
برنامج متعلمو اللغة اإلنجليزية في 
School District U-46 

(TBE)برنامج التعليم االنتقالي المزدوج   
لمن ال تعد اللغة (TBE) برنامج التعليم االنتقالي المزدوج 

اإلنجليزية هي اللغة األم بالنسبة لهم من الطالب المؤهلين من نفس 
يقدم البرنامج توجيهات باللغة األم . المستوى المتقدم في اللغة

يقدم البرنامج في .  للطالب مع االنتقال إلى اللغة اإلنجليزية
أو أكثر من الطالب المؤهلين عند  20المدارس التي يكون بها 

.   نفس تصنيف اللغة  

  (TPI)البرنامج االنتقالي للتوجيه
أو اإلنجليزية كلغة  (TPI) فالبرنامج االنتقالي للتوجيه

هو عبارة عن برنامج لخدمة الطالب المؤهلين من (ESL) ثانية
فيما يلي بعض األمثلة على . ذوي الخلفيات غير المتقدمة

اللغات الماندرين والفيتنامية : مجموعات اللغة في هذا البرنامج
.والالوسية والعربية  

يقدم البرنامج الدعم لمساعدة الطالب على النجاح في المواد 
فالتعليم متوفر باللغة . األكاديمية وتعلم اللغة اإلنجليزية

تستمر هذه . اإلنجليزية باستخدام تعليم اللغة اإلنجليزية اآلمن
. الفصول الدراسية في المستوى الثانوي حتى التخرج  

 

 برنامج اللغة المزدوج ثنائي االتجاه
الهدف من هذا البرنامج هو تطوير المهارات الثابتة والبراعة في 

اللغتين األولى والثانية لدى كل طالب كي يصبح الطالب مجيًدا ومتعلًما 
نماذج لبرنامج اللغة أحادية  U46-يقدم .  للغتين ومطلًعا على ثقافتين

تشتمل أنظمة البرامج أحادية (DL). االتجاه ومزدوجة ثنائية االتجاه 
االتجاه والمزدوجة ثنائية االتجاه على نفس المبادئ األساسية ولكنها 

. تختلف في تركيب المجموعات اللغوية  

 

يتألف برنامج اللغة أحادي االتجاه من مجموعة لغوية  U46-في 
الطالب الناطقون باللغة اإلسبانية المؤهلون لتلقي خدمات تعلم : واحدة

(ELL). اللغة اإلنجليزية   

 

 

 

 

 

 

 

:يتألف برنامج اللغة المزدوج ثنائي االتجاه من مجموعتين لغويتين U46-في   

الطالب الناطقون باللغة اإلسبانية المؤهلون لتلقي خدمات تعلم اللغة  •
 اإلنجليزية وممن قبلوا الخدمات و

 . أو المتفوقون في اللغة اإلنجليزية/الطالب الناطقون باللغة اإلنجليزية و •

.تستمر جميع الفئات في برنامج تعلم اللغة اإلنجليزية حتى التخرج*  

لمزيد من المعلومات حول البرامج التوجيهية في إدارة تعلم اللغة اإلنجليزية، 
أو الموقع / والكتيب الرئيسي لطالب تعلم اللغة اإلنجليزيةيرجى الرجوع إلى 

 .www.u46org/ell-: اإللكتروني لتعلم اللغة اإلنجليزية

 

 مركز استقبال األسر
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 مركز استقبال األسر

، مجتمع من School District U46-مرحبا بكم في 
يتمثل هدفنا . لغة وثقافة 100متعلمين عدة يمثلون أكثر من 

في أن تشعر كل أسرة تزور مركزنا باالحترام والتقدير وأن 
تطلع على األمر ألنها ببساطة تتعلم كيف تجتاز نظام مدرسة 

-U46  . يتبلور التركيز الرئيسي لمركز استقبال األسر في
ضمان أن الطالب ممن لديهم خلفيات لغوية غير اللغة 

اإلنجليزية يتم توزيعهم في برامج توجيهية مالئمة طبًقا لمن 
(ISBE).  يقرره مجلس التربية والتعليم في والية إلينوي 

نحن نمثل الخطوة التكاملية األولى في دعم تركيز الحي 
المتمثل في النجاح األكاديمي للجميع من خالل تقديم اإلرشاد 

تضمن . والمعلومات لألسر فيما يتعلق بتعليم أطفالهم 
التوصيات الخاصة بالتوزيع أن يحصل الطالب على 
البرنامج التعليمي الذي يتماشى مع تطوير المهارات 

األكاديمية واللغوية الخاصة بهم إلى أقصى إمكانات خاصة 
. بهم  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 :الخدمات الرئيسية لمركز استقبال األسر هي
 

يتم تحديد معرفة مستوى البراعة في اللغة اإلنجليزية لكل  •
طالب من خالل مسح اللغة المحلية ممن ليس لديهم خلفية عن اللغة 

على كل سؤال في مسح " نعم"اإلنجليزية استناًدا إلى االستجابة بـ 
 .اللغة المحلية

 

لتحديد مدى أهلية الطالب لتلقي خدمات تعلم اللغة اإلنجليزية  •
إذا كان الطالب .  استناًدا إلى درجات أدوات الفحص المعرفة مسبًقا

مؤهال لتلقي خدمات تعلم اللغة اإلنجليزية، فسيقوم مركز استقبال 
 .األسر بتقديم توصيات التوزيع المالئم الخاص بالطالب

 
إلطالع األسر الجديدة على أقسام البرامج التوجيهية المتوفرة  •

 . ألطفالهم
 

 . لتقديم معلومات حول عملية التسجيل •

 

إلطالع األسر الجديدة حول توزيع الموارد المتاحة في  •
-School District U46 والمجتمع . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطالبتقييم وتوزيع ا  
في وقت التسجيل، تقوم جميع األسر الجديدة على المدرسة بملء 

𠕇i鋛ا𠗟وطبًقا . مسح اللغة المحليةستمارة معلومات الطالب و
تقوم اإلدارة بفحص  228.15لقانون المدارس في والية إلينوي 

مستوى براعة اللغة اإلنجليزية لدى الطالب خالل مسح اللغة 
المحلي ممن ليس لديهم خلفية عن اللغة اإلنجليزية من خالل 

استخدام أدوات الفحص  المعرفة مسبًقا  المطبقة على مستوى 
يتم فحص الطالب لتحديد مستوى براعة اللغة اإلنجليزية . الطالب

لديهم، والذي يحدد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على الخدمات 
School District تستخدم . في برنامج تعلم اللغة اإلنجليزية

-U46  أدوات الفحص المعرفة مسبًقا من مجلس التربية والتعليم
PRE-IPT, WIDA MODEL™: في والية إلينوي  

™W-APT ACCESSيتم .   كأساس لتحديد أهلية الطالب
وضع التوصيات الخاصة بالتوزيع المالئم للطالب والخدمات بناًء 

مجموعة  U46-تقدم مدرسة .  على نتائج الفحص المعرف مسبقا
بناء ELL لتلبية المتطلبات المتنوعة لطالب ELL من برامج 

(ISBE). على تنظيمات الئحة التعليم في والية إلينوي   

أولياء /لآلباءELL يتم تقديم إخطار بالتسجيل ووصف ببرنامج 
األمور لمن يكون أطفالهم مؤهلين للحصول على الخدمات في 

. برنامج تعلم اللغة اإلنجليزية  

.لآلباء الحق في قبول أو رفض التوصيات الخاصة بتوزيع الطالب  

وفًقا لقواعد ELL إذا لم يكن الطالب مؤهل للحصول على خدمات 
، ISBEو School District U46-القبول المستخدمة من قبل 

فإن لآلباء الحق في الطعن على هذا القرار عن طريق االتصال 
: على أو خطًيا على العنوان التالي  

Kane County Regional Office of Education  
      210 South 6th Street, Geneva, Illinois 

 5955-232 (630) هاتف رقم60134
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