
 البرامج و الخدمات التعلیمیة لمتعلمي اللغة

بیان مھمة متعلمي اللغة

 سیكون جمیع الطالب سعداء، بصحة
 جیدة، ومستعدین لیكونوا مساھمین  

  بشكل تام ومشاركین في مجتمع متعدد  
  اللغات للقرن21 .

تلتزم خدمات التعلیم وبرامج تطویر اللغة
 لمتعلمي اللغة بمتطلبات الوالیة   
  والفیدرالیة وتخضع ھذه البرامج

 للمراقبة الفیدرالیة           من اجل          
التقییم والمسائلة

 برنامج ثنائي اللغة التنموي
 توفر برامج ثنائي اللغة التنمویة في مدرسة جونسون    

ولیكسنتون تعلیم القراءة والكتابة والتعلیم االكادیمي باللغة  
األنكلیزیة واالسبانیة للطالب الذین لغتھم األصلیة ھي  

األسبانیة. یحقق طالب متعلمي اللغة االنكلیزیة  الكفاءة  
باللغتین ویحققوا أھداف االنجاز االكادیمي  للوالیة. یتم 
توفیر الفرص للطالب لألستمرار في ھذا البرنامج و  
تحقیق ختم تعلم القراءة و الكتابة في مدرسة كرینفیلد  

المتوسطة في الصفوف من 8-6.

برنامج الغمر الثنائي اللغة
 یوفر برنامج الغمر الثنائي اللغة في أكادیمیة بوستونیا للغات ومدرسة كرینفیلد  

المتوسطة فرص تعلم القراءة والكتابة والتكلم باللغة االنكلیزیة واالسبانیة للطالب  
المتحدثین بأي لغة. باألضافة الى غمر الطالب في علوم الكومبیوتر ومعرفة  
القراءة والكتابة االلكترونیة كلغة ثالثة. یتم تطویر مھارات الطالب في جمیع  
المراحل الصفیة باللغة القویة، تعلم القراءة والكتابة، والمھارات االكادیمیة في 

االنكلیزیة واألسبانیة وفي الترمیز.

دعم متعلمي اللغة االنكلیزیة

 تدریب المعلمون لدعم متعلمي
 اللغة

برامج اكتساب اللغة االنكلیزیة
 برامج تطویر اللغة االنكلیزیة

المحددة و المندمجة
تطویر اللغة األسبانیة

مشاركة العائلة و المجتمع
الدعم التعلیمي لمتعلمي اللغة

خدمات الترجمة الشفویة والكتابیة

750 E. Main 
El Cajon, CA 92020 

(619)588-3000 
www.cajonvalley.net 

 لغة واحدة تفتح لك ممراً واحداً في
 الحیاة. لغتین تفتح لك كل باب على

طول الطریق

فرانك سمث

2018-2019  متعلمي اللغة االنكلیزیة في 2017-2018
مدیریة كاھون فالي

7,907 متعلمي اللغة االنكلیزیة 6,035
 الطالب الذین تم إعادة
 تصنیفھم كفوئین باللغة

 (RFEP)االنكلیزیة

1,864 2,419

 الطالب المتقنین اللغة
97 االنكلیزیة 129

73عدد اللغات في المدیریة 73

برنامج الغوص المنظم باللغة االنكلیزیة
 في ھذا البرنامج یكون التعلیم الیومي باللغة األنكلیزیة

 مع مناھج واستراتیجیات وضعت خصیصاً لطالب
 متعلمي اللغة االنكلیزیة. یتم توفیر برنامج تطویر اللغة

 االنكلیزیة        المحدد والوصول للمناھج الصفیة
 للطالب المناسبة لمستوى الصف. یشمل برنامج تطویر

 اللغة االنكلیزیة        المندمج ( تعلیم الطالب في
 مجموعة واحدة) والمحدد (تعلیم الطالب في مجموعات

 صغیرة). یجب ان یتم توفیر خدمات تطویر اللغة
 االنكلیزیة لجمیع متعلمي اللغة االنكلیزیة الى ان یتم

برامج اللغة المكتسبة لمتعلمي اللغة في مدیریة كاھون فالي

نموذج استبیان اللغة االصلیة

 یستخدم نموذج استبیان اللغة االصلیة للطالب في
 تحدید ما اذا كان ھناك لغة اخرى غیر االنكلیزیة

 متحدثة في المنزل. یعد اإلكمال الصحیح لالستبیان
 عند تسجیل الطالب أمراً حاسماً لضمان حصول

الطالب على الخدمات والدعم المناسبین

 اذا أُشیر في استبیان اللغة االصلیة للطالب بأن ھناك
 لغة اخرى غیر االنكلیزیة متحدثة في المنزل فسوف
 یخضع الطفل لتقییم كفاءة باللغة وذلك بأستخدام تقییم

الكفاءة باللغة االنكلیزیة لكالیفورنیا (ایلباك
 في ھذا التقییم األولي إذا لم یحصل الطالب على

 مستوى متقن باللغة االنكلیزیة        فسیتم تصنیفھ
 كمتعلم اللغة االنكلیزیة ویكون مؤھال للحصول على

 خدمات و برامج متعلمي اللغة االنكلیزیة

مجتمعنا المتنوع

 بموجب تعداد اللغات لعام 2019، لدینا اكثر
 من 50 لغة یتحدث بھا 17,500 طالب وبنسبة

 35% من مجموع ھؤالء الطالب ھم من
 متعلمي اللغة األنكلیزیة. أھم ثالث لغات رئیسیة

 یتحدث بھا متعلمي اللغة اإلنكلیزیة ھي اللغة
العربیة والكلدانیة واألسبانیة

إعادة تصنیفھم كفوئین باللغة االنكلیزیة 

 تقییم الكفاءة باللغة االنكلیزیة     األداء العام : مستوى 4 
ELPAC الباك

الصفوف التمھیدي-3: الحصول على نتیجة 
مقارنة بمستوى الصف أو أعلى في تقییم اللغة 

للمدیریة االنكلیزیة 
 الصفوف 4-8: مستوى حقق المعاییر تقریباً،

حقق المعاییر، أو تجاوز المعاییر في تقییم كاسب

 مقارنة األداء في المھارات
األساسیة

 تقییم المعلم/المعلمة

 یستلم الوالدین إشعار بحقوقھم في
 المشاركة في  عملیة إعادة

 التصنیف و مشاركة أرائھم بشأن
القرار في إعادة التصنیف

رأي و مشورة الوالدین

إعادة تصنیف متعلمي اللغة االنكلیزیة
 یتم إعادة تصنیف طالب متعلمي اللغة االنكلیزیة 
كفوئین باللغة االنكلیزیة عند إتقانھم الكفاءة باللغة 

االنكلیزیة و األكادیمیة 
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  تقییم الكتابة: الحصول على مستوى 3
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 المعاییر المطلوبة

قانون التعلیم في كالیفورنیا
 313 

 معاییر إعادة التصنیف
لمدیریة كاھون فالي
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http://www.cajonvalley.net



