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ENL Parent Orientation
Vestal Central School District

English as a New Language Department

   توجیھات للوالدین
 االنكلیزي كلغة جدیدة

مقاطعة مدرسة  فستل المركزیة 

  القسم الخاص باللغة االنكلیزیة كلغة جدیدة



توجیھات لألبوین
  

 بخصوص اللغة االنكلیزیة كلغة جدیدة
مقاطعة مدرسة  فستل المركزیة 

 القسم الخاص باللغة االنكلیزیة كلغة جدیدة
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 ماھي ال ENL؟    

تعني اللغة االنكلیزیة كلغة جدیدة

مصطلحات أخرى مستخدمة 
● ELL     المتعلم للغة االنكلیزیة   
● MLL           المتعلم لعدة لغات  

 



اللغات المتحدثة  خالل متعلمین اللغة اإلنكلیزیة في فستل 4
سنة ٢٠٢٠-٢٠٢١  

٢١ لغة
العربیة



اللغات المتحدثة  خالل متعلمین اللغة اإلنكلیزیة في فستل5
سنة ٢٠٢٢-٢٠٢١  

٢١ لغة

1/., ~~, 
z, ~~\~ 



 ھل مقاطعة مدرسة فستل یمكنھا أن توفر
  خدمات الترجمة؟

 نعم. مقاطعة مدرسة فستل تستطیع توفیر خدمات
 الترجمة للمستمسكات المھمة،  وكذلك توفیر مترجم
 عند الموعد او المقابلة مع الوالدان شخصیا او خالل

االتصال الھاتفي، وإلى آخره
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 كیف یتم تشخیص الطالب الذین یحتاجون تعلیم
اللغة االنكلیزیة كلغة جدیدة

أسئلة تخص لغة التحدث المستخدمة في المنزل

 مقابلة شخصیة

NYSITELL
 اختبار تحدید مستوى اللغة االنكلیزیة لوالیة نیویورك

   لمتعلمین اللغة االنكلیزیة
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ما ھي المستویات المتوفرة  للغة االنكلیزیة كلغة جدیدة؟

الوصف المستویات
 المستوى االكادیمي للغة االنكلیزیة مؤھل  للتخروج من

 لغة االنجلیزي كلغة جدیدة
متفوق

 مستوى الطالب مستمر بالتحسن للوصول لمستوى 
    االكادیمي للغة االنكلیزیة

متقدم

 مستوى كفاءة الطالب اعلي من المتوسط في اللغة االنكلیزیة. 
 یظھر نوعا ما استقاللیة في المستوي االكادیمي للغة االنكلیزیة

 ما بین المتوسط
والمتقدم

 مستوى كفاءة الطالب أقل من المتوسط في اللغة االنكلیزیة.
 الطالب یحتاج المساعدة  في المستوى االجتماعي واألكادیمي للغة

االنكلیزیة

 ما بین المتوسط
والمبتدأ

  مستوى المبتدئین للكفاءة. الطالب بدأه  بالتعلم للتواصل
  االجتماعي واألكادیمي للغة االنكلیزیة

مبتدا



 ما ھي المدة المتطلبة  لتعلم اللغة
 االنكلیزیة؟

 المدة المتطلبة لتعلم اللغة االنكلیزیة تختلف من شخص الى 
آخر

  ـ لغة التواصل االجتماعیة او الحوار العام
ما یقارب بین السنة والثالث سنوات

ـ اللغة األكادیمیة او النحویة
   ما یقارب بین الخمس إلى  سبع سنوات وأكثر
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 ـ یحفز-علي: تمنح المساعدة للطالب خالل
 الدروس المعتادة للطالب ذات المستوى

     المتوسط في اللغة االنكلیزیة
 ـ یأخذ-جانبا: دروس خاصة معینة للطالب
 الضعیفین باللغة االنكلیزیة، الطالب الذین

یحتاجون أكثر مساعدة في اللغة

 معلمة طفلك سوف ترسل الى البیت تقریرا
 بخصوص مستوى تطور طفلك باللغة

    االنكلیزیة

 ماھي انواع الصفوف المتاحة لطالب اللغة
  االنكلیزیة كلغة جدیدة ؟
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  كال. حالیا فستل ال تمنح أي برنامج لتعلیم
    اللغتین

 ھل فستل تمنح برنامج تعلیم متحدثین   
 اللغتین؟
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 كیف یتخرج الطالب من دروس اللغة االنكلیزیة كلغة
 جدیدة؟

NYSESLAT
 امتحان اجباري للغة
 االنكلیزیة كلغة ثاني

      لوالیة نیویورك

NYSESLAT
 امتحان مطول للغة االنكلیزیة كلغة

ثاني لوالیة نیویورك
 

وباإلضافة لمراحل الصفوف التالي؛
 ـ  ٣-٨ اإلنكلیزي كلغة جدیدة 

لعمر ٣ سنوات واكبر

 ـ  ٩-١٢ االنكلیزي العام وحتى
    عمر ٦٥

او
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 ھل ھناك امتحانات أخرى تستوجب
    لطالب اللغة االنكلیزیة كلغة جدیدة؟
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 امتحانات  الوالیة

مدارس االبتدائیة والمتوسطة
المرحلة  ٣  -  ٨   الریاضیات واللغة اإلنكلیزیة

المرحلة ٤ و٨ علوم
    

االمتحانات العامة لمدارس الثانویة
 أول سنة  یتم إعفاء المتعلمین للغة االنكلیزیة خالل 

    امتحانات والیة نیویورك للغة االنكلیزیة
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 ما التسھیالت الخاصة و المتوفرة التي تقدم لطالب اللغة
االنكلیزیة كلغة جدیدة؟

١. تمدید الوقت
٢. مكان خاص

٣. مسرد ثنائي اللغات
٤. اختبارات بدیلة المتحانات اللغة

٥. كتابة األجوبة باللغة األم ….  باللغة العربیة للمتحدثین العربي
        ٦. ترجمة شفھیة



 كیف یستطیع الوالدان أن یساعدان طفلھما؟
١. تخصیص وقت للواجبات المدرسیة

 ٢. االستمرار في التحدث باللغة المستخدمة
في المنزل

 ٣. حافظ على الثقافة والعادات والتقالید
الموروثة

٤. تحلى بالصبر
 ٥. ابقى على تواصل مع معلمة طفلك، في

 حال احتیاجك الي اي سؤال او استفسار
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الجمعیة المدنیة األمیركیة
(ACA)

131 Front Street
Binghamton, NY 13905 16



ACA خدمات الجمعیة المدنیة األمیركیة
 جمیع خدماتنا مستمر و متوفرة خالل فترة الوباء وكذلك متوفرة عبر مقابالت*

    االنترنت
   

خدمات الھجرة
ورشات عمل إجتماعیة

ورشات عمل واسعة
دروس  لتھیؤ المتحان الجنسیة

ایام استشارة واسعة
إحالة دروس اللغة االنكلیزیة كلغة ثانیة

برنامج الخدمات االجتماعیة لالجئین
برنامج مرشد التواصل
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Bridge 
Program

      خدمات مقدمة بالتعاون مع
● United Health Service 

(UHS), 
● SUNY Broome,
● Greater Binghamton 

Chamber of Commerce, 
● Care Compass Network.

 ،بالتركیز على التعلیم والتھیؤ والتقدم

 ما یقارب ١٠ أزواج من المرشدون والراشدین في
  عدة مجاالت من االستشارة

  بالدعم المستمر على التواصل والسؤال بین
 المرشدین والراشدون، والتعاون بالعمل خالل المقابلة

   .  الشھریة

 برنامج إرشادات ونصائح للحیاة المھنیة
   للمھاجرین والالجئین في مقاطعة بروم
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Contact us!

 المواعید متوفرة خالل مقابالت شخصیة او خالل مقابالت االنترنت باستخدام
  برنامج الزوم ،و كذلك باالتصال عبر الھاتف

 االیمیل االلكتروني
Email contact@americancivic.com
او اتصل عبرة الھاتف وقم بطلب موعد لتحدید وقت المقابلة

or call (607) 723-9419 and ask to make an 
appointment! 

@americancivic
19
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 دروس اللغة االنكلیزیة كلغة جدیدة للكبار باإلضافة ألنواع 
   دعم أخرى

○ BOCES (607) 763-3638  jross@btboces.org

○ American Civic Association الرابطة المدنیة االمریكیة
 (607) 723-9419 https://www.americancivic.com/

  نشكر حضوركم
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 للمزید من المعلومات یرجى االتصال بنا عبر الھاتف او 
خالل البرید اإللكتروني

○ Ingrid Constable-Clarke, Director of Instruction                     مسؤول اإلرشادات  
○ iaclarke@vestal.k12.ny.us: District Administration: 757-2383

○ Hilary Loyd, Co-chair ENL Department
○ haloyd@vestal.k12.ny.us 
○ African Road Elementary: 757-2311

○ Joy Miller
○ jemiller@vestal.k12.ny.us
○ African Rd. Elem. : 757-2311; Clayton Avenue Elementary: 757-2271

○ Caroline Marks
○ chmarks@vestal.k12.ny.us
○ Vestal Hills Elementary

○ Maryam Shah
○ mshah@vestal.k12.ny.us 
○ Vestal Hills Elementary: 757-2357

○ Charles Lauth, Co-chair ENL Department
○ cmlauth@vestal.k12.ny.us 
○ Vestal Middle School: 757-2333

○ Rachel Moses
○ rmmoses@vestal.k12.ny.us  
○ Vestal High School: 607-757-2281
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