
دليل لويزيانا للعودة إلى المدرسة آلباء 
دارسي اللغة اإلنجليزية

 - )EL( فالعام الدراسي الجديد يعني تجارب جديدة ومعلمين جدد وأهدافًا تعليمية جديدة لطفلك. يوفر لك هذا الدليل - بصفتك أحد آباء دارسي اللغة اإلنجليزية
نظرة عامة على ما يمكنك القيام به للمساعدة في إعداد طفلك لبداية الذهاب إلى المدرسة.

ما الذي يتعين علي معرفته؟
كيف يتم تحديد دارس اللغة اإلنجليزية؟

إذا قام الوالد أو الوصي بإدخال لغة أخرى غير اإلنجليزية في استبيان اللغة الرئيسي،  

.)ELPS( إذا كانت نتيجة الطالب أقل من بارع في اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية  

فقد يتلقى الطالب خدمات اللغة.  

 سيتلقى الطالب اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية )ELPT( لقياس مدى التقدم المحرز نحو الهدف وذلك
كل عام وحتى يستوفي معيار إعادة تصنيفه كطالب بارع تماًما في اللغة اإلنجليزية.

ما هي أدوات ربط لويزيانا لدارسي اللغة اإلنجليزية؟ 
تدعم أدوات ربط لويزيانا لدارسي اللغة اإلنجليزية مشاركة الطالب في المعايير المحددة لطالب لويزيانا على الرغم من قيود إجادة اللغة اإلنجليزية. تصف 
أدوات الربط المهارات التي يجب على دارسي اللغة اإلنجليزية تحقيقها في كل صف دراسي باإلضافة إلى تزويد المعلمين باإلرشادات حول كيفية تصميم 

التعليمات لهؤالء الطالب على أفضل نحو. 

كيف سيبدو تعلم الطالب في هذا العام؟
سيقوم دارس اللغة اإلنجليزية بـ

تعلم محتوى مستوى الصف من خالل منهج دراسي يستخدم وسائل الدعم،   

القراءة لفهم المعنى باالستعانة بمجموعة متنوعة من النصوص،  

التعبير عن اآلراء المستنيرة المدعومة باألدلة،  

فحص المصادر لتعلم المحتوى وعمل روابط عبر مجاالت المحتوى، و  
تفهم المشاكل والمثابرة في حلها.  

تمت المراجعة في 2021 مايو 2020

 يعتبر دارس اللغة 
اإلنجليزية طالبًا يتعلم التحدث 
والقراءة والكتابة وفهم اللغة 

اإلنجليزية األكاديمية.
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كيف يمكنني دعم تعلم الطفل في المنزل؟
بتقديم الدعم لطفلك في المنزل، يمكنك المساعدة في وضع توقعات عالية للتعلم. فهم ما يعرفه طفلك والقدرة على القيام بمحادثات مع طفلك ومعلم )معلمي( 

طفلك. باتخاذ هذه الخطوات الصغيرة، ستساعد طفلك على النجاح.

 محادثات
 الطالب

 محادثات
 المعلمين

ما هي نوعية الوسائل واألدوات الداعمة التي يتلقاها طفلي كل يوم؟ما الذي تتعلمه في                               الصف؟

هل طفلي قادر على التواصل بفعالية معك؟هل تفهم ما تتعلمه؟

هل يحقق طفلي التقدم الالزم الذي يجعله يضاهي أقرانه؟هل تحصل على أي مساعدة إضافية من معلمك في هذا الموضوع؟

ما الذي يمكنني فعله لالستمرار في مساعدة طفلي على التحسن في هل تجد راحة عندما تطلب مزيًدا من المساعدة عند حاجتك إليها؟
اللغة اإلنجليزية؟

  ألِق نظرة على أدوات ربط LA لدارسي اللغة اإلنجليزية. فهي تصف مهارات اللغة اإلنجليزية والمعارف التي يجب أن يتمتع بها الطالب في كل 
مستوى.

  تواصل مع معلمي طفلك والمسؤول المختص بدارسي اللغة اإلنجليزية لمشاركة المعلومات واإلجابة عن أية أسئلة حول االحتياجات الفردية لتطوير 
اللغة لدى طفلك.

قّدم لطفلك فرًصا حتى يتسنى له القراءة والكتابة بلغتك األم. تُظهر األبحاث أن هذا يساعد على دعم مهارات القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية.  

األدوات والمصادر الالزمة لدعم األبوين والطالب
فيما يلي مصادر إضافية يمكنك الدخول عليها لمزيد من الدعم لتعلم طفلك في المنزل.

 صدق لتحقق: 
األولويات التعليمية

 تُعد األولويات التعليمية بمثابة خارطة طريق لإلدارة لتحسين
 النتائج لجميع أطفال لويزيانا

مكتبة أدوات دعم األسرة في لويزيانا
 توفِّر معلومات عن المعايير ونتائج االختبارات ومصادر

 التقييم األخرى. 

من الذي يجب أن أتواصل معه لطرح األسئلة؟
يرجى االتصال بمعلم طفلك أو مراسلته عبر البريد اإللكتروني باألسئلة التي تدور حول التقدم الذي أحرزه طفلك. أما األسئلة اإلضافية التي ال يمكن للمعلم معالجتها 

فيجب توجيهها إلى مدير المدرسة. إذا كنت بحاجة إلى مترجم أو وثائق مدرسية مترجمة، فيُرجى تنبيه مدير المدرسة وسيتم توفيرها لك.

الواليات المتحدة إدارة مصادر التعليم
مصادر عائالت دارسي اللغة اإلنجليزية

مكتبة دارس اللغة اإلنجليزية
معلومات ومصادر عائالت دارسي اللغة اإلنجليزية

دليل األبوين إلى اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية
معلومات اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية لعائالت دارسي اللغة اإلنجليزية
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