
 أسئلة مكررةفي كثير من األحيان

 اإلنجليزية كلغة جديدة في فستال

؟خدمات اللغة اإلنجليزية كلغة جديدة مقدمة في كل مدرسة في المنطقة له -س  

االبتدائية،  افركن رودحاليا يتم تقديم اللغة اإلنجليزية كلغة جديدة الخدمات فقط في المدارس التالية: ال.  -ج

مدرسة فستال ثانوية العليا. سيتم  كاليتون االبتدائية، فيستال هيلز االبتدائية، مدرسة فيستال المتوسطة، و

أو المدارس االبتدائية تيوغا هيلز الذين  تعيين الطالب الذين يعيشون في مناطق الحضور ل غلينوود أفنيو

 يحتاجون إلى خدمات إنل إلى واحدة من المباني االبتدائية الثالثة التي يتم تقديم هذه الخدمات

هل تقدم فستال برنامج تعليم ثنائي اللغة؟ - س  

التعليمية برامج ال، فستال ال تقدم حاليا التعليم بلغتين. وتقتضي لوائح الدولة أن تنشئ المقاطعات   -ج

تعليمية ثنائية اللغة عندما يكون لديها عشرين طالبا أو أكثر يتكلمون اللغة نفسها في مستوى صف معين. 

 حاليا فستال ليس لديها عشرين أو أكثر من الطالب في أي مستوى الصف واحد الذين يتكلمون نفس اللغة

؟ةيميلتعلالجدد في المنطقة ا ةيزية اإلنجلألسر متعلمي اللغ هيتوج ةيميهل توفر المنطقة التعل -س   

نعم فعال. ويدعى اآلباء واألوصياء لحضور برنامج التوجيه. يتم تقديم هذه الجلسة لمدة ساعة واحدة في  -ج

المساء في أكتوبر. في أيلول / سبتمبر، يتلقى اآلباء / األوصياء دعوة تقدم تفاصيل عن موعد ومكان 

برنامجنا واإلجابة عن أي  ل)إنل( معلومات حو دةيکلغة جد ةيزيمعلمو اللغة اإلنجل قدمياالجتماع. سوف 

الموقع اإللکتروني للمنطقة ینسخة من هذا العرض عل یالحصول عل مکني. وکميأسئلة قد تکون لد  

  كيف يتم تعريف الطالب كمتعلمي اللغة اإلنجليزية؟ -س

إنل. بعد تسجيل طفلهم في  یالتعرف عل ةيعمل وركيوين ةيوال ةيمن لوائح مفوض 154الجزء  حددي -ج

 ريالمدرسة، يقوم جميع اآلباء / األوصياء بإكمال استبيان اللغة المنزلية. إذا تم اإلبالغ عن لغة أخرى غ

أو  هيو )عند اإلمكان( ووالد طالبمع ال ةيموظفونا بإجراء مقابلة فرد قومي قة،يفي تلك الوث ةيزياللغة اإلنجل

م يتم إعطاء الطالب اختبار تحديد والية نيويورك لمتعلمي اللغة اإلنجليزية )نيسيتيل(. إذا كان وصيه. ث

 الطالب يختبر أقل من نقطة قطع المعينة، ثم يتم التعرف على الطالب باعتباره ليرن اللغة اإلنجليزية

طفلي كمتعلم اللغة هل يمكنني رفض اللغة اإلنجليزية كخدمات لغة جديدة بعد أن يتم تعريف  -س 

 اإلنجليزية؟

ENL FAQs: Arabic



 
 ةيزيکمتعلمي اللغة اإلنجل دهميتم تحد نيالطالب الذ عيجم حصليأن  وركيوين ةيال تتطلب لوائح وال -ج 

خدمات إنل یعل  

؟بشأن هوية طفلي )أو عدم معرفته( كمتعلم اللغة اإلنجليزيةاالستئناف هل يمكنني  -س   

أو متعلمي  ةيزيخطأ )إما کلغة متعلمي اللغة اإلنجل هيتم التعرف عل نعم فعال. إذا کنت تعتقد أن طفلك قد -ج

. ال تنطبق عملية المراجعة إال على الطالب الذين تم فيطلب مراجعة ذلك التعر مکنكي(، ةيزياللغة اإلنجل

من تلقي إخطار عن حالة  يافحصهم مؤخرا. يجب تقديم الطلبات في غضون خمسة وأربعين يوما مدرس

وية. لبدء المراجعة، ما عليك سوى تقديم طلب خطي إلى مدير مبنى طفلك. يمكن لمعلم إنل التابع طفلك اللغ

 لطفلك مساعدتك في هذه العملية.

جديدة؟ ةلغك اللغة اإلنجليزية  برنامج خرج الطالبتكيف ي -س  

:ةيللطالب الخروج من خدمات إنل بإحدى الطرق التال مکني ة،يوفقا للوائح الوال -ج  

( سجل على مستوى القيادة في والية نيويورك اإلنجليزية كلغة ثانية اختبار اإلنجاز )نيسسالت(، 1الخيار 

 والتي تعطى كل ربيع

  أو

والية  8-3على الدرجات  4أو  3( سجل على مستوى التوسع في نيسسالت، وسجل في المستوى 2الخيار  

على امتحان ريجنتس في اللغة اإلنجليزية. 65ف ال يقل عن نيويورك اختبار اللغة اإلنجليزية اللغة أو التهدي  

ة؟يزيباللغة اإلنجل نيمثل الطالب الناطق ةيطفلي في نفس الفصول الدراس ميتعل تميهل س -س  

نعم فعال. يتم وضع جميع المتعلمين اللغة اإلنجليزية في الفصول الدراسية العادية مع الطالب الذين  -ج

اإلنجليزية، وتلقي التعليم على أساس المنهج الدراسي العادي. وتعطى معظم الطالب لغتهم األولى هي اللغة 

 أيضا "قائمة بذاتها" تعليمات إنل خارج الفصول الدراسية العادية ألجزاء من اليوم الدراسي.

والمعلمين؟ هل يمكن أن توفر لي المنطقة التعليمية مراسالت مترجمة و / أو مترجم لمؤتمرات اآلباء -س  

نعم فعال. خالل عملية تحديد الهوية إنل نطلب من اآلباء / األوصياء اللغة التي تريد منا الستخدامها  -ج

أو االجتماعات  نيمترجم فوري لمؤتمرات اآلباء والمعلم ريتوف مکننايللمراسلة والتواصل الشفهي. 

المهمة األخرى. يرجى تقديم هذا الطلب من خالل معلم إنل لطفلك. ةيالمدرس  

لغة اإلنجليزية؟هل يمكن لطفلي المشاركة في جميع الفعاليات الالمنهجية المقدمة لغير المتعلمين في ال -س  



 
نعم فعال. تقدم مدارس فيستال مجموعة واسعة من األنشطة الالمنهجية بما في ذلك النوادي والرياضة  -ج

لمجموعات الموسيقية. متعلمي اللغة اإلنجليزية لديهم إمكانية الوصول المفتوح إلى نفس األنشطة مثل وا

 الطالب فستال اآلخرين.

هل يجب أن أواصل التواصل مع طفلي في لغتنا األم؟ -س  

األبحاث نعم فعال! ليس فقط الحفاظ على لغتك األم إبقاء طفلك على اتصال مع ثقافة عائلتك، ولكن أثبتت  -ج

أيضا العديد من الفوائد األكاديمية والمعرفية من ثنائية اللغة وتعدد اللغات. الطالب الذين يأتون إلينا مع 

مهارات لغوية قوية في لغتهم األم غالبا ما تجد أنه من األسهل لتعلم اللغة اإلنجليزية. على سبيل المثال، إذا 

بلغتهم األم، وهذا عادة ما يساعدهم على تعلم تلك المهارات  كانوا يعرفون بالفعل كيفية القراءة والكتابة

 بسرعة أكبر في اللغة اإلنجليزية.

أين يمكنني العثور على معلومات عن اللغة اإلنجليزية للكبار كصفوف لغة ثانية، وفئات المواطنة،  -س

 وغيرها من الخدمات؟

خالل بروميتيوغا بوسس. لمزيد من المعلومات يتم تقديم دروس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية )إسل( من  -ج

تقدم الجمعية  .http://www.btboces.org/ESOL.aspx يرجى زيارة صفحة الويب الخاصة بهم في

المدنية األمريكية أيضا فئات إسل الكبار، ودروس المواطنة، وغيرها من الخدمات. لمزيد من المعلومات 

    http://www.americancivic.com يرجى زيارة صفحة الويب الخاصة بهم في

دة؟يکلغة جد ةيزياإلنجل مهيطفلي في تعل تقدمي فيحول ک قاتيتعل یهل سأحصل عل -س  

نعم فعال. يتلقى الطالب تقارير إنل خطية منتظمة. وترسل هذه التقارير إلى أوطانها كل فصل دراسي  -ج

معلمو اللغة  حضريذلك،  یباإلضافة إلفي الفصل الدراسي االبتدائي، وفي الفصل الدراسي الثانوي. 

عدم التردد في  یرجيکل عام کما  نيمرت ةيزي)إنل( مؤتمرات اآلباء لمدارس اللغة اإلنجل ةيزياإلنجل

  .ةيأسئلة أو مخاوف إضاف كيإذا کانت لد ةياالتصال بمدرس إنل لطفلك في أي وقت من السنة الدراس


