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Arabic 



 من التأكد يھ) OBEWL( نیویورك بوالیة التعلیم وزارة في یةالعالم لغاتالو اللغة ثنائي التعلیم مكتب) NYSED( مھمةإن ! بك أھال
 تحقیق ،)MLLs( متعددال اللغات متعلميو) / ELLs( لیزیةكاإلن اللغة متعلمي ذلك في بما نیویورك، والیةطالب وطالبة في  كلإستطاعة 

 حتیاجاتإلوا فردیةال تعلیمیةال مساراتجمیع الطلبة لل ستیفاءإ لضمان جاھدین نسعى نحن. اللغةتقان وإ العلمي النجاح من مستوى أعلى
 ،كل عام اللغویة الكفاءة تقییمل ُیعطى إلبنك/إبنتك إختبار. الوظیفي ستعدادإلوا الكلیة إلىلكي یصلوا  متعددة لغاتب والعاطفیة جتماعیةإلا

 ).NYSESLAT( نیویورك والیةوإختبار اللغة اإلنكلیزیة كلغة ثانیة ل
 

 مقدمة
 اللغة لمتعلمياللغة  مستوى تحدید ختباربإجرائھم إل ELL / MLL صنیفھم كـ: ت یتم الذینوالطالبات  الطالب لجمیع  NYSESLATُیعطى إختبار الـ: 

 اللغة متعلميعند  لیزیةكاإلن اللغةتقان إ مستوىل سنويال تقییمال ھو NYSESLAT وإن الھدف من الـ:  (NYSITELL) .نیویورك والیة في  لیزیةكاإلن
 والیة، للمدارس،لل ختبارإلاُیعطي . نیویورك والیة مدارس في12من الحضانة حتى الـ:  صفوفال في المسجلین ومتعلمي اللغات المتعددة نكلیزیةإلا

 .المتعددة اللغات ومتعلمي اإلنكلیزیة اللغة متعلميعند  لیزیةكاإلن اللغة تطور عن ھامة معلومات لمعلمینلوللوالدین 
 
 
 ؟NYSESLATى الـ: عطیُ تى م

 عادة في الربیع أثناء شھري أبریل/نیسان ومایو/أیار. NYSESLAT یعطى الـ:
 

 ؟والطالبات الطالبالتي ستوجھ إلى  األسئلة نوع ما
وإجابات شفھیة باإلستماع،  وأسئلة ،كتابیة بإجابات طویلة أسئلة ،األسئلة المتعددة الجواب، أسئلة كتابیة بإجابات قصیرة NYSESLAT الـ: یشمل

 والمھام األنشطة أنواع NYSESLATالـ:  أسئلةتعكس . ختبارإلا أجزاء جمیعیجب أن یأخذ إبنك/إبنتك . القراءة والكتابة باللغة اإلنكلیزیة ،المخاطبة
 .ةالدراس فصول فيسیمارسھا إبنك/إبنتك  التي

 
 ؟NYSESLATیدیر إختبار الـ:  من

 نخبة من المعلمین المؤھلین في والیة نیویورك.  NYSESLATیدیر الـ: 
 

 ؟NYSESLATعالمات إبني/إبنتي التي حصل علیھا في الـ:  من نسخة على الحصول یمكنني كیف
عند  لیزیةكاإلن اللغة تطور تقدم حول محددة معلومات عطیكتُ  أن اشأنھ من تيال NYSESLAT الـ: بعالمات تقریر بتقدیم المدرسة تقوم سوف

.إبنك/إبنتك



 بعده؟ وما 2016-2015الدراسیة  للسنة لیزیةكاإلن اللغة إتقان مستویات ھي ما
:الطالب بینیز التم من لمزید للسماح ،لكفاءةل مستویات خمس إلى أربع من لیزیةكاإلن اللغة فحصغیـَّر ت

 
 

     
 

 لیزیة؟كاإلن اللغة في الكفاءة مستویاتذا تعني ما
 .NYSESLAT الكفاءة في الـ: مستویاتل وصفأدناه  الجدول في ھنا یرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 وصف لمستوى إتقان اللغة اإلنكلیزیة المستوى

 

 داخل
 (البدایة) 

 والھیاكل الدعم علىإعتماداً كبیراً  الدخول مستوى في /ةطالبیعتمد ال
 تحققیحقق/  لم حیث أنھ/ھا ،العلمیة اللغة مھارات لتعزیز الموجودة

 مجموعة في لیزیةكاإلن اللغةتقان إ إلثبات الالزمة اللغویة المطالب بعد
 ).إعدادات( العلمیة السیاقات من متنوعة

صول على خدما
یحق لھ/ھا الح

ت متعلمي اللغة اإلنكلیزیة
 

 ناشئ
 (متوسط منخفض)

ً ال مستوى في /ةطالبیعتمد ال  والھیاكل الدعم علىناشئ إعتماداً جزئیا
 تحققیحقق/  لم العلمیة، حیث أنھ/ھا اللغة مھارات لتعزیز الموجودة

 مجموعة في لیزیةكاإلن اللغةتقان إ إلثبات الالزمة اللغویة المطالب بعد
 ).إعدادات( العلمیة السیاقات من متنوعة

 إنتقالي
 (متوسط)

 التقدم في اإلستقالل بعض عن اإلنتقالي مستوىال في ة/الطالب یبدي
ً  مازال ولكنھ العلمیة، اللغة بمھارات  المطالب تحقیق /ھامنھ مطلوبا

 من متنوعة مجموعة في اإلنكلیزیة اللغة إتقان إلثبات الالزمة اللغویة
 ).إعدادات( التعلیمیة السیاقات

 متوسع
 (متقدم)

 بمھارات التقدم في اً كبیر إستقالالً  المتقدم مستوى في ة/الطالب یبدي
ً مقارب ھي/وھو التعلیمیة اللغة  اللغویة المطالب إلى للوصول /مقاربةً ا

 السیاقات من متنوعة مجموعة في اإلنكلیزیة اللغة إتقان إلثبات الالزمة
 ).إعدادات( التعلیمیة

 كامل إتقان
 (متقن)

 الالزمة اللغویة المطالب حقق قد اإلتقان مستوى في ة/الطالب یكون
 التعلیمیة السیاقات من متنوعة مجموعة في اإلنكلیزیة اللغة إتقان إلثبات

  ).إعدادات(
، ولكن یحق لھ/ھا اإلنكلیزیة اللغة متعلمي من /تعتبر یعتبرال ھا/انھ

  .السابقة لمدة عامینالحصول على خدمات متعلمي اللغة اإلنكلیزیة 

ال یحق لھ/ھا خدمات 
متعلمي اللغة اإلنكلیزیة 

 
 

    

 

 
 إنتقالي متوسع إتقان ناشئ داخل



 ؟أخذه لإلختبارأثناء NYSESLAT الـ:  فھل یسمح لھ بتجھیزات إختبار IEPتعلیمي فردي إذا كان عند طفلي برنامج 
 مع تحدث. NYSESLAT أخذھم للـ: عند) IEPs( الفردي التعلیم برامج مع نكلیزیةإلا اللغة لمتعلميتجھیزات اإلختبار  توفیر یتم نعم،
 :التالي الموقع زیارة یرجى المعلومات، من لمزیدعن التجھیزات الممكنة إلبنك/إبنتك.  محددة معلومات على للحصول طفلك /ةمعلم

http://www.p12.nysed.gov/assessment/nyseslat/ 
 

 أو متعلم للغات متعددة؟ ما ھي الخدمات التي تحق إلبني/إبنتي بصفة متعلم للغة اإلنكلیزیة
 إتقان مستوى یحدد). ENL( جدیدة لغةك لیزیةكاإلن اللغة أو/  و) دوجةالمز أو االنتقالیة اللغة( اللغة ثنائي التعلیم إلبنك/إبنتك یحق

 أدناه البیاني الرسم انظر. أسبوعكل  ا/تحتاجھایحتاجھتي ال ELLمن خدمات الـ: وقت الصف الدراسي) ( إبنك/إبنتك الدقائق الالزمة
 .الكفاءة لمستوى وفقاالالزمة  لدقائقلتحدید ا

 

          .درس من مواضیع المدرسة خالل من ENL اإلنكلیزیة كلغة جدیدة تعلیمات من جزء* یمكن أن یكون 
 

 ما ھي خدمات متعلمي اللغة السابقة؟ 
 ولیس اإلنكلیزیة اللغة متعلمي من /تعتبریعتبر یعد لم الطالب/ة فإن ، متقن)ال/ة إلى مستوى اإلتقان الكامل (الطالب یصل عندما
. متعلمي اللغة اإلنكیزیة السابقة لخدمات /مؤھلةمؤھالھ/ھا یكون ولكن اإلنكلیزیة، اللغة متعلمي خدمات على للحصول /مؤھلةمؤھال

تعلیم مواد دمجة ضمن منوھي اإلنكلیزیة كلغة جدیدة  من األسبوع في دراسیة وحدة 0.5 یزیة السابقةلمتعلمي اللغة اإلنك خدماتتضمن وت
 التي والتقییمات الفردي لمیالتع دعمفي الحصول على  الطالبأن یستمر  یجبسنتین إضافیتین. التعلیمیة األساسیة لمدة  اإلنكلیزیة/ المواد

  .تعلیمیةال النتائج تحسین أجل من الدراسي والتقدم لغةمستوى ال تقیس
 
 

 

 الطالب والطالبات في برامج
 ثنائیة اللغة

  12-9الدقائق من 
من تعلیم اإلنكلیزیة 

 كلغة ثانیة
 في األسبوع

 8 –الدقائق من الحضانة 
 من تعلیم اإلنكلیزیة كلغة ثانیة

 في األسبوع
 المستوى

 بلغة البیت باآلداب مادة واحدة •
 د من المنطقة المدرسیةبمواكحد ادنى موضوعان  •

 دقیقة 360 دقیقة 540
 

 داخل
 )(البدایة 

 مادة واحدة باآلداب بلغة البیت •
 المدرسیةموضوعان كحد ادنى بمواد من المنطقة  •

 دقیقة 360 دقیقة 360
 

 ناشئ
(متوسط 
 منخفض)

 مادة واحدة باآلداب بلغة البیت •
  بمواد من المنطقة موضوع واحد كحد ادنى •

  المدرسیة 

 دقیقة 180 دقیقة 180
 

 إنتقالي
 (متوسط)

 مادة واحدة باآلداب بلغة البیت •
  موضوع واحد كحد ادنى بمواد من المنطقة •

 المدرسیة

 دقیقة 180 دقیقة 180
 

 متوسع
 (متقدم)

 مستوى في ة/الطالب یكون  
 المطالب حقق قد اإلتقان
 إتقان إلثبات الالزمة اللغویة

 مجموعة في اإلنكلیزیة اللغة
 السیاقات من متنوعة

  ).إعدادات( التعلیمیة
 متعلمي ال یعتبر/تعتبر من ھا/انھ

اإلنكلیزیة، ولكن یحق لھ/ھا  اللغة
الحصول على خدمات متعلمي 

اللغة اإلنكلیزیة السابقة لمدة 
 .عامین

 إتقان
 كامل

 (متقن)
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 ؟NYSESLAT لـ: ل ستعدادإلافي  طفلي أساعد كیف
 :االقتراحات بعض ھذه. NYSESLATلـ: ل االستعدادفي  الطالب لمساعدة ابھ القیام للوالدین یمكن التي األشیاء من العدید كلھنا

 
ً  متوازنة وجبة ویأكل الكافي النوم على یحصل طفلك أن من /يتأكد •  .اختبار جلسة كل قبل غذائیا
 ختبارإلاعالمات  على إیجابي بشكل ؤثری أن یمكن ذلك ألن ،ختبارإلا حول والطمأنینة اإلیجابي التشجیع توفیریمكنك  •

 إلبنك/إبنتك. 
 .ختبارإلاموضوع  بشأنصلك ت التي أو أي جزء منھا المعلومات جمیع ومراجعة قراءةیمكنك  •
 .عنده/ھا لیزیةكاإلن اللغةحسن ت قیاسل ھو التقییم ھذا أنأكد/ي إلبنك/إبنتك ب •
 ثانیة كلغة لیزیةكاإلن/  جدیدة لغةك لیزیةكاإلنعلى و الدراسیة الفصولبمعلم/ة إبنك/إبنتك  مع وثیق بشكلإجتمع/ي وإعمل/ي  •

)ENL / ESL(، بیتال فيیمكن تقدیمھا  التي والتوصیات المحدد دعمعطائھ/ھا الإل اللغة /ةثنائيعلم/ة الممع أو.  
 

 موارد ومساعدة إضافیة 
  /http://www.p12.nysed.gov/assessment/nyseslat في:  نیویورك والیةفي  ثانیة كلغة إلنكلیزیةا مستوى إختباریمكن أن تجد/ي معلومات 

  resources-nyseslat-2015-https://www.engageny.org/resource/spring  و
ھاتفیاً على  أو emscassessinfo@nysed.gov بـ: االتصال یرجى لیزیة،كاإلن غةإتقان إبنك/إبنتك لل مستوى حول األسئلة من المزید لدیك كان إذا

 العالمیة واللغات اللغة الثنائي التعلیم مكتب إلى ENL اللغتین أو اإلنكلیزیة كلغة جدیدة خدمات بخصوص سئلة. ویمكن توجیھ األ518-474-5902الرقم: 
)OBEWL (لكترونيألا البریدبواسطة  أو 518-474-8775على الرقم  الھاتفب: obefls@nysed.gov. 

  

http://www.p12.nysed.gov/assessment/nyseslat/
https://www.engageny.org/resource/spring-2015-nyseslat-resources
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 بـ: للمزید من المعلومات واإلستفسارات عن خدمات متعلمي اللغة اإلنكلیزیة یرجى اإلتصال 
nysparenthotline@nyu.edu  

 )800( 469-8224الخط الساخن لوالدي متعلمي اللغة اإلنكلیزیة: 
 
 

 

 
 یرجى إرسال األسئلة أو التعلیقات إلى مكتب التعلیم ثنائي اللغة 

 OBEFLS@nysed.govواللغات العالمیة: 
  718-722-2445أو اإلتصال بـ: 

 یمكنك زیارة NYSESLATللمزید من المعلومات عن الـ: 
http://www.p12.nysed.gov/assessment/nyseslat/ 

mailto:nysparenthotline@nyu.edu
mailto:OBEFLS@nysed.gov
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	أهلا بك! إن مهمة (NYSED) مكتب التعليم ثنائي اللغة واللغات العالمية في وزارة التعليم بولاية نيويورك (OBEWL) هي التأكد من إستطاعة كل طالب وطالبة في ولاية نيويورك، بما في ذلك متعلمي اللغة الإنكليزية (ELLs) / ومتعلمي اللغات المتعدد (MLLs)، تحقيق أعلى مستو...
	متى يُعطى الـ: NYSESLAT؟
	كيف يمكنني الحصول على نسخة من علامات إبني/إبنتي التي حصل عليها في الـ: NYSESLAT؟
	ما هي مستويات إتقان اللغة الإنكليزية للسنة الدراسية 2015-2016 وما بعده؟
	ماذا تعني مستويات الكفاءة في اللغة الإنكليزية؟
	إذا كان عند طفلي برنامج تعليمي فردي IEP فهل يسمح له بتجهيزات إختبار الـ:  NYSESLATأثناء أخذه للإختبار؟
	ما هي الخدمات التي تحق لإبني/إبنتي بصفة متعلم للغة الإنكليزية أو متعلم للغات متعددة؟
	ما هي خدمات متعلمي اللغة السابقة؟
	كيف أساعد طفلي في الإستعداد للـ:  NYSESLAT؟
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