة اللغة متعلمير إختباالحصول على تجھیزات  فيیمكنھم اإلستمرار  ذلك،
 .نكلیزیةإلا
 

 اإلندماج بثقافتھم الفكریة بأسرع المدرسة، في وانجحی یجب على متعلمي اللغة اإلنكلیزیة لكي: 5 أسطورة
 .ممكن وقت

وبین تجاربھم الثقافیة لكي  صفوفھم في یجري یصلوا بین ماإلى أن " مكاسبھم عن التخلي" یحتاج متعلمي اللغة اإلنكلیزیة، بدالً عن
تنمیة معلوماتھم  المدرسین على یجب الطالب، لجمیع بالنسبة أما. جدیدة لثقافة أثناء تعلمھم ھویتھم المحافظة على من یتمكنوا
 .الطالب لجمیع تعلیمال جودة من یزید فصل الدراسة في المتفاوتة الثقافیة بوجود الخبرات إن االعترافف. السابقة

 

  وإلى لغتھم الرئیسیة في البیت فإنھم یصابون بإضطرابات   اإلنكلیزیة اللغة إلى األطفال تعرض إذا: 6أسطورة 
  .وبالتأخیر في اللغة

یتقنوھا أكثر من  التي اللغةیتكلم الوالدین مع أطفالھم ب أن جدا المھم من. والتأخیر اللغةب ضطراباتإ إلى تؤدي ال انھا ال،
 مبكرة سن في لغتین على الحصولأن  الواقع. بآن واحد متعددة لغات تعلمكبیرة على  قدرةب البشري الدماغیتمتع غیرھا. 

  واإلقتصادیة في اإلقتصاد العالمي.التعلیمیة  من فوائده یزیدكون الطالب ثنائي اللغة  كما أن. اإلدراكیة قدراتھم یعزز

 المتعددة اللغاتمتعلمي و لیزیةكاإلن اللغة ميتعلم حول أساطیر
(ELLs/MLLs)  

  



 

 

 
 

 
 .المدرسة في رئیسیةال تھملغ/  لغة البیت ستخدامإ من الطالب تشجیع عدم یجب: 7 أسطورة

 الممارسة ھذهوتؤثر . تھممشارك زیادة خالل من الطالب تعلمرئیسیة تدعم الاللغة / لغة البیت  ستخدامإ على الطالب تشجع التي المدارسإن 
 ثقة الطالب بنفسھ.  على زیادة اً یإیجاب أیضا

 

 .لیزیةكاإلن للغة ھكتسابینتج عن وضع الطالب في بیئة إنكلیزیة زیادة سرعة إ: 8 أسطورة
حتى یتمكنوا  األولى غتھمإجادتھم لل في قوي أساس إلى األطفالیحتاج . لیزیةكاإلن اللغة كتسابإ لرئیسیة للطالبا اللغة/ بلغة البیت  التعلیمیُسھل 

 ،یات المواضیع المدروسةمحتومعرفة و الثانیة اللغة تعلم یدعم فعاالً  اً تعلیمی اً نھجم اللغة الثنائیة رامجالب توفر. لیزیةكاإلن اللغة فيالنجاح  من
 .للطفلالرئیسیة  اللغة/ لغة البیت  على حافظتو
 

 .البدایة ذمن لیزیةكاالن اللغة في القراءة نكلیزیةإلا اللغة متعلميتعلیم  یجب: 9 أسطورة
 ناجحین  قراءً القراءة أوالً بلغة البیت/ الرئیسیة یكونوا  یتعلمون الذین الطالبوإن . أخرى إلى لغة من قلتنت القراءةبحاث بأن مھارات األ تبین
 .لیزیةكاإلن اللغة في

 
 
 

 .2015 نیویورك، والیةالخدمات التعلیمیة واألبحاث إلتحاد المعلمین في  ،لیزیةكاإلن اللغة لميعن متع األساطیركشف زیف : من مقتبس
 

 

 
 

 
 
 

 المتعددة اللغاتمتعلمي و لیزیةكاإلن اللغة ميتعلم حول أساطیر
(ELLs/MLLs)                                                      )(یتبع 

  نیویورك والیةب التعلیم وزارة في  العالم ولغات اللغة نائيث التعلیم مكتب



 

 

 
 

 

 جتماعیة،إلواكثیر من الفواد الفكریة ال ھناك. اللغة ثنائي والتعلیم اللغة ثنائیة حول الھامة البحوث نھامة ع حقائققائمة ب یلي فیما
 :اللغة ثنائیة المھنیة والفوائد

 التي تتحكم بالتخطیط، النواحي من العدید في المخ وظائف حسنتُ  اللغة ثنائیة أن إلى الدراسات من عددفي  تشیر األدلة •
 .طلب جھداً عقلیاً تاألعمال التي ت من سلسلة وتنفیذ المشاكل، وحل

 .التركیزعلى  ھمقدرت مع إستمرار البیئة المحیطة بھم مراقبة على أكبر قدرة لدیھم بلغتین الطالب تبین بأن وقد •

 .الطالب بین جتماعیةإلا التنمیة عززیو الثقافیة الممارسات من مجموعة عتبارإلا في اللغة ثنائي التعلیم یأخذ •

 .ھمحترامإو ثقافتھمب ھذا الشعور تمثلی وبالتالي ولغتھم؛تھم بھوی قوي شعورب اللغة ثنائیة برامج في الطالبیتمتع  •

 عدةب والكتابة التحدث یتوسع عالمیاً، على مجتمع تعتبر القدرة، في. الفردالمیزات المھنیة التي یمتلكھا من  اللغة ثنائیةإن  •
 .العمل سوق القیمة فيمرتفعة ذات فائدة  لغات

 على كبیر إیجابي تأثیر لھاو والكتابة لقراءةل رائعة وفعالة ممارسة ھيرئیسیة ال لغتك/ لغة البیت ب لطفلك القراءةإن  •
 .لھا أو لھ العلمي التطویر

 نع جتماعیةإلا ةلسیاسل تقریرا اً مؤخر American Academy of Pediatrics * األطفال لطب األمریكیة األكادیمیة تأید
 والتربیة، النفس وعلم الطب مجاالت من واسعة أدلة علىویعتمد  البحوث،ماجاء في  أحدث على یحتوي ،اللغات يمتعدد األطفال

 من لمزید. الطفل حیاةبعاده من تإلس خطر عامل تولیسنشأ علیھا ی لمن میزة ھي اللغات تعدد أن إلى التقریرستنتج ی. اتاللغعلم و
 :راجع المعلومات

 http://pediatrics.aappublications.org/content/133/5/e1481.full 
 .2014مایو/أیار  1، 5، رقم 133مجلد  بیدیاتریكس، 2014أبریل/نیسان  28ُنشر على األنترنت  *

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 تعلم؟ ھل
  اللغة ثنائي والتعلیم اللغة ثنائیة عن حقائق

http://pediatrics.aappublications.org/content/133/5/e1481.full


 

 

 
 

 

 

 .بین اللغتین طفليتشتت تفكیر ی سوف: 1 أسطورة

ز بیئة تستعمل اللغتین بتمیّ  فيینشأوا الذین  األطفالسیحصل . األطفال تفكیرشتت ی ال واحد وقت في أكثر أو لغتین إن تعلم •
  . فكري وإجتماعي مع إحتمال تمیزھم إقتصادیاً 

 والذاكرة اللغةتعلقة بالم الدماغمناطق بعض أكبر بأنسجة  كثافة ،واحدة لغة من أكثرتعرضین إلى الم األطفالیوجد لدى  •
 .نتباهإلوا

 مع والتعامل ،حفظ بالذاكرةوال التخطیط في تساعد التيوھي ( أكبر تنفیذیة سیطرة أیضا اللغاتي متعدد یوجد لدى األطفال •
 .مبكر وقت فيفي تعلم القراءة والكتابة  أفضل ومھارات) غراءاإل مقاومةعندھم القدرة على و ،الجدیدة أوحاالت الحدیثة ال

 .لدیھم والمھارات اللغویة الموجودة الكلمات بین اللغة ثنائي األطفالیخلط : 2 أسطورة

 اللغویة الموارد جمیع ،ببساطة یستخدمون،ھم ولكن ،من أي نقص" یمزجوا بین اللغات" الذین اللغة ثنائیي األطفالال یعاني  •
وإن أقوى ھذه الموارد التي یملكھا . تیناللغ من كالً  االعتبار بعین تأخذ دینامیكیة عملیة ھو اللغة تطورإن . المتوفرة لھم

 .لیزیةكاإلن اللغةیستغلوھا في تعلم  أن المرجح من والتي ،اللغة الرئیسیة/ لغة البیت  ھو نكلیزیةإلا اللغة ومتعلم

 .أخرى لغة إلى ستمرارإب تتعرض كانت أو كان إذا لیزیةكاإلن تعلم/طفلتي طفليلن یستطیع : 3 أسطورة
 أفضل أداء الطالبكون ی. إستعمال اللغة األولى خالل من ھي لغة األطفال الثانیة لتطویر طریقة أفضل أن األبحاث أظھرت •

المعلمین  من یحتاجونھ الذي ویحصلوا على الدعم biliterateعلم ال ثنائیيفي برامج ثنائیة اللغة عندما یصبحو  بكثیر
 .اللغتین المؤھلین جیداً لكي ینجحوا في كلتا والمربین

 .اإلنكلیزیة لىإتعرض/ت فقط  إذا أسرع بشكل لیزیةكاإلن اللغة /طفلتيطفلي یتعلم سوف: 4 أسطورة
 المعرفةیجري نقل . أسرع بشكل لیزیةكاإلن اللغة ، یتعلمونلغتھم الرئیسیةبلغة البیت /  یتعلمون الذین الطالب أنب األبحاث أظھرت •

اإلنجاز في  من أعلى ستویاتؤدي إلى می األولى اللغة في القراءة تعلمأن  الواقع،. إلى اللغات الثانیة بلغة البیت/اللغة الرئیسیة المكتسبة
  !لیزیةكاإلن اللغةب القراءة
                                    National Reading Panel: Teaching Children to Read  2006، القراءة: تعلیم األطفال الوطنیةالقراءة لجنة تقریر راجع 

    
 ."ذكاء كثرھم أیجعلفذلك  ،اللغة ثنائيإذا كان األفراد " تایمز نیویوركذكرت  كماو اللغة، لثنائیةعدیدة  مزایا كلھنا

 (Why Bilinguals are Smarter, NYT, 2012) 

  
 نیویورك والیةقدمھا ت التي البرامج نماذج مننموذج  كل حول التفصیلیة المعلومات من المزید ،4-2 صفحات علىوجد ی 

  .نكلیزیةإلا اللغة لمتعلمي
 
 
  
 

 تعلم؟ ھل
    )یتبع(     اللغة ثنائي والتعلیم اللغة ثنائیة عن حقائق

                 

  نیویورك والیةب التعلیم وزارة في  العالم ولغات اللغة نائيث التعلیم مكتب

http://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/nrp/pages/smallbook.aspx
http://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/nrp/pages/smallbook.aspx
http://www.nytimes.com/2012/03/18/opinion/sunday/the-benefits-of-bilingualism.html


 

 

 
 

 كیف یمكننا بصفتنا الوالدین/األوصیاء أن ندع أبناءنا وبناتنا؟ 
 رئیسیة سیساعد فيال لغتك بلغة البیت/ لطفلك القراءة أنتدل األبحاث ب. لیزیةكاإلن أو/  ولغة البیت/ اللغة الرئیسیة  في لطفلك /يرأإق •

 .لیزیةكاإلن باللغة والكتابة القراءة مھارات دعم

 .الماضي من ھاتذكرت التي األشیاء  أوتك طفول نالرئیسیة. تحدث معھ/ھا ع لغتك/  بلغة البیت لطفلك القصص /يإقرأ •

 .یةكلیزاإلن باللغةجوابھ  ان لو حتىتكلم معھ/ھا . الرئیسیة لغتك/ تقدر لغة البیت أنك طفلكل /يبیِّن •

 اللغة/  البیتبلغة  أو لیزیةكاإلن باللغة الكتب /إستعیريإستعرو المكتبة، إلى /يإذھب ،بنك/إبنتكإل المكتبة بطاقة علىإحصل/ي  •
 وجودة. م كانت إذا رئیسیةال

 .مدرستك قبل منة المقرر والمعلمینإجتماعات الوالدین  حضور من /يتأكد •

بھا إبنك/إبنتك على  /يتساعد أن یمكن التيالمحددة  طرقعن ال تعلملل إبنك/إبنتك /ة معلم مع منفرد جتماعموعد إلعلى  /يإحصل •
 النجاح. 

األشیاء التي تشتت اإلنتباه  من وخال ھادئ، مكان توفیر أمكن، وإذا ،المدرسیة واجباتتأدیة اللبنك/إبنتك إل یوم كلوقتاً معیناً  /يحدد •
 بشكل ال یستطیع/تستطیع أداء عملھ/ھا. 

 معومشاھدة المعروضات  التنقل لىع المتحف في المرشدین أن یساعدك یمكن. لمتاحفوزیارة ا العائلیة لنزھاتضع/ي برنامجاً ل •
 عطلة في أو المدرسة بعدغنیة بالمعلومات وقلیلة التكلفة و/أو مجانیة دروساً  تقدم ماكثیراً  المتاحففإن  ذلك، إلى باإلضافة. طفلك
 .األسبوع نھایة

 .المشاركة یمكنك كیف طفلك /ةمعلم /ياسأل. التعلیم نظام من یتجزأ ال جزءاً ، المتحدة الوالیاتیعتبر الوالدین في  •

 . للغة اإلنكلیزیةامتعلمي  راجع/ي قانون والیة نیویورك عن حقوق والديّ . حقوقك عرفإ  •

 كطفل تعلیم في المشاركة

 

 

  
 

http://www.p12.nysed.gov/biling/docs/ParentBillofRights_ArabicLanguage.pdf


 

 

 
 

 Colorín Coloradoكولورین كولورادو 
 یتضمن). AFT(ریكي األم إتحاد المعلمین معشتراك باإل مشروع وھو ELLs اإلنكلیزیة اللغة متعلمي من والمربین للعائالت اللغة ثنائي موقع

 .اإلنكلیزیة اللغة متعلمي تدریس حول معلومات
http://www.colorincolorado.org/ 

 
 Engage NYإنغیج نیویورك 

 الرئیسیة الجوانب تنفیذ لدعموذلك ) NYSED( نیویورك والیة في التعلیم وزارةطورتھ وتحافظ علیھ ، فقد EngageNY.org موقع تطویر تم
 المعلمین توفیرجھوده على  EngageNY.org موقع كرسی. Board of Regents نیویورك الیةالحكام في و مجلساإلصالحیة ل عمالاأللجدول 

 لكلیةالوالیة عن امفھوم  إلى التوصل فيعلمین الم لدعم الالزمة والموارد المھني میالتعل وأدوات حقیقي، وقتب نیویورك والیة أنحاء جمیع في
 ستالم مھام الوظیفة.  إل ستعدادإ علىالتعلیم الذي ُیعد جمیع الطالب لیكونوا و

https://www.engageny.org/ 
 

 If Your Child Learns in Twoللتعلیم ثنائي اللغة : إذا كان طفلك یتعلم بلغتین (الكتیب)  National Clearinghouseالمركز الوطني 
Languages 

http://ncela.us/files/uploads/9/IfYourChildLearnsInTwoLangs_English.pdf 
 

 لدین إلى نجاح الطالب: دلیل الوا National PTAجمعیة الوالدین والمعلمین القومیة 
http://www.pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583 

 
 NYC DOE: ELL Family Resources وزارة التعلیم في مدینة نیویورك: موارد األسرة لمتعلمي اللغة اإلنكلیزیة

schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/Activities+For+Parents.htmhttp:// 
ttp://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/default.htmh 

 
 New York State Education Department Office of بوزارة التعلیم في والیة نیویورك واللغات العالمیةمكتب التعلیم ثنائي اللغة 

Bilingual Education and World Languages  
http://www.p12.nysed.gov/biling/ 

 
 New York Immigration Coalition Directory of Service Providers دلیل تحالف مقدمي خدمات الھجرة في نیویورك

dfhttp://www.thenyic.org/sites/default/files/Low_Cost_Immigration_Service_Providers_Final_Draft_6.15.15_0.p 
 

 PBS Kids ب س لألطفال پ
http://pbskids.org/ 

 
    Reading Rockets: English Language Learnersروكیتس: متعلمي اللغة اإلنكلیزیةریدینغ 

learners-language-topics/english-http://www.readingrockets.org/reading 
 

 Teachers First: Ideas and وموارد آلباء وأمھات طالب اللغة اإلنكلیزیة كلغة ثانیة/متعلمي اللغة اإلنكلیزیةتیتشرز فیرست: أفكار 
Resources for Parents of ESL/ELL Students 

esl.cfm-http://www.teachersfirst.com/par 
 

The Teaching of Language Arts to Limited English Proficient/ English Language Learners:  
Learning Standards for Native Language Arts 

http://www.p12.nysed.gov/biling/resource/NLA.html 
 

US Department of Education 
http://www.ed.gov/ 

 
USDOE Federal Student Aid Portal 

https://studentaid.ed.gov/sa/resources/parents 
 

USDOE Helping My Child Succeed: Toolkit for Hispanic Families (English and Spanish) 
/index.htmlhttp://www2.ed.gov/parents/academic/involve/2006toolkit 

 
USDOE Helping Your Child Series (English and Spanish) 

mic/help/hyc.htmlhttp://www2.ed.gov/parents/acade 
 
 
 

  

 ELLs  الموارد لوالدي متعلمي اللغة اإلنكلیزیة

 10 نیویورك بوالیة التعلیم وزارة  في العالم ولغات اللغة ثنائي التعلیم مكتب

http://www.colorincolorado.org/
http://www.colorincolorado.org/
https://www.engageny.org/
https://www.engageny.org/
http://ncela.us/files/uploads/9/IfYourChildLearnsInTwoLangs_English.pdf
http://ncela.us/files/uploads/9/IfYourChildLearnsInTwoLangs_English.pdf
http://www.pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583
http://www.pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/Activities+For+Parents.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/Activities+For+Parents.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/default.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/default.htm
http://www.p12.nysed.gov/biling/
http://www.p12.nysed.gov/biling/
http://www.thenyic.org/sites/default/files/Low_Cost_Immigration_Service_Providers_Final_Draft_6.15.15_0.pdf
http://www.thenyic.org/sites/default/files/Low_Cost_Immigration_Service_Providers_Final_Draft_6.15.15_0.pdf
http://pbskids.org/
http://pbskids.org/
http://www.readingrockets.org/reading-topics/english-language-learners
http://www.readingrockets.org/reading-topics/english-language-learners
http://www.teachersfirst.com/par-esl.cfm
http://www.teachersfirst.com/par-esl.cfm
http://www.p12.nysed.gov/biling/resource/NLA.html
http://www.p12.nysed.gov/biling/resource/NLA.html
http://www.ed.gov/
http://www.ed.gov/
https://studentaid.ed.gov/sa/resources/parents
https://studentaid.ed.gov/sa/resources/parents
http://www2.ed.gov/parents/academic/involve/2006toolkit/index.html
http://www2.ed.gov/parents/academic/involve/2006toolkit/index.html
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھم أفضل ن بالمعلوماتوالمزود واألمھات إن اآلباء                                                                  
 ن عن أبنائھم وبناتھموالمحام                                                         

 ELL لطرح األسئلة أو اإلستفسار عن خدمات متعلمي اللغة اإلنكلیزیة                                                              
 یرجى اإلتصال بـ:                                                          

                                                           nysparenthotline@nyu.edu 
                                                         8224-469)800( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسئلة، یرجى زیارة: لطرح                                                           
 واللغات العالمیة اللغة ثنائي التعلیم مكتب                                                           

Office of Bilingual Education and World Languages (OBEWL) 

http://www.p12.nysed.gov/biling/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 العالم واللغات اللغة ثنائي التعلیم مكتب نیویورك، والیة في التعلیم وزارة قبل من أعدت                                                                      
  (NYSIEB)تجاه ثنائیي اللغة الناشئین ،CUNY نیویوركفي والیة ھیئة الكلیات الجامعیة  مبادرة مع بالتعاون                                                             

 .Dina López لوبیز دینا والدكتورة Carmina Makar اركم كارمینا ةللدكتور خاص شكر                                               
 

mailto:nysparenthotline@nyu.edu
http://www.p12.nysed.gov/biling/
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