ةسردملا ىلإ ةدوعلل انايزيول ليلد
ةيزيلجنإلا ةغللا يسراد ءابآل
دحأل دلاو كتفصب ،ليلدلا اذه كل مدقيو .ةديدج فادهأو ددج نيملعمو ةديدج ةيسارد لوصف ينعيل ديدجلا يسردملا ماعلا نإ
ىلإ ةدوعلل سلسلا لاقتنالل كلفط دادعإ ىلع ةدعاسملل هلعف كنكمي ام لوح ةعيرس ةذبن  (EL)،ةيزيلجنإلا ةغللا يسراد
.ةسردملا

؟هتفرعم يلع نيعتي يذلا ام
؟ةيزيلجنإلا ةغللا سراد ديدحت متي فيك

وه ةيزيلجنإلا ةغللا سراد
ثدحت ملعت روط يف بلاط
ةيميداكألا ةيزيلجنإلا ةغللا
.اهمهفو اهتباتكو اهتءارقو

عالطتسا يف ةيزيلجنإلا فالخب ىرخأ ةغل يصولا/دلاولا ركذ اذإ
و ،ةيساسألا ةغللا
ةغللا ةداجإ رابتخا يف عراب نم لقأ بلاطلا ةجيتن تناك اذإ
 (ELPS).ةيزيلجنإلا
ىوتحملا ىلإ لوصولل ةغللا يف اًيفاضإ اًمعد يقلتل بلاطلا لوخي
.فصلاب هسيردت متي يذلا

ىدم سايقل ) (ELPTةيزيلجنإلا ةغللا ةداجإ رابتخا بلاطلا ىقلتيس
.ةيزيلجنإلا ةغللا يف اًمامت عراب بلاطك هفينصت ةداعإ رايعم يفوتسي ىتحو ماع لك كلذو فدهلا وحن زرحملا مدقتلا

؟ةيزيلجنإلا ةغللا يسرادل انايزيول طبر تاودأ يه ام
ةكراشم معدل رسج ةباثمب  2017،ماع عيبر يف اهينبت مت يتلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللا يملعتمل انايزيول طبر تاودأ دعُت
يتلا تاراهملا فصت يهف .مهيدل ةيزيلجنإلا ةغللا ةداجإ دويق نم مغرلا ىلع انايزيول بالطل ةددحملا ريياعملا يف بالطلا
لوح ًاليلد نيملعملل مدقتو ةيساردلا فوفصلا نم ىوتسم لك يف بالطلا نم ةيزيلجنإلا ةغللا يسراد اهققحي نأ بجي
.وحن لضفأ ىلع بالطلا ءالؤهل تاميلعتلا ميمصت ةيفيك

؟ماعلا اذه فصلا يف بلاطلا ملعت نوكيس فيك
ـب ةيزيلجنإلا ةغللا سراد موقيس
،ةفدهتسملا ةمعادلا تاودألاب ةناعتسالاب ريياعم ىلع دمتعي جهنم لالخ نم فصلا ىوتسم ىوتحم ةسارد
،صوصنلا نم ةعونتم ةعومجمب ةناعتسالاب ىنعملا مهفل ةءارقلا
،ةلدألاب ةموعدملا ةرينتسملا ءارآلا نع ريبعتلا
و ،ىوتحملا تالاجم ربع طباور لمعو ىوتحملا ملعتل رداصملا صحف
.اهلح يف ةرباثملاو لكاشملا مهفت
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؟لزنملا يف لفطلا ملعت معد يننكمي فيك
نم كلذو ملعتلل ةيلاع تاعقوت عضو يف ا ًمهم ا ًرود بعلت نأ كنكمي ثيح .فصلا بالطلا رداغي نأ ام ةغللا ريوطتو ملعتلا ةيلمع يهتنت الأ بجي
هذه ذاختاب .كلفط )يملع ُم( ملعم عمو كلفط عم ةءانبلا تاثداحملا ءارجإب هلعف ىلع رداق وه امو كلفط هملعي ام مهف أدبي .لزنملا يف كلفط معد لالخ
.ءاوسلا دح ىلع هج راخو فصلا لخاد ا ًحجان حبصي نأ ىلع كلفط دعاستس ةريغصلا تاوطخلا

ملعملا تاثداحم

بلاطلا تاثداحم

اهاقلتي يتلا ةمعادلا تاودألاو لئاسولا ةيعون يه ام
؟موي لك يلفط

؟فصلا يف هملعتت يذلا ام

؟هملعتت ام مهفت له

؟كعم ةيلاعفب لصاوتلا ىلع رداق يلفط له

؟يلفط لامعأ ىلع لاثم ينيرت نأ كنكمي له

اذه يف كملعم نم ةيفاضإ ةدعاسم يأ ىلع لصحت له
؟عوضوملا

يهاضي هلعجي يذلا مزاللا مدقتلا يلفط ققحي له
؟هنارقأ

كتجاح دنع ةدعاسملا نم اًديزم بلطت امدنع ةحار دجت له
؟اهيلإ
تاعومجم يف ءيش يأ ىلع لمعلل كفص رداغت له
؟هملعتت يذلا ام ؟ةريغص

يلفط ةدعاسم يف رارمتسالل هلعف يننكمي يذلا ام
؟ةيزيلجنإلا ةغللا يف نسحتلا ىلع

 https://www.louisianabelieves.com/resources/library/academicةيزيلجنإلا ةغللا يسرادل  LA Connectorsىلع ةرظن قلأ.ىوتسم لك يف بالطلا اهب عتمتي نأ بجي يتلا فراعملاو ةيزيلجنإلا ةغللا تاراهم فصت يهف standards.
لوح تاراسفتسا يأ نع ةباجإلاو تامولعملا كراشتل ةيزيلجنإلا ةغللا يسرادب صتخملا لوؤسملاو كلفط يملعم عم لصاوت
.ةغللا ريوطتل كلفطل ةيدرفلا تاجايتحالا
تاراهم معد هنأش نم كلذب مايقلا نأ ىلإ ثاحبألا ريشت ثيح .مألا كتغلب ةباتكلاو ةءارقلا هل ىنستي ىتح اًصرف كلفطل مّدق
.ةيزيلجنإلا ةغللا ملعت

بالطلاو نيوبألا معدل ةمزاللا رداصملاو تاودألا
.لزنملا يف كلفط ملعتل معدلا نم ديزمل اهيلع لوخدلا كنكمي ةيفاضإ رداصم يلي اميف

ةيزيلجنإلا ةغللا يسراد رسأل ةصصخملا دراوملا

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

ةيزيلجنإلا ةغللا ةداجإ رابتخا ىلإ نيوبألا ليلد

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
assessment/parent-guide-to-elpt.pdf

انايزيول يف ةرسألا معد تاودأ ةبتكم

http://www.louisianabelieves.com/resources/library/familysupport-toolbox-library

ةيزيلجنإلا ةغللا سراد ةبتكم

https://www.louisianabelieves.com/resources/library/
english-learners

؟ةلئسألا حرطل هعم لصاوتأ نأ بجي يذلا نم
يتلا ةيفاضإلا ةلئسألا امأ .كلفط هزرحأ يذلا مدقتلا لوح رودت يتلا ةلئسألاب ينورتكلإلا ديربلا ربع هتلسارم وأ كلفط ملعمب لاصتالا ىجري
كلذب ةسردملا ريدم راطخإ ىجريف ،ةمجرتم ةيسردم تادنتسم وأ مجرتم ىلإ ةجاحب تنك اذإ .ةسردملا ريدم ىلإ اههيجوت بجيف اهتجلاعم ملعملل نكمي ال
.كل مهريفوت متيسو

