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من المهارات الخيميا اليتياليييةا الي يرا ة 
والكتابة واليتيكيليم وااسيتيمياا واإل ينيا  
الييثيي ييافييية بيياإللييافيية  لييى  ليي   يييوفيير 
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عييبييور لييلييمييرا يي  الييمييتيي ييدميية ومييعييايييييير 
التخرج  بييينيميا ينيبي يون يعليا  فيي 

 .المجتمع األمريكي
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 614-363-0002: رقم هاتف مكتب البرنامج

 

 مدادسدكدلدددوسسادحسسادمس سسادلدددسدحس سس سسادمسس سس د

مؤيدون طفل  من اللغة 
اإلنجليزية اابتدائية  لى الجامعة 

 والمهنة
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 نرجادمن مدسالتصالدبنادحل صالدعلىدمزيادمندسحمعلامات
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 تسجيل طفلك في مدارس كولومبوس الحكومية

لل نو  على موعد  ليمت ن  614-363-4011ـ ن جع  على ااتنا  بمركز التسجي  على الرقم ١
 .لإلنجليزية (LAS Links) طفل  اختبار

 
  Cleveland Avenue, Columbus, Ohio 43213 430 المعنون ـ عند ونول   لى مركز التسجي ٢

 :نرجو من    لار الوثائق التالية

 
 
 
 
 
 
 

ـ  ن ا تاج طفل   لى ف   الس  فسيُف  ة علي  ينت وطفل  الرجوا بعد يومين من الف   لي رؤوا ٣
 .نتيجة الف  

 

لإلنجليزية  ستتم مناق ة درجاته في تكلم  استماا  قرا ة  (LAS Links) ـ بعد ين يختبر طفل  اختبار٤
 .وكتابة اإلنجليزية مع 

 

ـ ستتم مناق ة مستويات المساعدة على تعلم اإلنجليزية  كما ستُعرض ل  خيار يو خيارات لمدارا معينة ٥
 .اعتماداً على مستوى طفل  اإلنجليز  ومكان سكن 

   .ـ من     قبو  المدرسة الم تر ة يو رفلهاة سيكون توقيع  مطلوب٦
 

ـ في  ا  ا تاج طفل   لى ركوب البا  لكي ين   لى المدرسة  ستعطي  المدرسة الجديدة معلومات ٧
 .عن مكان وتوقيت مجي  البا  إل لار طفل  ورجوعه

ـ ستستلم مدرسة طفل  الجديدة نسخة من نتيجة ااختبار اإلنجليز  لكي توفر خدمات لطفل   سب ٨
 .مستواه

 

ـ في ت رين الثاني من ك  عام  يع د مؤتمر ألوليا  األمور والمدرسين ليب يو نهارا في المدرسةة ٩
 لور  للمؤتمر سيساعد  في التعرف على المدرسة الجديدة والمدرسين وعن يية م اك  قد يواجهها 

  .طفل  هنا 

  سج  التل ي ات •
يوراق اانس اب من المدرسة الساب ة يو سج   •

  الدرجات األخير ) ن وجدت(
  وثائق التعليم الخا  •

  هوية  ات نورة لألب يو لألم •
  وثي ة وادة الطالب •
   ثبات الكفالة يو الوناية ) ن انطب ت( •
   ثبات العنوان •



 برامج اإلنجليزية كلغة ثانية
 

 في المستوى االبتدائي )من الروضة إلى السنة الخامسة(
اكتساب اللغةا ي وم مدرا اإلنجليزية كلغة ثانية بتدريا مجاميع نغيرة من الطلبة ممن  يجهلون اإلنجليزية لتعليمهم مهارات التكلم   •

 .وااستماا وال را ة والكتابة

 علىالتدخ  لتعليم ال را ةا ي وم مساعدون ثنائيو اللغة من برنامج اإلنجليزية وبعض المدرسين بتوفير مساعدة  لافية للطلبة ال ين قدرتهم  •
 .قرا ة اإلنجليزية يلعف مما تناسب مر لتهم

التدخ  لتعليم الريالياتا يوفر يخنائيو الرياليات ومساعدون ثنائيو اللغة وبعض المدرسين مساعدة في الرياليات للطلبة ال ين ا  •
 .يتناسب مستواهم في الرياليات مع مستوى مر لتهم

ي وم مساعدون ثنائيو اللغة ومدرسو اإلنجليزية بتوفير مساعدة  لافية لطبب اللغة اإلنجليزية في نفوف التعليم  :"Push-In " برنامج •
 .العام

 

 في مستوى المدرسة المتوسطة )من السنة السادسة إلى السنة الثامنة(
 يكون لمتعلمي اللغة اإلنجليزية  نة مع مدرا اإلنجليزية كلغة ثانية  •

  يتم  لور ال ن  األخرى مع عموم الطلبة •

 :لدى مدرسة )ميفلين( المتوسطة موقع م مي لبرنامج اإلنجليزية كلغة ثانية  يث •

 توفر مواد اإلنجليزية والرياليات والعلوم والدراسات ااجتماعية بإ راف مدرسي اإلنجليزية كلغة ثانية - 

 جميع المواد األخرى يتم دراستها مع ناط ين ينليين باللغة اإلنجليزية - 

 

 في مستوى المدرسة الثانوية )من السنة التاسعة إلى الثانية عشرة(
  * قد تتم دراسة مواد اإلنجليزية والرياليات والعلوم والدراسات ااجتماعية مع مدرسي برنامج اإلنجليزية كلغة ثانية  •

 جميع المواد األخرى يتم دراستها مع ناط ين ينليين باللغة اإلنجليزية - 

 عند ت سن اإلنجليزية للطلبة  سيتم ن لهم ل ن  يكثر مع ناط ين اإلنجليزية األنليين - 

 

 أكاديمية كولومبوس العالمية )من السنة السادسة إلى الثانية عشرة(
قد يكون بعض طبب المدارا المتوسطة والثانوية ممن مستواهم بدائي  يو "  ير فاع " في اإلنجليزية مؤهلين للتسجي  في  ن  في  •

 :يكاديمية كولومبوا العالمية   ا

 كانوا مسجلين في مدارا كولومبوا ال كومية ألق  من سنتين - 

 كانوا جديد  التعرف على اللغة اإلنجليزية - 

 قد اقترح مركز اختبار اإلنجليزية يو مدرستهم الساب ة تسجيلهم في األكاديمية بمواف ة برنامج اإلنجليزية كلغة ثانية - 

 تتم ك  المواد مع مدرسي اإلنجليزية كلغة ثانية  •

 

 معهد " فورت هايز" للتطوير المهني )من السنة العاشرة إلى الثانية عشرة(
 يمكن للطالب  لور معهد التطوير المهني لتعلم مهارات مهنية معينة كالمساعدة الطبية والتمريض والنجارة والميكاني  و يرها  •

 توفر المساعدة لطبب برنامج اإلنجليزية كلغة ثانية ال ين ي لرون ه ه النفوف •

  تتم تهيئة طبب مركز التطوير المهني للعم  وللدراسة في الجامعة •

 ن  اإلنجليزية والرياليات والعلوم والدراسات ااجتماعية عن طريق مدرسين مختنين  (Sheltered Sites) توفر المواقع الم مية *
 .بتدريا اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية



 
 

 الخدمات في مركز الخدمات لبرنامج اإلنجليزية كلغة ثانية
 

 لبرنامج اإلنجليزية كلغة ثانية  مركز االتصال
 

ا ا يردت ااتنا  بأ د في مدارا كولومبوا ال كومية وت تاج  لى مترجم  نرجو من  ااتنا  بمركز ااتنا  التابع 
يتوفر مترجمون للغات اإلسبانية والنيبالية والنومالية . 614-363-0002لبرنامج اإلنجليزية كلغة ثانية على الرقم 

ظهرا  من يوم اإلثنين  لى يوم الجمعة  طوا  السنة الدراسيةة ك ل  تتوفر  3:00نبا ا  لى  0:00والعربية من الساعة 
  الترجمة للغات السوا لية والفرنسية  سب الطلبة

 

 616-563-0088امتحان أوهايو للتخرج، برنامج التهيئة للجامعة والمهنة 
 

يُعنى ه ا البرنامج بطبب برنامج اإلنجليزية كلغة ثانية ال ين اجتازوا ك  المواد المطلوبة ولكنهم لم يجتازوا امت ان  
( بك  يجزائه الخمسةة يتوجب على الطبب اجتياز ك  األجزا  الخمسة امت ان يوهايو للتخرج OGTيوهايو للتخرج )
 لكي يتخرجواة

 يوفر دروا خانة لمجموعات نغيرة امت ان يوهايو للتخرج •

 التطوير المهني والمهارات األساسية للعم  •

 منادر لبستعداد للجامعة •

  

 616-563-0088برنامج تعلم الكتابة والقراءة لآلباء واألمهات 
 

 لت سين قدرة اآلبا  واألمهات على اإلنجليزية •

 لمساعدة اآلبا  واألمهات على فهم  جرا ات المدرسة كي يساعدوا يطفالهم على النجاح •

 لت سين مهارات اآلبا  واألمهات األساسية للعم  •

 لت جيع العوائ  الم اركة في برنامج اإلنجليزية كلغة ثانية على دور يكثر ن اطا في مجتمعهم ومدارسهم •

 

معهد برنامج اإلنجليزية الصيفي لعبور امتحان أوهايو للتخرج )يمكن الحصول على أوراق 
 التسجيل في بنايات المدارس(

 

لطبب برنامج اإلنجليزية كلغة ثانية وللطبب من المر لة العا رة  لى الثانية عا رة وللطبب ال ين لم يجتازوا ك   •
 األجزا  الخمسة امت ان يوهايو للتخرج

 يسبوعان من التدريب المكثف امت ان يوهايو للتخرج •

 يتم  جرا  امت ان يوهايو للتخرج يثنا  األسبوا الثالث •

 



 
 

 خدمات المقاطعة األخرى 
 
 
 

  التعليم الخاص
 

  ا واجه طفل  نعوبات مستمرة في المدرسة  ستتن  ب  المدرسة طالبة  لور  في اجتماا لي رر به  ن كان طفل  
ب اجة  لى المساعدة اإللافية يم ا  ولتولع خطة لتوفير مزيد من المساعدةة  ن كان طفل  ي تاج  لى مساعدة  لافية 

من قسم التعليم الخا   فإن مدرا اإلنجليزية كلغة ثانية ومدرا التعليم الخا  سيتعامبن معاً لي ددا المساعدة المناسبة 
من نا ية اللغة اإلنجليزيةة كما بإمكان يوليا  األمور طلب اجتماا مع المدرسين عن طريق ااتنا  بمدرسة الطف  يو 

   ن كانوا ي تاجون  لى مترجمة 616-563-0088ااتنا  بـ
 

 

 

  أصحاب المواهب الخاصة
 

( لت خي  الطبب Terra Nova/InViewفي الخريف  يتم امت ان طبب السنة الثانية والسنة السادسة امت اناً يسمى )
  المسرعي التعلمة  ن كان طفل  مسرا التعلم  فسيتم ااتنا  ب  وستوفر الخدمات من قب  قسم المواهب الخانةة

 
 



 إكمال برنامج اإلنجليزية كلغة ثانية
 

 

( لي دد مستواه في التكلم وااستماا OELPAك  فن   تا   سيخلع طفل  لت ييم يوهايو لل درة على اإلنجليزية )
 والكتابة وال را ة باإلنجليزيةة

 
 سيرتفع مستوى طفل  كلما ت سنت لغته اإلنجليزيةة هنال  خمسة مستويات في اإلنجليزيةة

………………………………………………………………………………………………… 

 
  البدائي )غير فاعل( - ١المستوى 

يبدي الطبب بفهم بعض الكلمات والعبارات التي يسمعونها يو ي رؤونهاة ربما يستطيعون تكرار بعض الكلمات والعبارات 
  ال ائعة  وربما يستنسخون يو يكتبون األ رف وبعض الكلماتة

 

  المبتدئ - ٢المستوى 
يبدي الطبب بفهم التعليمات المكتوبة البسيطة وال ن  البسيطة باإلنجليزية  يفهمون ك ل  يقوا  م كية بسيطة ويسئلة 

 ورسائ   يبدي الطبب كتابة جم  ت تو  على يخطا  كثيرة في الن و وال واعد كما يتكلمون بعبارات م فوظةة
 

  المتوسط - ٣المستوى 
يفهم الطبب يفكاراً رئيسة وتفاني  مساندة في ننو  ت ت مستوى مر لتهمة يفهمون م ادثات في ي لب المواقف 

ااجتماعية  ويكتبون وي ررون واجباتهم )بمساعدة المدرا(ة من المفروض ين تُعطى للطبب المستوى المتوسط واجبات 
  تناسب مر لتهم الدراسية بمساعدة المدراة

 

  المتقدم / مع عموم الطلبة بشكل تجريبي - ٤المستوى 
يفهم الطبب اللغة األكاديمية المطلوبة للمواد الدراسية  كما يفهمون ي لب الكتب المدرسية في مر لتهم ويمكنهم الم اركة 

  في المناق ات الطويلةة يتم تسجي  هؤا  الطلبة في نفوف اعتيادية بمساعدة م دودة يو بدون ي  مساعدة قطة
 

  الكفاءة الكاملة في اللغة اإلنجليزية - ٥المستوى 
يستطيع الطبب فهم وتكلم وكتابة وقرا ة اإلنجليزية مث  ي  ناطق ينلي ولم يعودوا يتل ون مساعدة  لافية كما لم يعودوا 

  يُعتبرون م دود  الكفا ة في اللغة اإلنجليزيةة 

………………………………………………………………………………………………… 
 

  في مستويَي البدائي والمبتدئ  يونى ين يتل ى الطلبة المساعدة من مدرسي اإلنجليزية ومدرسي التعليم العامة •

 عند ونو  الطالب للمستوى المتوسط  على المدرا ويوليا  األمور ين يناق وا  جم المساعدة المطلوبةة •

مت دم  من المفروض ين ي لر ال ن  مع الناط ين األنليين باإلنجليزية ويستلم  - ٤عند ونو  الطف  لمستوى  •
 مساعدة ف ط   ا ا تاج  ليهاة

(  فإن طفل  لم يعُد يُعتبر م دود الكفا ة باإلنجليزية ولن OELPAبعد اجتياز ت ييم يوهايو لل درة على اإلنجليزية ) •
  يستلم بعد خدمات من برنامج اإلنجليزية كلغة ثانية

 
 



 
 
 

 كيف يمكنك مساعدة طفلك بشكل أكاديمي  
 

 

 ار  في ين طة مدرسية مث  ليلة الم الرات التوجيهية والمؤتمرات ما بين المدرسين ويوليا  األمرة  •
   كن مطلعا على ما يتعلمه طفل  في المدرسة ومدى ت دمه فيهاة

 دد مكاناً هادئاً في بيت   يث يُتوقع من طفل  ين يجلا فيه ويكم  واجبه المدرسية من المفروض ين  •
 يكون إلكما  الواجب البيتي يسب ية على األن طة األخرىة

)ظهور الكلمات المنطوقة مكتوبةً على ال ا ة( “ subtitles”  ا كان طفل  يتعلم اإلنجليزية  ف ُم بت غي   •
 في وقت وا دة  عندما ي اهد طفل  التلفاز وهك ا يتمكن من سمع وقرا ة اإلنجليزية

توفر مكتبات كولومبوا العامة مساعدة للواجبات المدرسيةة بإمكان طفل  ال هاب  لى المكتبة بعد الدوام  •
 في المدرسة ليتل ى المساعدة في واجبهة

  ا كنت ت تاج  لى تعلم المزيد من  614-363-0002ا لر برنامج تعلم اإلنجليزية لآلبا  واألمهات  •
  اللغة اإلنجليزيةة وه ا سيساعد  في مكان عمل  كما سيمكن  من مساعدة طفل  بواجبهة

 ن كان طفل  يواجه نعوبات في المدرسة  نرجو من  ين تتن  بالمدرسة  بالمدرا  يو ببرنامج  •
 .614-363-0002اإلنجليزية كلغة ثانيةة ا تنَا  ن كنت في  اجة  لى مترجم  بإمكان  ااتنا  بـ



Escuelas Primarias 
 

Avalon 
Broadleigh 
Burroughs 
Cassady 
Columbus Spanish Immersion 
Cranbrook 
Devonshire 
Eakin 
East Columbus 
East Linden 
Easthaven 
Ecole Kenwood 
Forest Park 
Gables 
Georgian Heights 
Highland 
Hubbard Mastery 
Innis  
Linden Stem 
North Linden 
Northgate 
Northtowne 
Oakmont 
Salem 
Scottwood 
Siebert 
Sullivant 
Valley Forge 
West Broad 
Woodcrest 

Escuelas Intermedias  
 

 
Columbus Global Academy 
Hilltonia 
Johnson Park 
Medina 
*Mifflin Middle  
Ridgeview 
Wedgewood 
Woodward Park 
 
 

Escuelas Secundarias  
 

 

*Beechcroft  
*Columbus Global Academy 
*Columbus North International 
*Independence 
*Mifflin High 
*Northland 
*West 
*Whetstone 
 

Briggs (only has one ESL Teacher) 

Walnut Ridge (only has one ESL Teacher) 
 
 
 
*ESL Sheltered Sites 

 ESL Service Center 
 

Michael Sain, ESL Director 
4077 Karl Rd. 

Columbus, OH 43224 
Program Office:  614-363-0002 

ESL Schools 


