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 متعلّمو اإلنكليزية
 مدارس مقاطعة فاييت العامة

يتوجب أن تقوم مدارس مقاطعة فاييت العامة بتوفير برنامج لغة إنكليزية من أجل مساعدة متعلّمي اإلنكليزية، فيما يشمل األطفال 

نجاز األكاديمي في اإلنكليزية، وإنجاز اكتساب إتقان اإلنكليزية، تطوير مستويات مرتفعة من اإلواليافعين المهاجرين، من أجل 

ماثلة في المعايير األكاديمية المثيرة للتحدّي المماثلة على مستوى الوالية والتي يتم توقّع تحقيقها من جميع ة المالمعايير العالي

 الطالب في منطقة التربية المدرسية.

 د. ديميتروس ليغينز

 المدير العام
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 Lau)) الو أفراد لجنة خّطة
 مدارس مقاطعة فاييت العامة

 مي اإلنكليزيةقسم متعل  
 

  

 منصب فرد
 مديرة لوري بوين

 أخصائية توجيه تعليمي روشيل براون
 يزية، مدرسة ابتدائيةعلمي إنكلمعل مة مت آماندا برامفيلد

 رئيسة المدارس المتوسطة برونو يترايس
 مديرة آمبر كاترون
 المحامي المستشار العام شيلي شاتفيلد
 أخصائية توجيه تعليمي إليزابيث كلويد
 مديرة التعليم الخاص آماندا دينيس
 مدرسة مدير جو غيبسون
 أخصائية توجيه تعليمي بايج هارمان
 متوسطةمة متعلمي إنكليزية، مدرسة ل  مع تارا هيبز

 أخصائية توجيه تعليمي ليزا هيلينبراند
 المسؤول اإلداري األكاديمي الرئيسي كايت مكينلي
 المسؤول الرئيسي عن المدارس االبتدائية تيفاني مارشال
 صلة وصل األسرة والمجتمع المحلي ليندزي ماتينغلي
 يةرئيس المدارس الثانو جايمس ماكميلين

 متعلمي إنكليزية، مدرسة متوسطةمعل مة  ليزا نيكولز
 مدرسة مديرة بيتسي رينز

 نويةامعل مة متعلمي إنكليزية، مدرسة ث كريستي سيلفي
 تقييم المعرفة اللغوية برووك ستينسون

 رئيسة المدارس االبتدائية ليزا سميث
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 Lau الو خط ة

المحتوياتفهرس    
 

  

 صفحة عنوان قسم
هة 1  4 المبادئ الموج 

 6 اإلنكليزيةضع متعل م ، ووتعريفتسجيل،  2

 6 وصف البرنامج 3 

 9 النفاذ والوصول الهادف 4

 10 التعل م المهني 5 

 10 تقييم إتقان اللغة اإلنكليزية 6

 11 معايير وإجراءات الخروج 7

 11 إجراءات المراقبة 8

 12 تقييم البرنامج المستمر 9

 13 التواصل الهادف مع األهل/أولياء األمر 10
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 المبادئ الموّجهة قسم واحد
 

 القوانين
 الفيديرالية

 

( محاسبة قوي ة لتعليم جميع األطفال كما يوف ر أحكاماً محد دة ESSA( )2015) قانون كل طالب ينجحيوف ر 
لن يتّم يوف ر   للطالب ذوي إتقان اللغة اإلنكليزية المحدود، خاصة تحت العنوان األول والثالث من القانون.

للواليات والمدارس والجامعات المحل ية من أجل أيضاً ( تمويل مادي NCLB) ترك أي طفل في المؤخرة
 م بتطبيق وتنفيذ روح القانون.القيا

https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/index.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 قرارات المحكمة

 العليا

 

 

المدارس بالقيام ِب "أخذ الخطوات المالئمة" من  1974الفرص التعليمية المتساوية لعام قانون يطالب 

 . Lauأجل ضمان قدرة النفاذ والوصول المتساوية كما هو منصوص عليه في رأي 

http://www.law.cornell.edu/topics/education.html  

 

التمييز التفريقي على أساس األصل الوطني  1964الحقوق المدنية لعام قانون يحظر العنوان السادس من 
 والحقوق المدنية األخرى.

https://www.law.cornell.edu/wex/title_vii#:~:text=A%20federal%20la

w%20(Title%20VII,national%20origin%2C%20and%20genetic%20infor

  .mation 

 

ة متثلثة الشعب من أجل بالمدارس باستخدام مقار (1981) كاستانيدا ضد بيكاردتطالب سابقة قضية 
تباع روح القوانين المذكورة أعاله بشكل متوازي: ممارسة ترتكز على نظرية تربوية ضمان قيامهم با

ضمان قيام البرنامج بالعمل عبر تقييم وتعديالت البرنامج التالية  ;تطبيق فع ال لبرنامج مالئم ;تعليمية سليمة
 ل تحقيق المتطلبات.لذلك من أج

https://web.stanford.edu/~hakuta/www/LAU/IAPolicy/IA1bCastane

daFullText.htm  

 

في المدارس العامة بشكل على أنه يتوجب أن تتم خدمة جميع الطالب  (1982باليلر ضد دو )حافظت 
 أي طالب من الممكن أال يكون قد تم توثيقهم كمهاجرين قانونيين. مالئم، فيما يشمل

http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0457_020

2_ZO.html 

 

على أن توفير نفس قدرة النفاذ والوصول إلى المنهاج، التوجيه التعليمي،  (1974الو ضد نيكولز )حافظت 
ذوي اإلنكليزية كلغة  واللوازم إلى الطالب محدودي إتقان اللغة اإلنكليزية كما يتم توفيرهم إلى الطالب

 مسيطرة ليس عادالً بشكل فعلي.

http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0414_056

3_ZS.html   

 
 متطلبات العنوان

 الثالث
 مناطق التربية المدرسية:يتوجب على 

 ةطريقة صحيحة، وموثوق( خالل وقت سريع، وبELتعريف الطالب متعلّمي اإلنكليزية ) •

 (ELعرض برنامج مساعدة لغوية صحيح تعليمياً على جميع الطالب متعلّمي اإلنكليزية ) •

 (EL)توفير كادر مؤهل وموارد وافية من أجل التوجيه التعليمي للطالب متعلّمي اإلنكليزية  •

مج، النشاطات، ( لقدرة نفاذ ووصول عادلة إلى البراELضمان امتالك طالب متعلّمي اإلنكليزية ) •

 والخدمات المدرسية

 ( بعيداً عن الطالب اآلخرينELتجنّب الفصل غير الضروري للطالب متعلّمي اإلنكليزية ) •

في قيامهم بأداء عمل الصف على واإلنكليزية ( في تعلّم ELمراقبة تقدّم الطالب متعلّمي اإلنكليزية ) •

 مستوى مرحلة صفّهم.

( لها أثناء تواجدهم في برنامج ELلطالب متعلّمو اإلنكليزية )معالجة أية نواقص تعليمية يتعرض ا •

 مساعدة لغوي

( خارج برامج المساعدة اللغوية متى ما أصبحوا متقنين لإلنكليزية ELنقل الطالب متعلّمي اإلنكليزية ) •

 والقيام بمراقبتهم من أجل التحقق من أنه لم يتم إخراجهم بشكل باكر

https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/index.html
http://www.law.cornell.edu/topics/education.html
https://www.law.cornell.edu/wex/title_vii#:~:text=A%20federal%20law%20(Title%20VII,national%20origin%2C%20and%20genetic%20information
https://www.law.cornell.edu/wex/title_vii#:~:text=A%20federal%20law%20(Title%20VII,national%20origin%2C%20and%20genetic%20information
https://www.law.cornell.edu/wex/title_vii#:~:text=A%20federal%20law%20(Title%20VII,national%20origin%2C%20and%20genetic%20information
https://www.law.cornell.edu/wex/title_vii#:~:text=A%20federal%20law%20(Title%20VII,national%20origin%2C%20and%20genetic%20information
https://www.law.cornell.edu/wex/title_vii#:~:text=A%20federal%20law%20(Title%20VII,national%20origin%2C%20and%20genetic%20information
https://www.law.cornell.edu/wex/title_vii#:~:text=A%20federal%20law%20(Title%20VII,national%20origin%2C%20and%20genetic%20information
https://web.stanford.edu/~hakuta/www/LAU/IAPolicy/IA1bCastanedaFullText.htm
https://web.stanford.edu/~hakuta/www/LAU/IAPolicy/IA1bCastanedaFullText.htm
http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0457_0202_ZO.html
http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0457_0202_ZO.html
http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0457_0202_ZO.html
http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0457_0202_ZO.html
http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0414_0563_ZS.html
http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0414_0563_ZS.html
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 (.ELاإلنكليزية )تقييم فعالية برامج متعلّمي  •

 قواعد الوالية
 الناظمة

اإلجراءات من أجل شمل المجموعات السكانية الخاصة في التقييمات وبرامج المحاسبة المطالب بها من 
 قبل الوالية

703 KAR 005:070 
 

 الحد  األدنى من متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية

704 KAR 003:305 

 
سياسة منطقة التربية 

 المدرسية

 

 المنهاج والتوجيه التعليمي: اإلنكليزية كلغة ثانية 08.13452

  

http://policy.ksba.org/documentmanager.aspx?requestarticle=/kar/703/005/070.htm&requesttype=kar
http://policy.ksba.org/documentmanager.aspx?requestarticle=/kar/704/003/305.htm&requesttype=kar
http://policy.ksba.org/Chapter.aspx?distid=27
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 ، تعريف، ووضع متعلّم)ة( اإلنكليزيةتسجيل قسم اثنان
أمر أي استبيان لغة المنزل من أهل/ ولي أثناء القيام بالتسجيل األولي، يتوجب أن يتم طلب ملء  .1

 كانوا متعلّمي إنكليزية محتملين أو ال(. طالب)ة( في المدرسة )سواء
يتوجب أن يتم توفير خدمات الترجمة الشفهية والخّطية إلى األهل/ أولياء األمر عندما تتم الحاجة إليها 

 من أجل التواصل حول إجراءات التسجيل.

يم إتقان لغة غير اإلنكليزية إلى تقي لهمنزمو لغة لغتهم األولية أإخضاع كل طالب تكون أن يتم يتوجب  .2

متعلمي إنكليزية مبدأي من أجل صنع القرار حول كونهم متعلمين للغة اإلنكليزية وفق التعريف 

حان (، العنوان الثالث أو ال.  سوف يقوم االمتESSAالفيديرالي لذلك في قانون كل طالب ينجح )

 ة.قييم االستماع، التحدث، القراءة، والكتابالتقييمي إلتقان اللغة اإلنكليزية بت

  

 

( يوم على الرزنامة من التسجيل من أول 30يتوجب أن يتم  تعريف متعل م اإلنكليزية خالل ثالثين )

( يوم على الرزنامة من التسجيل الذي يتم خالل العام 14يوم من المدرسة أو خالل أربعة عشر )
 الدراسي.

قبل االختبار  رتناألطفال كندرغاالمسحي لرياض  الويدا)الرجاء األخذ بالعلم: سوف يتم أخذ اختبار 
المسحي الثالث  البريغانسالمسحي الباكر المشترك لرياض األطفال كندرغارتن في كنتاكي، اختبار 
المسحي من أجل  الويداللطفولة الباكرة في رياض األطفال كندرغارتن. يتم استخدام نتائج اختبار 

 .(البريغانساعدة في أخذ اختبار صنع قرار األهلية حول استخدام مترجمين من أجل المس

يتوجب أن يتم القيام بالتقييم، الوضع، وتصميم خطة خدمات برنامج إفرادي لمتعلّمي اإلنكليزية بشكل  .3

 الفيديرالية.يتوافق مع المتطلبات التعليمية المالئمة من الوالية والحكومة 

بذلك من أجل تحقيق ومالقاة يتوجب أن يتم تصميم خدمات التوجيه التعليمي والخدمات المرتبطة  .4

كاديمية للطالب في نفس الوقت التي تقوم به أيضاً بدعم المشاركة في االحتياجات اللغوية اإلنكليزية واأل

هة للترفّع في الصف أو التخرج من المنهاج التعليمي العام ومن أجل تجاوز العوائق اللغوية المواج

صة من أجل المشاركة في البرنامج التوجيهي التعليمي للغة المدرسة الثانوية.  يتوجب أن تم توفير الفر

 سة إلى الطالب الذين يتم تعريفهم كمتعلّمي إنكليزية.اإلنكليزية في المدر

 نتيجة التقييم مانح التقييم تقييم اإلتقان المرحلة
 رياض األطفال
 )كندرغارتن(

المسحي  الويدااختبار 
لطالب رياض األطفال 

 )كندرغارتن(

معل م متعل مي 
اللغة اإلنكليزية 

(EL) 

جميع طالب رياض يتأهل 
األطفال )كندرغارتن( إلى 

متعل مي اإلنكليزية خدمات 

(EL) 

الصفوف من األول 
 حت ى الخامس

المسحي على  الويدااختبار 
 اإلنترنت

معل م متعل مي اللغة 

 (ELاإلنكليزية )
 4.5نتيجة محصلة تركيبية 

الصفوف من السادس 
 حت ى الثاني عشر

المسحي على  الويدااختبار 
 اإلنترنت

 4.5ة نتيجة محصلة تركيبي منطقة التربية المدرسية

 

 

 قسم ثالثة
 تطوير خّطة 

 خدمة
 البرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف البرنامج
( PSP(، يتوجب أن يتم استكمال خط ة برنامج خدمة )ELبعد أن يتم تعريف الطالب كمتعل م إنكليزية ) .1

على الرزنامة من التسجيل من أول يوم من المدرسة أو خالل أربعة عشر ( يوم 30خالل ثالثين )

 ام الدراسي. ( يوم على الرزنامة من التسجيل الذي يتم خالل الع14)

( والقيام بدعوة LACبتنظيم اجتماع لجنة تقييم لغوي ) (ELأن يقوم معل م متعل مي اإلنكليزية )يتوجب  .2
ع، فيما يشمل األسر، من أجل صنع القرار حول جميع أصحاب المصلحة على حضور االجتما

لتعديل تلك على خطة وسائل التعديل المالئمة أثناء التوجيه التعليمي والتقييمات كي تظهر وسائل ا

 (.PSPخدمة برنامج متعل مي اإلنكليزية )

الطالب متعل م (،  يتوجب على أفراد اللجنة مراجعة بيانات LACفي اجتماع لجنة التقييم اللغوي ) .3

(، ووسائل تعديل التوجيه LEP( ومناقشة خدمات إتقان اإلنكليزية المحدود المالئمة )ELاإلنكليزية )

واحدة   LEPك كحد  أدنى: خدمة ت.  سوف يقوم كل طالب متعل م إنكليزية بامتالالتعليمي والتقييما
 ووسيلة تعديل توجيه تعليمي وتقييم واحدة.
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 إشعار األسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
االستثناء من خدمات 

 (ELيزية )متعلّمي اإلنكل

 

 

 

 
 برنامج التوجيه
 التعليمي اللغوي

 

(، LEPمي اإلنكليزية إدخال معلومات خدمات إتقان اإلنكليزية المحدود )يتوجب على معل م متعل   .4
إنفينيت متعل مي اإلنكليزية ضمن ال ووسائل تعديل التوجيه التعليمي والتقييم المختارة في نموذج 

 (.ELLevation) إليفايشن( و Infinite Campus) كامبوس

( من PSPإنتاج وطباعة نسخة ورقية من خطة برنامج الخدمة ) يتوجب على معل م متعل مي اإلنكليزية .5

ELLevation . 

 . PSPل التوقيع على ا LACيتوجب على جميع أصحاب المصلحة المتواجدين في اجتماع ال  .6

 .PSPيتوجب على المدير)ة( التوقيع على ال  .7

 إلى جميع أصحاب المصلحة. PSPيتوجب أن يتم توفير نسخة من ال  .8

، يتوجب على منطقة التربية المدرسية إرسال ESSA 1112 (e)(3)(A)البة به وفق كما تتم المط .9
 التعامل مع ما يلي:إشعار خط ي إلى أهل متعل مي اإلنكليزية من أجل 

 

a. عملية التي تم  عبرها تعريف الطالب)ة(لا 

b.  إنجاز مستوى إتقان اإلنكليزية لدى الطفل، كيف تم تقييم هذا المستوى، وبيان حالة وضع
 المعايير األكاديمية لدى الطالب

c. البرامج المصممة من أجل متعل مي اإلنكليزية والتي يتم عرضها من قبل منطقة التربية المدرسية 

d. ة نقاط قوة وحاجة الطفل التعليميةرامج بتحقيق ومالقاكيفية قيام هذه الب 

e. وتحقيق ومالقاة معايير  كيفية قيام البرامج بمساعدة طفلهم بشكل محدد في تعل م اإلنكليزية
 ً  اإلنجاز األكاديمية المالئمة عمريا

f. متطلبات الخروج المحد دة من البرنامج 

g. ليمي اإلفرادي للطفل، في حالة طفل ذو كيفية قيام هذه البرامج بتحقيق أغراض البرنامج التع
 عجز

h. ل فهمهايتوجب أن يكون اإلشعار مفهوماً وضمن حدود االستطاعة العملية، بلغة يمكن لأله 

i.  ( حق التخل ي عن واالستثناء من 1معلومات تتعل ق بحقوق األهل بشكل يشمل إرشاد خط ي ِب )

رات التي يمتلكها األهل من أجل رفض ( الخيا2خدمات متعل مي اإلنكليزية لطفلهم عند الطلب )
تسجيل طفلهم في برنامج مماثل أو من أجل اختيار برنامج أو طريقة أخرى من التوجيه 

( مساعدة األهل في االختيار بين البرامج 3تعليمي، في حال توافر ذلك، من قبل المدرسة و )ال
 رنامج واحد.وطرق التوجيه التعليمي المتنوعة في حال كان يتم عرض أكثر من ب

 يتوجب أن يتم إرسال هذا اإلشعار كما يلي: .10

a.  بالنسبة للطالب الذين يشاركون في، تم تعريفهم من أجل المشاركة في، برنامج لمتعل مي

( 30ال يتأخر عن أكثر من ثالثين )اإلنكليزية بشكل مسبق، يتوجب أن يتم إخطار األهل بشكل 
 يوم على الرزنامة بعد أول يوم من المدرسة

b. رسة، يتوجب أن يتم إخطار األهل بشكل بالنسبة للطالب الذين تم  تعريفهم بعد أول يوم من المد

( يوم على الرزنامة بعد تاريخ وضع الطالب في 14ال يتأخر عن أكثر من أربعة عشر )
 البرنامج

اصة يتوجب أن يقوم األهل بتلق ي إشعار سنوي بتقد م طفلهم باتجاه أهداف إتقان اإلنكليزية الخ .11
 بالوالية والتقييمات المطالب بها من قبل الوالية.

 
متى ما قام أهل/ ولي أمر متعل م إنكليزية بتلق ي اإلشعار، فإنه يتوجب توفير خدمات لمتعل م اإلنكليزية تكون 

متوافقة مع منهاج وبرامج التوجيه التعليمي اللغوي الفع الة لمتعل مي اإلنكليزية، بالتوازي مع المعايير 
يمية، ومن قبل المعايير المحلية، الخاصة بالوالية، إلرشادية التي تم تحديدها من قبل معايير كنتاكي األكادا

 والفيديرالية إلتقان اللغة اإلنكليزية واإلنجاز األكاديمي. 
 

(.  متى ما قام األهل ELمن الممكن لألسر اختيار التخلي عن واالستثناء من خدمات متعل مي اإلنكليزية )
ل مسؤولية ضمان امتالك الطالب لفرصة تعليمية منطقة التربية المدرسية في برفض المشاركة، تستمر  تحم 

(، خدمة PSPمتساوية من أجل تحقيق احتياجاتهم اللغوية اإلنكليزية واألكاديمية عبر خط ة برنامج خدمة )

سوف يقوم الطالب في تقييم.  (، و وسائل تعديل التوجيه التعليمي و/أو الLEPإتقان إنكليزية محدود )

 ( السنوي حتى القيام بتحقيق معايير خروج الوالية.ACCESS) األكسيسختبار المشاركة في ا
 

مة بأفضل شكل من أجل الطالب ( هي المالئELمن أجل تحديد أي من خدمات وبرامج متعل مي اإلنكليزية )

 ما يلي لدي الطالب بعين االعتبار ذ كلبأخ LACالذي تم  تعريفه كمتعل م إنكليزية، سوف تقوم ال 
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a. مستوى إتقان اإلنكليزية 

b. الصف 

c. الخلفية التعليمية 

d. الخلفية اللغوية للبرامج ثنائية اللغة 

e. بيانات التقييم األخرى 

 أخذها بعين االعتبار تشمل: LACعوامل أخرى تتمحور حول الطفل من الممكن لل 

f. هممعرفة الطالب اللغوية بلغة الوالدة الخاصة ب 

g. تثاقفهم ضمن مجتمع الواليات المتحد ة 

h.  طول مدة تواجدهم في مدارس الواليات المتحد ة 

( كمعايير إتقان اللغة اإلنكليزية WIDA) بويدا( الخاصة ELDتطوير اللغة اإلنكليزية )معايير تخدم 

(ELP التي تتم المطالبة بها من قبل كنتاكي.  تلعب هذه المعايير دوراً كمستند ) ر كنتاكي لمعاييمرافق

 ELD(.  ال تقوم معايير ال EL( في إرشاد التوجيه التعليمي للطالب متعل مي اإلنكليزية )KASاألكاديمية )

.  عوضاً عن ذلك، فإن المعايير تمثل اللغة االجتماعية، التوجيهية  KASباستبدال ال  WIDAالخاصة ب 
ل االنخراط والتفاعل مع أقرانهم، معل ميهم من أج الطالبالتعليمية، واألكاديمية التي سوف يحتاج إليها 

 والمنهاج في المدارس. 

 
المخطط التالي مراجعة مختصرة لبرامج متعل مي اإلنكليزية المعروضة في مدارس مقاطعة فاييت  يوف ر

ة العامة.  يطالب كل برنامج بمعل مي متعل مي إنكليزية ممن قاموا بتلقي تدريب مخصص من أجل مالقا
تعل مي اإلنكليزية )مثالً، تصريح تدريسي لإلنكليزية كلغة ثانية أو ثنائي اللغة(.  من الممكن أن اجات ماحتي

 تندمج نماذج برامج الخدمة من أجل مالقاة االحتياجات المميزة لمتعل مي اإلنكليزية بأفضل شكل ممكن.
 

 الخصائص والوصف خيار خدمة البرنامج

ELD : اإلنكليزيةتطوير اللغة 

 

يكون تركيز التوجيه التعليمي على مهارات ومحتوى  •
 اللغة اإلنكليزية.

يتم تصميم برنامج من التقنيات، المنهجية، والمنهاج  •
الخاص من أجل تعليم متعل مي اإلنكليزية بشكل 
واضح صريح عن اللغة اإلنكليزية، فيما يشمل 
ل المفردات األكاديمية التي تتم الحاجة إليها من أج

 وى المنهاج التعليمي.ى توجيه محتالنفاذ إل

يتم  تعل يمه من قبل معل م حامل رخصة لمتعل مي  •
اإلنكليزية، من أجل التحضير إلى أو دعم توجيه 
محتوى المنهاج التعليمي على مرحلة الصف 

 باإلنكليزية.

SEI:  توجيه اإلنكليزية التعليمي
 المعزول

 

ليزية التعليمي على اللغة اإلنكيكون تركيز التوجيه  •
ة من أجل النفاذ إلى محتوى األكاديمية الضروري

 المنهاج.

تتم أقلمة اللغة اإلنكليزية المستخدمة في التوجيه  •
التعليمي إلى مستوى اإلتقان اللغوي للطالب مع 

 استراتيجيات التوجيه التعليمي المعزولة.

زية يتم تعليم محتوى المنهاج األكاديمي باإلنكلي •
حامل  لمتعل مي اإلنكليزية من قبل معل م محتوى منهاج

 لرخصة.

CBE : إنكليزية كلغة ثانية مبني على
 محتوى المنهاج

يركز التوجيه التعليمي على كل من محتوى المنهاج  •
 األكاديمي وتطوير إتقان اإلنكليزية.

تتم أقلمة اللغة اإلنكليزية المستخدمة في التوجيه  •
ى اإلتقان اللغوي للطالب مع تعديل التعليمي إلى مستو

 المنهاج من أجل مالقاة احتياجات تطوير اللغة.

يتم تعليم متعل مي اإلنكليزية من قبل معل مين حاملين  •
لرخصتين اثنتين في كل من متعل مي اإلنكليزية ومادة 

 المنهاج.
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 خّطة خدمات
 البرنامج

 و
 سجالت الطالب

 اإللزامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أربعةقسم 
 

 

 

 

 

 

 
 تجنّب

 الفصل
 غير الضروري

 

 
 تقييم الطالب متعلّمي 

 اإلنكليزية من أجل 
 الخاصليم التع

SEN:  االنغماس المنّظم باللغة
 اإلنكليزية

لغة اإلنكليزية يرك ز التوجيه التعليمي على ال •
األكاديمية الضرورية من أجل النفاذ إلى محتوى 

 المنهاج.

تتم أقلمة اللغة اإلنكليزية المستخدمة في التوجيه  •
التعليمي إلى مستوى اإلتقان اللغوي للطالب مع 

 معزولة.استراتيجيات التوجيه التعليمي ال

يتم تعليم محتوى المنهاج األكاديمي باإلنكليزية  •
نكليزية من قبل معل م حامل لرخصة لمتعل مي اإل

بمحتوى المنهاج.  يتعاون معل موا متعلمي اإلنكليزية 
مع معل مي محتوى المنهاج من أجل ضمان مالقاة 

 االحتياجات اللغوية.

 

(.  ELمن الطالب الذين يتلقون خدمات متعل مي إنكليزية )من اإللزامي المحافظة على سجالت لكل طالب 

ة ال تحتفظ مدارس مقا و/أو  ELLevationطعة فاييت العامة بسجالت متعل مي اإلنكليزية في منص 
 السجل التراكمي فيما يشمل:

 نسخة من استبيان لغة المنزل •

المسحي على  الويداالمسحي لرياض األطفال/ اختبار  الويداإتقان اللغة اإلنكليزية األولي )اختبار  •

 اإلنترنت(

توية على المعلومات المطالب بها في قانون كل طالب ينجح نسخة من رسالة إشعار األهل المح •

ESSA 1112(e)(3)(A) 

 ، امتحان منتصف الفصل(مستوى اإلنجاز األكاديمي )مثالً، بطاقات تقرير الدرجات •

 (2.0( )األكسيس لمتعلّمي اللغة اإلنكليزية ELPنتائج تقييم إتقان اللغة اإلنكليزية السنوي ) •

 تي تشمل العوامل األساسية التالية التي تتم المطالبة بها من قبلخّطة برنامج الخدمة وال •

 703 KAR 5:070: 

الذي تم منحه من أجل تحديد حالة وضع ( ELPاسم وتاريخ تقييم إتقان اللغة اإلنكليزية ) -

 الطالب في تعلّم اإلنكليزية
 قييموسائل التعديل المحدّدة التي يتوجب أن تطبق في التوجيه التعليمي و/أو الت -

الذين قاموا بمراجعة المستندات وصنع  LAC / PSPقائمة بأسماء أفراد لجنة   -

 اتالقرار
 على الموافقة على المشورات الموصوفة.توقيع مدير المدرسة المالئمة كدليل إشارة  -

 

 

 
 النفاذ والوصول الهادف

برامج المنهاج واإلضافية يتوجب أن يتم توفير الطالب متعل مي اإلنكليزية بنفاذ ووصول هادف إلى جميع 
 :خارج المنهاج.  يشمل النفاذ الهادف، على سبيل المثال وال الحصر

 الترف ع ومتطلبات التخرجمنهاج مالئم للصف كي يتم إنجاز  •

فرصة متساوية في المشاركة بجميع البرامج، فيما يشمل ما قبل المدرسة، رياض األطفال في  •
وذوي المزايا، التعليم التقني والمهني، الفنون، والبرامج  اليوم بأكمله، ماغنت، الموهوبون

 وادي، والمجتمعات الفخرية.(، النIB(، مواد البكالوريا العالمية )APالرياضية، الوضع المتقدم )

 
يتوجب أن ال يتم الفصل التفريقي للطالب متعل مي اإلنكليزية بناء على األصل الوطني أو حالة وضع تعل م 

على الرغم من أنه من الممكن أن تتطلب خيارات خدمة برنامج متعل مي اإلنكليزية القيام بتلقي  اإلنكليزية. 
تعليمي منفصل خالل قسم محدود من اليوم، فإنه يتوجب أن يتم القيام  الطالب متعل مي اإلنكليزية لتوجيه

 امج التعليمية.بأداء البرنامج المختار بأقل طريقة فاصلة بشكل يتوافق مع إنجاز أهداف البرن

 
يتوجب أن يتم توفير الطالب متعل مي اإلنكليزية مع العجز لكل من خدمات المساعدة اللغوية وتلك المتعل قة 

 ز التي يملكون حق استالمها تحت القانون الفيديرالي.بالعج

تحديد موقع، تعريف، وتقييم الطالب متعل مي اللغة اإلنكليزية الذين يكون من  يتم  يتوجب أن  •
 مل امتالكهم لعجز من أجل التعليم الخاص والخدمات المتعل قة بالعجز بأسرع وقت.المحت
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وتوفير الخدمات 
 المزدوجة

 

 

 

 

 

 قسم خمسة
 المعلّمون المؤهلون

 
 

 
 عدد حاالت اإلشراف

 

 

 

 
تدريب معلّم التعليم العام 

من أجل دعم الطالب 
 متعلّمي اإلنكليزية

 
 منطقةأخصائيي 

التربية المدرسية في 
 التوجيه التعليمي

 

 قسم ستّة

 
 

 

 
تقانإ اختبار  
اإلنكليزيةاللغة   
يالمسح  

 

 
 التقييم

 السنوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متعل مي اإلنكليزية كطالب مع عجز بناء على إتقان من أجل تجن ب التعريف غير المالئم للطالب  •
اإلنكليزية المحدود، يتوجب أن يتم تقييم الطالب متعل مي اإلنكليزية في لغة مالئمة، بناء على 

 جات الطالب ومهاراتهم اللغوية.احتيا

( مشاركين على IEPيتوجب أن يشمل الفريق الذي يقوم بتطوير الخط ة التعليمية اإلفرادية ) •
رفة باحتياجات الطالب اللغوية من أجل توفير الخدمات التي تقوم بمعالجة االحتياجات المتعل قة مع

 باللغة لدى الطالب متعل م اإلنكليزية.

 

 التعلّم المهني
يتلقى الطالب متعل مو اإلنكليزية التوجيه التعليمي اللغوي والنفاذ إلى منهاج التعليم العام من قبل معل مي 

متعل مي إنكليزية يكونون حاملين لرخص و/أو تصريح ممارسة من أحل تعليم الطالب ذوي إتقان 
 اإلنكليزية المحدود.

 
خاص بمدارس مقاطعة فاييت العامة المتمثل بمصفوفة يتوجب أن يتم استخدام اإلجراء الوظيفي المعياري ال

كادر السنوية بناء على تسجيالت وتعقيدات تعيين كادر متعل مي اإلنكليزية من أجل صنع قرارات تعيين ال

 1في  إنفينيت كامبوسطالب متعل مي اإلنكليزية.  يتوجب أن يتم استخالص بيانات تسجيل الطالب من 
 ع التوق عات حول حاالت التسجيل في العام الدراسي التالي.شباط بشكل سنوي من أجل صن

 
صين لتدريب ودعم سنوي من أجل تطبيق وسائل الدعم من أجل يتوجب أن يتلقى معل مو التعليم العام  المرخ 

توفير نفاذ عادل إلى منهاج التعليم العام لمتعلمي اإلنكليزية.  يتوجب أن يقوم معل مو متعل مي اإلنكليزية أو 
 ادر منطقة التربية المدرسية بتوفير خبرات تدريب مهنية.ك

 
لمتعل مي اإلنكليزية بتوفير تدريب مهني ودعم مستمر لمعل مي  أن يقوم أخصائيو التوجيه التعليمييتوجب 

متعل مي اإلنكليزية ومعل مي التعليم العام.  يتوجب أن يقوم أخصائيو التوجيه التعليمي باالنخراط في الفرص 
 والتي يتم توفيرها من قبل وزارة التربية في كنتاكي. بويدايمية المهنية الخاصة التعل

 

 غة اإلنكليزيةتقييم إتقان الل
عبر امتحان ي اإلنكليزية، الذين لم يقوموا باكتساب إتقان اللغة اإلنكليزية بعد، م تقييم متعل ميتيتوجب أن 

 د عليها كما يتوجب أن يتم توفير وسائل تعديلتماقة صالحة، يمكن االعها بطريعلى مستوى الوالية بأسر
احي مواد ءتهم في نويتعل ق بمعرفة الطالب وكفاقية فيما الحصول على بيانات دقيهم من أجل الئمة لم

 يمي.المنهاج األكاد
 

  (ELPتقان اللغة اإلنكليزية )من أجل تحديد إ المسحية( WIDA) داالوياختبار  كنتاكي تقييماتتستخدم 
غة المنزل.  بيان لزية بناء على استمن المحتمل كونهم متعل مين للغة اإلنكليكطالب ن تم تعريفهم يب الذلطالل

اض األطفال أما مسحي لريال الويدادام اختبار ختبار المسحي لطالب رياض األطفال عبر استخالقيام بااليتم 
 داالويختبار يتم عبر اسحي لهم لمبار ااالخت الثاني عشر فإن وف األول إلىبالنسبة للطالب من الصف

  نت.ي على اإلنترالمسح
 

لدى  يزيةغة اإلنكلمناطق التربية المدرسية بالقيام بتقييم إتقان الل ESSA 1111 (2) (G)ب قانون يطال
الخاص برياض  سيكساألبشكل سنوي.  في كنتاكي، يتم منح اختبار زية ي اإلنكليجميع الطالب متعل م

إلى  1)صفوف  2.0زية نسخة يي اللغة اإلنكلعل ملمت سيكساألللغة اإلنكليزية واختبار فال لمتعل مي اطاأل

بتقييم لغة الطالب في أربعة  سيكساألاالختبار السنوية.  يقوم جميع متعل مي اإلنكليزية خالل نافذة ( إلى 12
 .: االستماع، التحدث، القراءة، والكتابةمجاالت

 
سوف يقوم أي طالب متعل م .  سيكساألختبار يزية أخذ اب على أي طالب حامل لتعريف متعل م اإلنكليتوج
 وج الوالية.السنوي حتى قيامهم بتحقيق معيار خر األكسيسة في اختبار نكليزية بالمشاركإلغة الل
 

ي اإلنكليزية في ل إفرادي لمتعل محه بشكلم ويتم منوالقأخذه عبر الورقة تم البديل هو اختبار ي ساألكسي
يق الخطة التعليمية جز معرفي معتبرة.  يقوم فراني عشر والممتلكين لحاالت عالصفوف من األول حت ى الث

خطة ق السوف يقوم الطالب بأخذه، كما يقوم فريتقييم اإلفرادية الخاصة بكل طالب بصنع القرار حول أي 

 م بها.يتم اإللزا الخاصة بكل طالب بتقرير أي من وسائل التعديل 504( أو IEPاإلفرادية ) التعليمية
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 قسم سبعة
 ج منخروال

 برنامج متعلّمي
 اإلنكليزية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم ثمانية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خروجعايير وإجراءات الم
كي تقوم ير خروج موضوعية ايل معللبرنامج عملية تقييم تشميتوجب أن تشمل المعايير اإلرشادية 

 ارة إلى الحاالت عندما يكون الطالب قد:شباإل

a. حدث، االستماع، القراءة، زية من أجل التقاموا بتطوير اإلتقان المطلوب في استخدام اإلنكلي

 والكتابة مع الفهم

b. غرف صف لم يتم تصميمها لمتعلّمي اإلنكليزيةكة الناجحة في أصبح بمقدورهم الدخول والمشار 

c. قّع التخرج من المدرسة الثانويةمقدورهم توأصبح ب 

 4.5 ةجتحقيق دروالية كنتاكي، يتوجب على الطالب وج من برنامج متعل مي اإلنكليزية في من أجل الخر
 ةجدري اإلنكليزية أو رياض األطفال لمتعل م سأكسيلمستوى اإلتقان في  تركيبيةالة محصلفي الأو أعلى 

في  2.0 ي اإلنكليزيةلمتعل م B/Cمرحلة  سأكسيلمستوى اإلتقان في  تركيبيةالة محصلفي الأو أعلى  4.5

ديل لمتعل مي اإلنكليزية الب كسيساألون بأخذ ب الذين يقوم.  يتوجب على الطال12إلى  1الصفوف من 

يزية.  جل الخروج من حالة وضع متعل م اإلنكلكيبية من أأو أعلى من المحصلة التر P2جة تحقيق در

زيران من العام الدراسي الذي يقوم فيه حيو/ يون( من 30ون تاريخ خروج البرنامج هو الثالثون )ف يكسو
 الطالب بالخروج من الخدمات.

 
وهو في  الويدافي حال قام طالب ما باالنتقال إلى مدارس مقاطعة فاييت العامة من والية ال تقوم باستخدام 

ة وضع المراقبة و/أو تم احترام حالفإنه سوف يأو الخروج في تلك الوالية، بة و/قحالة وضع المرا
 .المراقبة و/أو الخروجوضع الخروج، وسوف يستمر تواجد الطالب ضمن حالة 

 

 
 إجراءات المراقبة

 ين تم إعادة تصنيفهم إلى إتقان كاملمتعل مي اإلنكليزية الذم األكاديمي للطالب مراقبة التقد   يتوجب أن تتم

بتوثيق المعلومات المتعل قة ج مواد المنها ات.  يتوجب أن يقوم معل مولمد ة أربعة سنو( RFEPلإلنكليزية )

 . ELLevationضمن مرتين في السنة  RFEPبأداء الطالب الحامل لحالة وضع 
 علومات التالية بعين االعتبار:لميتم أخذ امن الممكن أن 

الزمنية منذ الدخول إلى مدرسة متحدثة باإلنكليزية في الواليات المتحدة ة ل طول المدسجالت حو •

 وحتى الخروج من برنامج متعلّمي اإلنكليزية

 داء في اختبارات اإلنجاز المعياريةاأل •

 ج العامةجات في صفوف مواد المنهاالدر •

 األهل ردود أفعالحظات و/أو مال •

 مالحظات المعلّمين •

 فّع والتخرجتطلبات الترتحقيق م •

 جمعدالت التخر •
زية، فإنه ات اللغة اإلنكليداء األكاديمي و/أو مهارحال أظهرت المراقبة بأن الطالب يعاني في األفي 

م تقد م طالب خرج من برنامج متعل مي دية إلى الطالب.  في حال عيتوجب توفير وسائل دعم إضاف
إنه من الممكن أن تتم إعادة تقييم الطالب باستخدام الدعم اإلضافية هذه، فوسائل يزية على الرغم من اإلنكل

ر ( من أجل صنع القراويداذج وة الصف )مثالً، نمرحلعليها، ومالئمة لمتقييمات صالحة، يمكن االعتماد 
في حال قام الطالب بإعادة  وجب توفير خدمات برنامج متعل مي إنكليزية إضافية للطالب. حول إن كان يت

ثيق األسباب والحصول على فإنه يتوجب على منطقة التربية المدرسية تودخول برنامج متعل مي اإلنكليزية، 
 ل/ ولي أمر الطالب.الموافقة من أه

 

يزية الذين ئوية من متعل مي اإلنكلنسب المبالتقرير عن عدد وال ESSA 3121(a)(5)يطالب قانون 
توقف الطالب عن تلقي خدمات برنامج مية خالل أربعة سنوات بعد تحقيق معايير كنتاكي األكادييقومون ب

رياضيات، يزية.  يتوجب أن تشمل البيانات نتائج تقييمات مواد المنهاج في القراءة/ الكتابة، المتعل مي اإلنكل
أيضاً ز وبدونه.  يتوجب أن يتم عجمع ال ن متعل مي اإلنكليزيةكما يتوجب أن يتم فصل المحصلة بيوالعلوم 

انية( من أجل ضمان ى، سنة ثسنة أول RFEPنتائج وفق عدد السنوات بعد الخروج )مثالً، فصل محصلة ال
 ة لغوي.مج مساعدكة في برناشارتي نجمت عن المقص األكاديمية الالقيام بإعادة اكتساب النوا
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 قسم تسعة
اف برنامجدأه  

 متعلّمي اإلنكليزية
 

 

 

 

 

 
 تقييم البرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمرتقييم البرنامج المس
ي مدة متعل  برنامج لغة إنكليزية من أجل مساعفير ت العامة بتودارس مقاطعة فاييوم من تقيتوجب أ

باإلنكليزية، وإنجاز نفس جاز ن اإلنة ممرتفعوير مستويات في اكتساب إتقان اإلنكليزية، تط ليزيةاإلنك
جميع  يتم التوقع مني على مستوى الوالية التي ير المرتفعم في نفس المعايير األكاديمية المثيرة للتحدالمعاي
 ها.قالقيام بتحقيالب في منطقة التربية المدرسة الط
 

ل منتظم من أجل تحديد سواء كان التوجيهية التعليمية لمتعل مي اإلنكليزية بشك رامجيتوجب أن يتم تقييم الب
هية التعليمية التي تتم ييرات التوجيغتعريف التزالة العوائق اللغوية ومن أجل يتم تحقيق تقدم أو ال باتجاه إ

 الحاجة إلى صنعها.
 

زية، أخصائيو التوجيه التعليمي لمتعل مي وصل برنامج متعل مي اإلنكلييتوجب أن يقوم روابط صلة 
اذ الطالب إلى ة نفطقة التربية المدرسية بمراقبي اإلنكليزية في منقسم متعل م يرفة إلى مدإلضااإلنكليزية، بإ

 لمنهاج. اجة عن خارفية واء كانت توجيهية تعليمية أو إضافرص تعليمية متساوية، س
 تالية:لخدام عوامل البيانات اسنوياً، سوف يتم است

 امن(صف ث)رياض األطفال إلى  MAP المابييم كنتاكي المحصلي وتقييمات النتائج في تق •

 مي اللغة اإلنكليزيةلمتعلّ  2.0 ويدا أكسيسالنتائج في  •

 جات في مواد المنهاجالدر •

 وجوالخريف نتصدة المعدالت إعا •

 خرج واالنسحاب من المدرسة للصفوف تاسع إلى ثاني عشرمعدالت الت •

(( IB) ، البكالوريا العالمية (AP)فخرية، الوضع المتقدم مواد المتفوقين ) المعدالت المشاركة في  •

 والمشاركة في خدمات الموهوبين وذوي المزايا.

 خاصةمعدالت التسجيل في ما قبل المدرسة، ماغنت، والبرامج ال •

 لخاصخدمات التعليم امعدالت التسجيل في  •

 رافنصمعدالت الدوام واال •

 ارج المنهاجإلضافية خالمشاركة في البرامج ا •

 معدالت اإليقاف •

 حياة المهنيةجامعية والليات الاهزية للكالج •

 سجالت التعلّم المهني •

 الطالب إلى كوادر معلّمي متعلّمي اإلنكليزيةنسب  •
بمنطقة التربية  نات من أجل تطوير برنامج متعل مي اإلنكليزية الخاصسوف يتم استخدام عوامل البيا

يين، متعل مي اإلنكليزية السابقين، وأولئك حالنكليزية الالمدرسية بشكل مستمر عبر مقارنة أداء متعل مي اإل
 يالً ِل:تقييم تحلإنكليزية على اإلطالق.  يتوجب أن يشمل هذا الالذين لم يكونوا متعل مي 

 تطبيق برنامج متعّلمي اإلنكليزية •
 غير الضروري تفريقيالفصل ال -
الوصول نكليزية ال يقومون بديل البرنامج عندما تشير بيانات األداء إلى أن متعلّمي اإلتع -

 إلى اإلتقان خالل فترة معقولة من الوقت
المالئمة مشاركة متعلّمي اإلنكليزية في التوجيه التعليمي المبني على المعايير عدم  -

 لمرحلة الصف

 هنيتعيين الكادر والتعلّم الم •
 المرور العابرأداة  -
 هنيفعّالية التعلّم الم -

 داء الطالب )اكتساب اللغة اإلنكليزية(أ •
 مستويات إتقان الطالب للغة اإلنكليزية -
 إنجاز إتقان اللغة خالل فترة معقولة من الوقت -

 حتوى المنهاج األكاديمي(أداء الطالب )مواد م •
 عية والحياة المهنيةجاهزية للكلية الجامإلى الارن إلى الفرص التي تقود نفاذ متق -
 هاج مرحلة الصفحتوى منمواد م نإتقا -
 ختلفةالمنهاج المحي األداء الطوالني في في مواد نوا -
 حتفاظحاب، واالمعدالت التخرج، االنس -
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 قسم
 عشرة

 

 

 

 

 

 

 

 األمرهل/ أولياء ل الفعّال مع األالتواص
ر مالئم من أجل توفير إشعا بلغة يمكن لهم فهمهاال فع  ل اللك األسر متعد دة اللغات حق التواصتمت

يزية.  تشمل حوله مع األسر المتحدثة باإلنكلخدمة، أو نشاط يتم التواصل نامج، بالمعلومات حول أي بر
 :الت، على سبيل المثال وال الحصر، معلومات تتعل ق بِ هذه المراس

 غويةامج المساعدة اللبر •

 ةوالخدمات المتعلّق التعليم الخاص •

 لخّطة التعليمية اإلفراديةاجتماعات ا •

 ءات التظلّمإجرا •

 إشعارات عدم التمييز •

 التأديبية للطالب ءاتجرااإلسياسات وال •

 قيدالتسجيل وال •

 جاتبطاقات تقرير الدر •

بية المدرسية اطات منطقة التري نشت من أجل أذن األهل من أجل مشاركة الطالب فطلبا •

 ةوالمدرس

 األساتذة -هلاجتماعات األ •

 هلاأل إرشاددليل  •

 ا، ماغنت والبرامج الخاصةوي المزاين وذالموهوبو •

لى األسر فهية والخط ية الخاص بمدارس مقاطعة فاييت العامة نفاذ متساوي إقسم خدمات الترجمة الشيوف ر 
 باللغة األم.  تشمل خدمات الترجمة الشفهية والخط ية:ية ترجمات شفهية وخط  عبر عرض متعد دة اللغات 

 عفهية الشخصية ضمن الموقالترجمة الش •

 (VRI) الترجمة الشفهية االفتراضية عن بعد •

 الترجمة الشفهية الهاتفية •

  ندات الخّطيةترجمة المست •
طلب خدام نظام مدرسة باستوالخط ية عبر شخص معي ن من الدمات الترجمة الشفهية وصول إلى خيتم ال

ات من قبل صلة وصل قسم خدمات الترجمة الشفهية والخط ية.رقمي.  يتم   صنع القرار حول المهم 
 

كل منطقة تربية مدرسية بتوفير إشعار لألسر حول تعريف  ESSA 1112(e)(3)(A-B)يطالب قانون 

ن يتم توفير اإلشعار يتوجب أ  (.LIEPوي )يزية والوضع في برنامج توجيهي تعلييمي لغم لإلنكلطالبهم كمتعل  

لى الرزنامة بعد أول يوم من المدرسة أو خالل أربعة يوم ع (30ثين )إلى األسر بشكل ال يتأخر عن ثال

 تسجيل الدوام بعد أول يوم من المدرسة.( يوم من التعريف لطالب يقوم ب14عشر )
 

من أجل التواصل وسيلة فع الة بتطبيق مدرسية التربية المنطقة  ESSA 1112(e)(3)(c)يطالب قانون 
 ة قيامهم ِب:ت من أجل إعالمهم بكيفيمع األسر متعد دة اللغا

 تعليم طالبهمكونهم منخرطين في  •

  كونهم مشاركين فعّالين في مساعدة طالبهم على القيام ب   •

 نكليزيةاكتساب إتقان اإل -
 جيد محيطتعليم عالية في اإلنجاز بمستويات  -
 ميع الطالبحدّي والتي يتم توقعها من جة للتثيرديمية المكااأل تحقيق معايير كنتاكي -

ورات ن المشرية من أجل اإلجابة عجتماعات دويتوجب أن يشمل التواصل إرسال اإلشعارات والقيام بعقد ا
 من األسر.

 

م توفيرها إلى األسر تحت عارات والمعلومات التي يتبأن تكون اإلش ESSA 1112(c) قانون يطالب

د وبأن يتم توفيرها بلغة يمكن لألسرة فهمها.ب ESSA 1112(e) قانون مظل ة إن   شكل مفهوم وموح 
ى المنهاج وبرنامج متعل مي عل قة بالتوجيه التعليمي لمحتوة الخط ية والشفهية المتتوفير خدمات الترجم

 فيديرالي.انون الحقوق المدنية الو من متطلبات قاإلنكليزية ه

  
 


