


 Patterson High School مختارات من "أنت من أحب" كما أعدھا متعلمو اللغة اإلنجلیزیة في مدرسة 

بمدینة بالتیمور كجزء من   Patterson High Schoolتم تألیف أبیات الشعر الجمیلة ھذه من قبل متعلمي اللغة اإلنجلیزیة في مدرسة 
" ویسمح للُمعلمین الذین یتعلمون كیف یدرسون  YAAASبرنامج األدب المسائي بالشراكة مع جامعة توسون. ویدعى ھذا البرنامج "

ھذا   عبر اآلداب بالعمل جانباً إلى جنب مع متعلمي اللغة اإلنجلیزیة. وقد استلھم المؤلف اراسیلس جیرماي القصیدة "أنت من أحب" من
النشاط المبتكر، حیث عمل طالب المدرسة الثانویة جانباُ إلى جنب مع الُمعلمین لكتابة أبیات الشعر الخاصة بھم، معبرین عن شكرھم  

وامتنانھم لألشخاص المھمین في حیاتھم. ویُظھر ھذا المشروع كیف أن اآلداب أداة قویة لیعبر متعلمي اللغة اإلنجلیزیة عن أنفسھم.  
 . https://www.towson.edu/news/2018/maiai.html ، قم بزیارة: بجامعة توسون YAAASبرنامج زید عن لتعرف الم

یا من علمتني اإلنجلیزیة، ومنحتني الثقة فیما أفعل  
 وأقول 

 یا من تعتني بي 

 یا من بفضلھ تحسنت إنجلیزیتي وكتابتي 

 مثل أمي، تریدني أن أتعلم أكثر وأكثر أنت 

أنت الذي معك یشعر الطالب وكأنھم في المنزل، أنت  
 من یستمع إلى مشاكلي  

 أنت من أحب 

 إلى األمھات حول العالم الالتي یحرصن على سالمة أطفالھم 

 أنتن من أحب 

 أنتن تبنین المجتمعات

لیكون كل  ال تدخرن جھًدا 
 شيء على أتم حال 

 تعتنین بنا في منتصف اللیل 

 أنتن من أحب 

یا من تعلمت على یدیھ أن  
 أسعى لتحقیق ما أؤمن بھ 

یا من تلھمني أن أحلم بال  
 حدود 

 أنت من أحب 

 یا من یفعل كل شيء 

سعادتكیا من یھتم بي، ویساعدني، ویقلق علّي، ویطبخ لي، ویھتم بسعادتي أكثر من 

 یا من یضحي ویتخلى عن كل شيء حتى أتمتع بحیاة أفضل وأذھب إلى المدرسة وأحصل على وظیفة مریحة 

https://www.towson.edu/news/2018/maiai.html
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  إقرارات

تطویر ھذا الدلیل    اإلنجلیزیة تملألسر الجدیدة في البلد وأسر متعلمي اللغة    المدرسة ألسر متعلمي اللغة اإلنجلیزیة  لتطویر دلیتم  
  من قبل مجموعة عمل المجلس االستشاري بوالیة ماریالند لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة.

 
 كلودیا كوبالند

 ولي أمر  
 باءاتحاد القیادة الدولیة لآل 
 المدارس الحكومیة في مقاطعة برینس جورج  
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 مشارك  يإكلینیكأستاذ  

 منسق برنامج تعلم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة
 یالند (كولیج بارك) جامعة میر 
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 مشرف التعلیم

 المدارس الحكومیة في مقاطعة كارولین
 

 الدكتور جینیفر لوف 
 مشرف الوصول للغة والمشاركة فیھا

 الحكومیة في مقاطعة برینس جورج المدارس 
 

 
 لین مدینا 

ُمعلم في مرحلة ما قبل ریاض األطفال لدعم األطفال واألسر  
 متعددي اللغات 

 المدارس الحكومیة في مقاطعة واشنطن
 
 الدكتور لین مولر  

 خدمات الطالب واالستشارات المدرسیة   مدیر قسم،
 وزارة التعلیم بوالیة ماریالند

 
 ماري نیتش 

 مدیر الشؤون الدولیة 
 مكتب وزیر الخارجیة بوالیة ماریالند

 
 ألبرتا ستوكس 

 أخصائي نظم الطفولة المبكرة 
 وزارة التعلیم بوالیة ماریالند

 
 بیركیتر تاكر 
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 إلھي یون

 Title IIIمنسق شؤون متعلمي اللغة اإلنجلیزیة/برنامج 
وزارة التعلیم بوالیة ماریالند

بما في ذلك منسقي مشاركة  الدلیلشكر خاص لألفراد والمجموعات التي قامت باستعراض وقدمت تقییمات قیمة إلكمال 
وفریق مشاركة األسرة والمجتمع  ، )(ESOLجلیزیة للناطقین باللغات األخرى األسر في ماریالند، ومنسقي متحدثي اللغة اإلن

)FACE( ) لجنة التصمیم والتقییم التعلیمي على مستوى عالمي ،WIDA  لقیادة السنوات المبكرة، والمجلس االستشاري (
، وزارة العمل بوالیة )MELLFIN، شبكة والیة ماریالند لمشاركة األسر لتعلم اللغة اإلنجلیزیة ()ECACللطفولة المبكرة (

 ماریالند. 
 
من وزارة التعلیم في مینیسوتا   الجدیدة في البلد  راألمر لألسدلیل المدرسة لألب أو ولي  تم تكییف بعض المعلومات بأذن من  

 نحن شاكرون للدعم المقدم من قسم العدالة والفرص في وزارة التعلیم بمینیسوتا. 

 

  



 
 

 

 المقدمة  

یجب على العائالت والُمعلمین وأعضاء ھیئة  تعلیم حكومي مجاني.یمتلك كل طفل في والیة ماریالند الحق في الحصول على 
 التدریس وأعضاء المجتمع العمل سویاً كشركاء كاملین من أجل ضمان وجود تعلیم داعم وعالي الجودة لجمیع األطفال.

ام مدارس ماریالند نظ مر. ویمكن أن تساعدك المعرفة بشأنوتمتلك دوراً رئیسیاً في نجاح تعلیم طفلك بصفتك أب أو ولي أ
 في دعم تعلیم طفلك بشكل أفضل.

لمساعدتك على فھم نظام مدرستك ویوفر مقترحات بشأن كیفیة التفاعل  دلیل المدرسة ألسر متعلمي اللغة اإلنجلیزیة تم تطویر
ة والمدارس  ویوفر الدلیل معلومات بشأن كیفیة تسجیل طفل في مدرس مع أعضاء ھیئة التدریس بالمدرسة لدعم تعلم طفلك.

وفي حال كنت تحتاج لمعلومة  وفقاً لمستویات الصفوف وتعلیم الطفولة المبكرة وفرص المتاحة لآلباء وغیر ذلك الكثیر.
یمكنك العثور  محددة بشأن إجراءات النظام المدرسیة أو مدرسة طفلك، اتصل بالمدرسة مباشرة أو اتصل بالنظام المدرسي.

احرص على إعالم المدرسة في حالة احتجت إلى دعم بلغتك  المدارس في نھایة ھذا الدلیل. على معلومات االتصال الخاصة ب
 األم لمساعدتك في التواصل مع أعضاء ھیئة التدریس في المدرسة أو لفھم المعلومات الواردة في ھذا الدلیل. 

 ماریالند. والیة نتمنى أن یكون ھذا الدلیل مفیداً لك لتعرف المزید عن النظام التعلیمي في  

 

یُرجى إرسال تعلیقاتك/تقییماتك بشأن ھذا الدلیل إلى لوریل ویلیامز في وزارة التعلیم بوالیة ماریالند:  
laurel.williams@maryland.gov. 
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 . االتصال بمدرسة طفلك 1

 ما الذي أحتاج إلى معرفتھ عند التواصل مع مدرسة طفلي؟ 

 
ترغب كل من المدارس والُمعلمین العمل معك لدعم تعلیم طفلك. وھناك العدید من الطرق التي تستطیع بھا مساعدة طفلك 

تشجیعك على المشاركة مع مجتمع مدرستك ومدرستك لمساعدة طفلك على النجاح ولفھم جمیع خالل العام الدراسي. یتم 
 جوانب الحیاة المدرسیة. 

 
تمتلك الحق في أن یتم إتاحة المعلومات لك باللغة التي تفھمھا. اطلب من مدرستك توفیر خدمات ترجمة شفھیة أو كتابیة إذا   

 كنت بحاجة لھا.
 

ك والقراءة معھ بلغتكم األم. حیث تظھر األبحاث أن األطفال ثنائي اللغة عادة ما یبلون بشكل نشجعك على التحدث مع طفل
 أفضل في المدرسة. ویساعدھم لك على االستمرار في االستعداد لعالمنا متعدد اللغات. 

 
 إلیك خمس نصائح مھمة لمشاركة مدرسة طفلك:

 
رسال البرید اإللكتروني أو إمر عبر االتصاالت التلیفونیة أو یُرجى االتصال بمدرسة طفلك. یمكنك القیام بھذا األ  )1

 حتى الزیارات المنزلیة. 

اطلب الحصول على توضیع لھذه  قد یُطلب منك التوقیع على المعامالت الورقیة للمدرسة في بعض األحیان.  )2
 المعامالت الورقیة قبل التوقیع إذا كان ھناك ما ال تفھمھ. 

 اطلب الحصول على جولة لتفھم بشكل أفضل أین سیتواجد طفلك كل یوم.قم بزیارة مدرسة طفلك. و  )3
 

اطلب الحصول على تقویم المدرسة ومعلومات بشأن التغییرات التي تطرأ على جدول المدرسة مثل تواریخ البدء    )4
 المتأخر واالنصراف المبكر.

 
شارك معلومات بشأن أسرتك. اخبر المدرسة إذا كنت تواجھ أي تحدیات قد تحد من مشاركتك. اشرك ما تستطیع   )5

 كن من االرتیاح. القیام بھ لتشعر أسرتك بأكبر قدر مم
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 . التسجیل في المدرسة 2 

 كیف یمكنني التسجیل لطفلي في المدرسة؟  . 1

یجب أن یبلغ الطفل خمسة أعوام في   یمتلك طفلك الحق القانوني في الحصول على تعلیم حكومي مجاني في الوالیات المتحدة. 
األول من سبتمبر أو قبل ھذا التاریخ لیتم تسجیلھ في مرحلة ریاض األطفال. یستطیع الطالب الذین لم یكملوا الشھادة الثانویة  

 عام.   21تى عمر الحضور في المدارس الثانویة ح 

یمكنك تسجیل طفلك في المدرسة عبر االتصال بالنظام المدرسي النظام المدرسي المحلي الخاص بك أو االتصال بمدرسة   
وقد یكون ھناك العدید من   اطلب من موظف المدرسة قائمة بالمستندات المطلوبة لتحضرھا من أجل عملیة التسجیل. طفلك.

ومن األفضل االتصال بمدرستك لطلب موعد لتلتقي بشخص لیساعدك على ملء   تسجیل طفلك. االستمارات الواجب ملئھا لیتم
یُرجى التأكد من طرح األسئلة أو مشاركة   االستمارات. ویمكن إتاحة الخدمات اللغویة* لك في أي وقت خالل عملیة التسجیل.

 ادك بكل الدعم الالزم. المتعلقة بطفلك خالل ھذه العملیة حتى تتمكن مدرسة طفلك من إمد شواغلك

 *قد تتضمن الخدمات اللغویة ترجمة شفھیة شخصیة، و/أو عبر الھاتف، و/أو مستندات مترجمة.

 ما الذي أحتاج إلى احضاره معي؟ . 2

تذكر طلب الحصول على توضیح لھذه المعامالت الورقیة قبل  سیكون ھناك العدید من استمارات التسجیل التي یجب ملئھا. 
 التوقیع إذا كان ھناك ما ال تفھمھ.

 
 فیما یلي بعض المستندات التي قد یُطلب من اآلباء احضارھا: 

ولي األمر: قد تتضمن األمثلة رخصة القیادة أو ھویة حكومیة مصدرة بصورة، أو  /صورة من ھویة األب ●
 جواز سفر ساري؛ 

أو إیجار للمنزل أو شقة أو إثبات على   وإثبات على العنوان یتضمن اسمك: قد تتضمن األمثلة فاتورة مرافق ●
 ملكیة المنزل؛

وإثبات على تاریخ میالد الطالب واألب/الوصایة: قد تتضمن األمثلة شھادة المیالد أو جواز السفر أو سجل   ●
 المیالد أو مستند من المحكمة ینص أنك الوصي القانوني؛

 وسجالت المدرسة أو مستخرج من مدرسة طفلك السابقة؛  ●
  لقیح، إن وجد: سجل صحي لطفلك یعرض تاریخھ الطبي.وسجل الت ●
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  ما الذي یمكنني توقعھ عند التسجیل لمدرسة طفلي؟ . 3

 استبیان عن لغة المنزل ●

ویتم استخدام ھذا االستبیان لتحدید األطفال الذین قد   عندما تقوم بالتسجیل لطفلك سیُطلب منك إكمال استبیان عن لغة المنزل.
فیاً في اللغة اإلنجلیزیة. سیتم استخدام إجابات االستبیان والمعلومات اإلضافیة التي تقدمھا لتحدید ما إذا یتحاجون دعماً إضا

إذا كان   ). وتحدد نتیجة االختبار ماELDكان یجب اختبار طفلك الحتمالیة حصولھ على خدمات تطویر اللغة اإلنجلیزیة (
الخدمات في والیة ماریالند اللغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى   طفلك مؤھالً للحصول على الخدمات. ویُطلق على ھذه

)ESOL) أو اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة (ESL.(   

 طلب الحصول على وجبات مجانیة ومخفضة ●

األھلیة. قد  ستطلب منك المدرسة خالل عملیة التسجیل أن تقوم بإكمال طلب الحصول على وجبات مجانیة ومخفضة لتحدید 
 یؤھل األطفال للحصول على إفطار و/أو غداء مجاني أو مخفض.

 
  )ELD. برنامج تطویر اللغة اإلنجلیزیة (3 

 ما ھو نوع الدعم الذي سیتلقاه طفلي لتعلم اللغة اإلنجلیزیة؟ 

 من ھو متعلم اللغة اإلنجلیزیة؟ . 1
تحدث وقراءة وكتابو وفھم اللغة اإلنجلیزیة األكادیمیة. وھذه ھي اللغة  متعلم اللغة اإلنجلیزیة ھو طالب في خضم عملیة تعلم 

اإلنجلیزیة المستخدمة داخل الفصول الدراسیة والكتب النصیة وخالل االختبارات. وعادة ما یكون متعلمي اللغة اإلنجلیزیة 
 طالباً یعیشون في بیوت ال تتحدث باللغة اإلنجلیزیة.

 ظام المدرسي أن طفلي متعلم لغة إنجلیزیة؟كیف تعرف المدرسة أو الن . 2 
عندما تبدأ في عملیة تسجیل طفلك في المدرسة تقوم أسرتك بملء استبیان عن لغة المنزل. یساعد ھذا االستبیان المدرسة أو  

بار في وع الختبار إجادة اللغة اإلنجلیزیة وتساعد نتائج االختا إذا كان یجب على طفلك الخضالنظام المدرسي في معرفة م
 تحدید الخطوات التالیة لدعم تدریس اللغة اإلنجلیزیة ودعمھا.
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 ماذا یحدث إذا كان طفلي مؤھالً لتلقي دعم اللغة اإلنجلیزیة؟ . 3
، سیأخذ موظف المدرسة مستوى إجادة طفلك للغة اإلنجلیزیة (ELDإذا كان الطالب مؤھالً لبرنامج تطویر اللغة اإلنجلیزیة ( 

التدریس التي سیحتاج طفلك إلیھا. یمكنك   مل أخرى في االعتبار لتحدید أنواعوعوا السابقراسي والتعلیم ومستوى الصف الد
أن تطرح على موظف المدرسة أي أسئلة بشأن البرنامج أو الصفوف التي یوصى بھا لطفلك. كما یمكنك مشاركة أي شواغل  

 تخص توصیات اإللحاق.
 
البرنامج  بشأن) الخاص بطفلك لمعرفة المزید ESOLجلیزیة للناطقین باللغات األخرى (یمكنك التواصل مع ُمعلم اللغة اإلن 

التعلیمي في المدرسة، بصفتك أب لمتعلم لغة إنجلیزیة. سیخضع طفلك الختبار إجادة اللغة اإلنجلیزیة كل عام لیعرض مستوى 
یمیة. وعند وصولھ لمستوى محدد سیخرج من برنامج إجادتھ للقراءة والكتابة واالستماع والتحدث باللغة اإلنجلیزیة األكاد

 تطویر اللغة اإلنجلیزیة ولن یتلقى الخدمات اإلضافیة للغة اإلنجلیزیة.

 إذا كنت ال أرغب في أن یتلقى طفلي خدمات تطویر اللغة اإلنجلیزیة؟  اتخاذھاما ھي الخطوات التي یجب على  . 4

ر اللغة اإلنجلیزیة أو رفضھا. إذا كنت ترغب في رفض الخدمات، فیجب تمتلك الحق في الموافقة على تلقي خدمات تطوی 
وستحتاج إلى إكمال  ) وإبالغھم بقرارك.ESOLعلیك االتصال بالمدرسة أو ُمعلم اللغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى (

). ویجب إكمال ھذه العملیة سنویاً. ESOLوتوقیع استمارة رفض إلحاق ببرنامج اللغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى (
 ویمكن إتاحة دعم اللغة في أي وقت خالل ھذه العملیة. 

 ما ھي البرامج المتاحة لطفلي؟ . 5

توفر نظم مدارس ماریالند مجموعة متنوعة من برامج تطویر اللغة اإلنجلیزیة والتي یمكن تخصیصھا وفقاً الحتیاجات 
 و المدرسة البرامج لك. سیشرح نظام المدرسي المحلي أ الكالب.

  . تعلیم الطفولة المبكرة4 

 إذا كان طفلي دون الخمسة أعوام، فما ھي الفرص المتاحة للتعلم؟ 

 
تعني الرعایة المبكرة وبرامج التعلم عالیان الجودة أن األطفال یكبرون ویتعلمون في بیئات آمنة وصحیة ویتلقون الخدمات  

في والیة ماریالند، یُطلب من مراكز ومقدمي   لدخول مرحلة ریاض األطفال. اویستعدو الیزدھرووالدعم الذي یحتاجون إلیھ  
یوجد أدناه البرامج التي تدعم جھود   والسالمة التي یشرف علیھا مكتب رعایة األطفال. رعایة األطفال إتباع متطلبات الصحة

 والیة ماریالند لتوفیر رعایة عالیة الجودة لألطفال. 
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 )https://marylandchild.org( مكتب رعایة األطفال في والیة ماریالند ●

) معلومات بشأن العثور على رعایة األطفال ویمتلك  OCCیوفر موقع الویب الخاص بمكتب رعایة األطفال (
 تطبیق منح رعایة األطفال للمساعدة في السداد لرعایة األطفال في والیة ماریالند. 

 
 )/Maryland EXCELS( )https://marylandexcels.orgریالند (امتیازات ما ●

) ھو نظام تقییم وتحسین جودة برامج رعایة األطفال وبرامج مرحلة  Maryland EXCELSامتیازات ماریالند ( 
لتعرف بشأن قم بزیارة موقع الویب لتعثر على البرامج المقیم جودتھا  ما قبل ریاض األطفال الحكومیة التابع للوالیة.

 أھمیة اختیار رعایة أطفال وتعلیم مبكر عالي الجودة لطفلك. 

 ما ھي خیارات برامج رعایة األطفال والتعلیم المبكر؟  

في والیة ماریالند یوجد عدة أنواع من برامج الرعایة والتعلیم المبكر لألسر وأطفالھا الصعار منذ المیالد وصوالً إلى عمر   
 خمسة أعوام. 

 
 یة األطفالمراكز رعا ●

یتم إدارة مراكز رعایة األطفال من قبل فرد أو كالة أو منظمة وتوفر مجموعة متنوعة من األنشطة والفرض  
لألطفال لیطوروا اجتماعیاً وعاطفیاً. ویمتلك كل مركز من مراكز رعایة األطفال متطلباتھ ورسومھ الخاصة.  

مكتب   أو قم بزیارة/ 877-261-0060على رقم   Locateلمعرفة أقرب مركز لرعایة األطفال، اتصل على  
 ) https://marylandchild.org( رعایة األطفال في والیة ماریالند

 
 دور رعایة األطفال األسریة ●

عایة أطفال  یقدم مقدمو رعایة األطفال األسریة الرعایة لمجموعة صغیرة من األطفال في منازلھم. لمعرفة أقرب ر
  مكتب رعایة األطفال في والیة ماریالند أو قم بزیارة/ 877-261-0060على رقم   Locateأسریة، اتصل على 

)https://marylandchild.org( 
 

  )PreK( مرحلة ما قبل ریاض األطفال الحكومیة ●
برنامج لألطفال الذین یبلغون أربعة أعوام، ویقدم لھم فرصة لالستعداد لمرحلة  مرحلة ما قبل ریاض األطفال ھو 
اتصل بالنظام المدرسي المحلي للتقدیم. قد یُطلب الحصول على معلومات بشأن   ریاض األطفال أكادیمیاً واجتماعیاً.

طفال الذین یبلغون أربعة أعوام أو  یُرحب بتقدیم كل األ الدخل عند التقدیم ولكن ال یمثل عامالً أساسیاً لتسجیل طفلك.
 أكثر في األول من سبتمبر للعام الدراسي الحالي. 

  Early Head Startو Head Start برامج ●
خدمات تعلم وتطور مجانیة لألطفال الذین تتراوح أعمارھم  Early Head Startو Head Startتوفر برامج 

 Earlyترحب برامج  من عمر الوالدة وصوالً إلى خمسة أعوام والذین ینتمون إلى أسر ذات دخل منخفض.
Head Start وHead Start  باألطفال ذوي اإلعاقة. كما توفر بعض برامجEarly Head Start   خدمات ما

 حوامل. قبل الوالدة للنساء ال
 

 )Judy Centersمراكز التعلم المبكر جودیث بي ھویر (مراكز  ●
خدمات لألطفال من الوالدة وحتى مرحلة ریاض األطفال في أنظمة مدرسیة محددة   Judy Centersتوفر مراكز 

مع المنظمات المجتمعیة لتعزیز أھلیة المدرسة وتوفیر خدمات تشمل   Judy Centerعبر الوالیة. وتتعاون مراكز 
ظام المدرسي المحلي  اتصل بالن تعلیم البالغین ومساعدة رعایة األطفال وصفوف األبوة واألمومة ومجموعات اللعب.

قسم الطفولة المبكرة  :Judy Centerمركز  لمزید من المعلومات، قم بزیارة: .Judy Centerللتقدیم في مراكز 
)https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/families/judy-centers( 

 
 )FSCشبكة مركز دعم األسرة ( ●

https://marylandchild.org/
https://marylandexcels.org/
https://marylandchild.org/
https://marylandchild.org/
https://marylandchild.org/
https://marylandchild.org/
https://marylandchild.org/
https://marylandchild.org/
https://marylandchild.org/
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/families/judy-centers
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/families/judy-centers
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/families/judy-centers
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/families/judy-centers
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/families/judy-centers
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مقاطعة تقوم بتوفیر خدمات مجانیة تتعلق  14مركز دعم أسري في   26تمتلك والیة ماریالند شبكة مكونة من 
وتتضمن بعض الخدمات التعلیم الصحي والتعلیم    والتعلیم لآلباء وأطفالھم من الوالدة وصوالً لثالثة أعوام.بالصحة 

اعثر   لمعرفة مكان مركز الدعم األسري، قم بزیارة: األبوي ومحو األمیة األسریة وبرامج تدریب التأھب للعمل.
 على مركز الدعم األسري الخاص بك

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/node/631)( 
 

 ) وبرامج الوالیة للزیارات المنزلیةMIECHVبرامج الزیارات المنزلیة لألم والرضع والطفولة المبكرة ( ●
ألسر. وتوفر موارد ودعم لألسر بینما ینشؤون أطفال أصحاء  توفر ھذه البرامج زیارات منزلیة للنساء الحوامل وا

برامج الزیارات المنزلیة لألم والرضع والطفولة المبكرة   لمزید من المعلومات، قم بزیارة: ومستعدون للتعلم.
)MIECHVفي ماریالند ( 
)https://phpa.health.maryland.gov/mch/Pages/home_visiting.aspx ( 

 
  .المدارس وفقاً لمستویات الصفوف5

 كیف یكون شكل المدرسة لألعمار المختلفة في الوالیات المتحدة؟ 

 لي في مرحلة ریاض األطفال؟ ما الذي یستعرض لھ طف  . 1

مرحلة ریاض األطفال إلزامیة لكل الطالب المقیمین في والیة ماریالند. ویجب أن یبلغ األطفال خمسة أعوام في األول من  
مرحلة ریاض األطفال ھي برنامج تعلیمي یوفر فرصاً   سبتمبر أو قبل ھذا التاریخ لیتم تسجیلھ في مرحلة ریاض األطفال.

  لألطفال للتطور والنمو الختبار الفنون اإلبداعیة وتطویر مھارات اللغة في القراءة والكتابة والتحدث واالستماع.

 ماذا سیدرس طفلي في مرحلة المدرسة االبتدائیة؟  . 2
ویقضي   .عادة ما تخدم المدارس المدرسة االبتدائیة الطالب من مرحلة ریاض األطفال وصوالً إلى الصف الخامس أو السادس 

اللغة والقرارة   التالیة: فنونوتركز عملیة التدریس على مجاالت المحتویات  الطالب معظم یومھم مع نفس الطالب والُمعلم.
 والكتابة والعلوم والریاضیات والدراسات االجتماعیة والتربیة البدنیة والصحة واإلعالم والموسیقى والفن. 

 المدرسة اإلعدادیة والثانویة؟ماذا سیدرس طفلي في مرحلة  . 3
  تعتبر المدارس اإلعدادیة والثانویة مدارس ثانویة وعادة ما تخدم األطفال من الصف السادس وصوالً للصف الثاني عشر. 

وتكون معظم المدارس اإلعدادیة حیث یحضر الطالب من الصف السادس وحتى الصف الثامن صفوفھم، بینما یحضر 
وصوالً إلى الصف الثاني عشر صفوفھم في المدارس الثانویة. یحضر الطالب فصول دراسیة  الطالب من الصف التاسع 

قد تتضمن الصفوف فنون اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات والدراسات االجتماعیة   مختلفة یتم تدریسھا من خالل ُمعلمین مختلفین.
یتلقى الطالب المؤھلین لبرنامج اللغة   كنولوجیا الكمبیوتر.والعلوم والصحة والموسیقى والتربیة البدنیة والفن ولغات العالم وت

 ) أو خدمات التعلیم الخاص تدریس مالءم. ESOLاإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى (
 

كما یستطیع الطالب في المدارس الثانویة اختیار الفصول الدراسیة التي یرغبون فب التركیز علیھا في برامج التعلیم المھني 
) مثل إدارة األعمال والمالیة، والبناء والتطویر، وخدمة المستھلكین، والضیافة والسیاحة، والبیئة، والموارد  CTE(والفني 

والعلوم   الھندسة) مثل Project Lead the Wayكما یوجد فصول دراسیة لقیادة المشروعات ( الزراعیة والطبیعیة.
 ختیارھا كجزء من تخصصھم المھني.الطبیة وتكنولوجیا المعلومات التي یستطیع الطالب ا

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/node/631
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/node/631
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/node/631
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/node/631
https://phpa.health.maryland.gov/mch/Pages/home_visiting.aspx
https://phpa.health.maryland.gov/mch/Pages/home_visiting.aspx
https://phpa.health.maryland.gov/mch/Pages/home_visiting.aspx
https://phpa.health.maryland.gov/mch/Pages/home_visiting.aspx
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 كیف یتخرج طفلي من المدرسة الثانویة؟ . 4
وقد   یجب أن یلبي الطالب الدورة األكادیمیة ومتطلبات التقییم المطلوبة من وزارة التعلیم بوالیة ماریالند من أجل التخرج.

مستشار مدرسي یقیم طفلك ویضع خطة  یوجد في كل مدرسة ثانویة تتضمن بعض النظم المدرسیة متطلبات إضافیة للتخرج.
 للحصول على الشھادة الثانویة.  استیفائھاللتخرج حتى یعرف المتطلبات التي یجب 

 المتاحة لطفلي بعد التخرج من المدرسة الثانویة؟ التعلیمیةما ھي الفرص  . 5
 

المدرسة الثانویة مما یمكنھم من النجاح بعد  یتم إمداد الطالب بالعدید من خبرات األكادیمیة والتقنیة وفي مكان العمل خالل 
كما یستطیع الطالب   التخرج. ویمكن للطالب التقدیم للكلیة أو الجامعة إذا كانوا یرغبون في االستمرار في دراستھم األكادیمیة.

أو الزراعة أو  بكلیات مھنیة أو تقنیة للحصول على شھادة في مھارة أو تجارة مثل اإلنشاءات أو الصحة   االلتحاقاختیار 
 التكنولوجیا. 

 
ومن المھم أن یحدد الطالب اجتماعاً مع مستشار المدرسة الخاص بھم في أقرب وقت ممكن للتخطي لفرصھم التعلیمیة بعد  

المدرسة الثانویة. ویمكن أن یقوم مستشار المدرسة بمساعدة الطالب في االستعداد للنجاح بعد المرحلة الثانویة بینما یحددون 
كما یستطیع مستشار المدرسة اإلجابة على أسئلة الطالب واألسر ویساعد  ة تلبي اھتماماتھم وتعمل خالل عملیة التقدیم.مدرس

 في توجیھھم. 
 

وظیفة في الجیش أو ینضمون إلى القوى العاملة بشكل مباشر بعد التخرج، یمتلك   یختارونوفیما یتعلق بالطالب الذین 
 وارد لتوجیھ الطالب خالل عملیة اتخاذ القرار. مستشار المدرسة العدید من الم
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 . البرامج والخدمات المدرسیة األخرى6

 كنت اعتقد أن طفلي یحتاج إلى خدمات تعلیم خاص؟ ذا فعلھ إ عليّ ما الذي یجب  . 1

 
 ستقوم المدرسة بمساعدتك فور استالم طلبك.  التعلیم الخاص.  لخدماتقم بإخطار المدرسة بشكل كتابي لطلب إجراء تقییم 

 
 ) لیوتر تجریس خاص لطفلك.IEPوإذا حدد أن طفلك بحاجة إلى خدمات التعلیم الخاص، سیتم تطویر برنامج تعلیم منفرد (

 
خدمات  داخل وزارة التعلیم بوالیة ماریالند، قم بزیارة موقع الویب الخاص بنا:لمزید من المعلومات بشأن التعلیم الخاص   

es/Specialhttp://marylandpublicschools.org/programs/Pag-( التدخل المبكر والتعلیم الخاص
Education/index.aspx ( 

 ما ھي البرامج المتاحة للطالب الموھوبین والمتفوقین؟  . 2

 
) للطالب الذین یتم تحدید أنھم یمتلكون موھبة وأداء ممیز مقارنة بالكالب  GTتخصص برامج الموھوبین والمتفوقین (

 في تلبیة احتیاجات ھؤالء الطالب األكادیمیة واإلبداعیة.   للمساعدةالبرامج دعماً إضافیاً  األخرین. وتوفر ھذه
 
یحتاج طفلك إلى أن یكون طلیق في اللغة اإلنجلیزیة لیتم اختیاره لتلقي خدمات الموھوبین والمتفوقین. إذا كنت تشعر أن   ال

جادتھم للغة اإلنجلیزیة قد تشكل عائقاً لیتم تحدیدھم بشكل مالءم، طفلك قد یكون مؤھالً لبرنامج الموھوبین والمتفوقین ولكن إ
 ) في مدرستھ. ESOLیُرجى االتصال بُمعلم اللغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى (

 
برنامج الموھوبین لمزید من المعلومات بشأن برامج الموھوبین والمتفوقین، قم بزیارة موقع الویب الخاص بنا على   

 ) talented/index.aspx-ages/giftedhttp://marylandpublicschools.org/programs/p( والمتفوقین
 

 ما ھي برامج التعلم المدرسي األخرى المتاحة؟  . 3

دعم إضافي للتعلم، یتم تشجیعك على التواصل مع مدرسة كفلك لمعرفة الخیارات المتاحة.  إذا كنت تشعر أن طفلك بحاجة إلى 
وقد توفر المدارس والنظم المدرسیة برامج مختلفة والتي قد تتضمن تعلیم بعد المدرسة أو برامج تعلم خالل العطلة األسبوعیة 

وھذه ھي بعض االحتماالت البسیطة، ستعرف  المھارات. أو برامج قائمة على الكمبیوتر یستطیع الطالب الوصول إلیھا لبناء
 المزید في مدرسة طفلك. 

 
  

http://marylandpublicschools.org/programs/Pages/Special-Education/index.aspx
http://marylandpublicschools.org/programs/Pages/Special-Education/index.aspx
http://marylandpublicschools.org/programs/Pages/Special-Education/index.aspx
http://marylandpublicschools.org/programs/Pages/Special-Education/index.aspx
http://marylandpublicschools.org/programs/pages/gifted-talented/index.aspx
http://marylandpublicschools.org/programs/pages/gifted-talented/index.aspx
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 . سیاسات المدرسة 7

 ما ھي القواعد التي تتبعھا المدارس في والیة ماریالند؟

 
بمدرسة في الوالیات المتحدة بدایة من عمر خمسة أعوام. ویجب أن یبلغ   االلتحاقیمتلك كل طفل فرصة وحق قانوني في 

في   الطفل خمسة أعوام في األول من سبتمبر أو قبل ھذا التاریخ لیتم تسجیلھ في مرحلة ریاض األطفال لھذا العام الدراسي. 
 الوالیات المتحدة، االلتحاق بالمدرسة مطلوب بموجب القانون. 

لھ إذا غاب طفلي عن المدرسة؟ ماذا إذا تأخر طفلي على المدرسة أو احتاج للمغادرة مبكراً ما الذي یجب على فع . 1
 موعد طبي أو أي شأن مھم آخر؟ بسبب

 
وإذا   اطلب من مدرسة طفلك شرح سیاسة الحضور للنظام المدرسي لك. وإذا كان طفلك مریضاً، فیجب أن یبقى في المنزل.

إلى إبالغ المدرسة كتابیاً عن سبب الغیاب أو التأخیر. أیضاً في حال احتاج طفلك ، ستحتاج متأخراً غاب طفلك أو وصل 
للمغادرة مبكراً من أجل موعد طبي، ستحتاج إلى إخطار المدرسة كتابیاً للحصول على موافقة مسبقة. (متاح نماذج خطابات  

 .)الملحقاتفي 
 

فحضور الطفل للمدرسة یومیاً أمر حاسم لتلقي  لوصول المتأخر المتكرر أثر خطیر على األسرة والطالب.قد یكون الغیاب أو ا
 التدریس والمشاركة في التقییمات الھامة خالل العام. 

 
یمتلك كل نظام مدرسي تقویم للعام الدراسي ویكون متاح على موقع الویب الخاص بھ. ونشجع أیضاً أن تطل من موظف  

الحصول على التقویم لمساعدتك في أن تكون على درایة باألحداث الھامة (على سبیل المثال العطالت الرسمیة أو المدرسة 
 اإلنصراف المبكر)

 كیف أعرف إذا كانت مدرسة طفلي مغلقة أو ستبدأ متاخراً؟  . 2 
الطقس السيء وبتم ذلك على موقع الویب یتم اإلعالن فوراً عن إغالق المدرسة والتأخر البدء خالل حاالت الطوارئ مثل 

كما یشكل الرادیو المحلي والتلفاز مصادر لمعلومات إغالق وتأخیر  الخاص بالنظام المدرسي أو وسائل التواصل االجتماعي.
المدرسة. وقد تستخدم بعض المدارس أیضاً رسائل ھاتفیة مسجلة أو رسائل نصیة أو رسائل برید إلكتروني لتخطرك بإغالق 

 لمدرسة أو تأخیرھا بسبب الطقس أو أي ظروف أخرى. ا
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 ھل أستطیع التطوع للمساعدة في مدرسة طفلي؟  . 3
ویمتلك كل نظام مدرسي سیاسات وإجراءات  نشجع اآلباء/أولیاء األمور على المشاركة بنشاط في مدارس وأنشطة أطفالھم. 

ال یلزم أن یكون اآلباء/أولیاء األمور طلقین في  ة الطالب.خاصة لآلباء/أولیاء األمور المتطوعین والمشرفین لضمان سالم
تحقق من النظام المدرسي الخاص بك لتعرف متطلبات الموافقة على الخلفیة أو   اللغة اإلنجلیزیة لیتطوعوا في مدارس أطفالھم.

 بصمة اإلصبع.
 
الطالب في  تومسؤولیالمدرسة وحقوق على مزید من المعلومات بشأن سیاسة الحضور وأیام إغالق/تأخر ا  االطالعیمكن  

 دلیل النظام المدرسي المحلي. 
 

 . خدمات الطالب8
 

في الصحة العاطفیة والعقلیة واالجتماعیة والبدنیة لكل الطالب. وتشمل ھذه   تساعدتتضمن خدمات الطالب برامج یمكن أن 
التالمیذ والعمل االجتماعي المدرسي وخدمات الصحة المدرسیة   وموظفيالبرامج استشارات مدرسیة وعلم النفس المدرسي 

دد فرص التعلم األخرى عند  والمدارس اآلمنة وخالیة من المخدرات. كما تساعد ھذه الخدمات الطالب في المدرسة وتح
 الحاجة. وعادة ما یجتمع موظفي خدمات الطالب كفریق لمناقشة شواغل الطالب ودعمھم.

 من ھم األشخاص الذین یعملون في خدمات الطالب؟ 

 تالقراراواتخاذ   المدرسةیقدمون خدمات في كل مدرسة لجمیع الطالب في موضوعات مثل النجاح في   مستشارو المدرسة
ستقبلھم والصحة المجتمعیة والنفسیة للطالب. وقد یتم تقدیم خدمات االستشارات المدرسیة للطالب في الفصول  بشأن م

الدراسیة أو في مجموعات صغیرة أو بشكل منفرد. ویعمل المستشارین مع اآلباء وموظفي المدرسة وغیرھم لتوفیر بیئة آمنة 
ب في مستوى المدارس الثانویة على اختیار فصولھم وترتیب جدولھم وداعمة لتعلم الطالب. كما یساعد المستشارون الطال

 ووضع خطط لما بعد المدرسة الثانویة. 

یقومون بتزوید الكالب بتقییمات إلى جانب خدمات تعلیمیة وسلوكیة وصحة عقلیة ویعملون مع األسر  أخصائیو علم النفس 
 ومسؤولي المدرسة والُمعلمین والمھنین اآلخرین إلنشاء بیئات تعلم وبیئات اجتماعیة داعمة لكل الطالب.

االحتیاجات الصحیة لمجتمع المدرسة  یدعمون الصحة والرفاه والتعلم. یقوم ممرضو المدرسة بتقییم  ممرضو المدرسة
ویوفروا الخدمات الصحیة واالستشارات والتعلیم لدعم ھذه االحتیاجات إذا كانت لدیك أي شواغل بشأن صحة طفلك، یمكنك 

 االتصال بممرض مدرستك للحصول على موارد. 
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واالنضباط واالستشارات والسكن یعملون كمدافعین عن كل الطالب. ویركزون على مشاكل مثل الحضور  موظفو التالمیذ
ویتصل موظفو التالمیذ بإدارات متعددة داخل النظام المدرسي ویمكنھم إحالة طالب/أسر   .للمدارس  األزماتوالتشرد ودعم  

 إلى وكاالت ومواد مجتمعیة خارجیة.

شارات االجتماعیة والعاطفیة یتواجدون في العدید من المدارس. ویقدمون التنمیة واالستاالخصائیون االجتماعیون بالمدرسة 
 داخل مجتمع المدرسة ویصلون المدارس واألسر بالوكاالت المجتمعیة حسب االقتضاء. 

 یساعدون في الحفاظ على سالمة المدرسة وقد یشكلون جزء من خدمات الطالب. السالمة في المدرسة موظفو 

 

 . الفرص التعلیمیة لآلباء9

 ھي البرامج المتاحة لي ألتعلم اللغة اإلنجلیزیة أو مھارات أخرى؟ما 

 لتساعدني على تحسین لغتي اإلنجلیزیة؟ أحضرھاھل ھناك فصول أستطیع أن  . 1
لتحسن لغتك اإلنجلیزیة، أو االستذكار للحصول على شھادة الثانویة العامة أو تعلم الكمبیوتر  صفوفیمكنك حضور 

 عاماً أو أكبر. 18وھذه الفصول ھي لألفراد الذین یبلغون  الستعداد لمكان العكل.والمھارات الرقمیة أو ا

 Tخدمات  -طرق للحصول على شھادة الثانویة العامة في والیة ماریالند  لمعرفة برنامج تعلیم الكبار في منطقتك قم بزیارة
أو اتصل على  ) http://www.labor.maryland.gov/gedmd/diploma.shtml( تعلیم البالغین ومحو األمیة

 انت ھناك أي رسوم مطلوبة.تأكد من تسأل إذا ما كو 410-767-0188

 عاماً. كیف یمكنني الحصول على شھادة الثانویة العامة؟  18أنا أكبر من  . 2 
 عاماً.  21تحدث مع مستشار مدرسي بشأن إمكانیة إكمال فصول الثانویة العامة المطلوبة قبل بلوغ   ●
 عاماً أو أكبر.   18یجب أن تكون : ®GED الختباراخضع  ●
 عاماً أو أكبر.  18یجب أن تكون ): ®NEDP(برنامج الشھادة الوطنیة الخارجیة  تكمل ●
 عاماً أو أكبر. 21: یجب أن تكون برامج المدارس الثانویة للبالغینأن تكمل  ●
 

طرق للحصول على   وبرنامج المدارس الثانویة للبالغین، راجع: NEDP®و GED®لمزید من المعلومات بشأن اختبار 
  خدمات تعلیم البالغین ومحو األمیة -شھادة الثانویة العامة في والیة ماریالند 

)http://www.labor.maryland.gov/gedmd/diploma.shtml ( تأكد من  و 0188-767-410أو اتصل على
 مطلوبة.تسأل إذا ما كانت ھناك أي رسوم أن 

  

http://www.labor.maryland.gov/gedmd/diploma.shtml
http://www.labor.maryland.gov/gedmd/diploma.shtml
http://www.labor.maryland.gov/gedmd/diploma.shtml
http://www.labor.maryland.gov/gedmd/diploma.shtml
http://www.labor.maryland.gov/gedmd/diploma.shtml
http://www.labor.maryland.gov/gedmd/diploma.shtml
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 أین یمكنني العثور على مساعدة للحصول على وظیفة أو تدریب وظیفي؟ . 3
 
 ا كنت مھتماً بالعثور على وظیفة أو تدریب وظیفي، قم بزیارة مواقع الویب التالیة لمزید من المعلومات: ذإ 
 

  تطویر القوي العاملة وتعلم البالغین -ز توظیف أمریكیة بوالیة ماریالند مراك التوظیف والوظائف:
)http://www.labor.maryland.gov/county/ ( 
 

:  برنامج القوي العاملة لألمریكین الجدد -منح التعلیم والتدریب لألمریكین الجدد 
)http://www.labor.maryland.gov/employment/newamereduc.shtml( 
 

  لبالغینقسم تطویر القوى العاملة وتعلم ا –) MATPبرنامج ماریالند للتدریب المھني والتدریب ( التدریب المھني والتدریب:
)http://www.labor.maryland.gov/employment/appr/ التدریب المھني المسجل ھي وظائف مع أصحاب (

 على أجر أثناء تعلم مھارات الوظیفة. عمل یمكنك خاللھا الحصول 
 

 :(PDF)ت المالیة للمھاجرین إلى ماریالند التعلیم والخدما
(http://www.labor.maryland.gov/employment/wdskilledimmigrantfinance.pdf ) 

 

 ھل ھناك فرص لتعلیم اآلباء أو القیادة توفرھا مدرستي أو النظام المدرسي المحلي الخاص بي؟ . 4

باء/أولیاء األمور للمشاركة في ورش العمل والتدریب دارس في والیة ماریالند فرصاً لآلالمدرسیة والم ةاألنظموفر كل ت
المتعلقین بتعلیم أطفالھم. كما قد یوفر النظام المدرسي الخاص بطفلك برامج قیادة تشرك األسر الدولیة عبر توفیر تطویر قیادة  

لمزید من   مریكي. وتختلف فرص التعلم والقیادة وفقاً لكل نظام مدرسة وكل مدرسة.ومعلومات بشأن نظام التعلیم األ
 المعلومات، اتصل بمدرسة طفلك.

 

  

http://www.labor.maryland.gov/county/
http://www.labor.maryland.gov/employment/newamereduc.shtml
http://www.labor.maryland.gov/employment/appr/
http://www.labor.maryland.gov/employment/appr/


 13دلیل المدرسة ألسر متعلمي اللغة اإلنجلیزیة  

 . األشخاص الذین یعملون في المدرسة 10 

 من ھم األشخاص الذین یعملون في المدرسة ومھامھم؟ 

 الشائعة للبالغین الذین یعملون في المدرسة. یوجد أدناه بعض الوظائف 

 كقائد تعلیمي ویدیر كل جوانب مجتمع المدرسة. المدیر: یعمل ●

 یقود األنشطة الیومیة للمدرسة ویساعد المدیر. مساعد المدیر: ●

 ُمعلم الفص: یقدم تدریس داخل الفصل للطالب في مادة واحدة أو أكثر.●

): یقدم دعم تدریسي للطالب المؤھلین للحصول على  ESOLُمعلم اللغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى ( ●
لم الطالب في تعلم اللغة اإلنجلیزیة ویساعد ھذا المعُ  ).ESOLخدمات اللغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى (

 األكادیمیة الالزمة للنجاح في المدرسة. 

ا األخصائي  1كما یساعد ه المواد ویقود الفصول في مكتبة المدرسة أو المركز اإلعالمي. ي: ینظمإعالمأخصائي ●
 الطالب في العثور على مواد قراءة مستقلة وفي القیام باألبحاث. 

مساعد إداري: یعمل في المكتب الرئیسي للمدرسة. یجیب المساعد اإلداري على الھاتف ویساعد الزوار ویحفظ ●
 مدرسة. السجالت لل

 الحارس/مھندس المبنى: یحافظ على نظافة مباني المدرسة وعادة ما یعتني بنظام صیانة المبنى.  ●

 عامل خدمات الطعام: یُعد الطعام ویقدمھ للطالب كل یوم.●

 مسؤول أمن/موارد المدرسة: یساعد في الحفاظ على أمن المدرسة.  ●

یتحدث بعض مسؤولي شؤون االتصال باآلباء باللغة اإلنجلیزیة  مسؤول شؤون االتصال باآلباء: یعمل مع األسر. ●
 ولغة أخرى أو أكثر ممثلة في أسر المدرسة. 

 الدعم للطالب فیما یتعلق بالصحة والرفاه والتعلم. یقدم المدرسة:ممرض ●
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 . الملحقات 11 
 

 تواصل مع مدرسة طفلك. یمكنك ملء المعلومات في األماكن الفارغة. نماذج خطابات یمكنك استخدامھا لل یتضمن ھذا القسم

 نماذج االستمارات والخطابات  -كتابة مالحظات للمدرسة  . 1 

 
 غیاب طفلك عن المدرسة. 
 

 عزیزي الُمعلم، 

من المدرسة في  ) اسم الطالب(یُرجى عذر طفلي _______________________  

. حیث إنھ كان غائباً بسبب  )تاریخ الغیاب(___________________ 

 ._______________________________________________________________ 

 
 شكراً لكم.  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر، 

 ) توقیع األب______________________________ ( 

 رقم الھاتف: ________________________  

 عنوان البرید اإللكتروني: _________________________  

 التاریخ: _________________________________  

 حضور طفلك للمدرسة متأخراً.
 

 عزیزي الُمعلم، 

أخر  حیث إن ت المتأخر للمدرسة الیوم. حضورهعلى ) اسم الطفل(ى عذر طفلي ____________________یُرج 

 _______________________________________________________ بسبب_____ طفلي كان 

 شكراً لكم.  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر، 

 توقیع األب) ( _________________________________ 

 رقم الھاتف: ________________________  

 عنوان البرید اإللكتروني: _________________________  

   لتاریخ: _________________________________ا 
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 مبكراً  المدرسةیحتاج طفلك إلى مغادرة 
 

 عزیزي الُمعلم، 

) في الوقتمن المدرسة في () اسم الطالب(یُرجى عذر طفلي _______________________  

 .)تاریخ(___________________ 

 حیث إنھ لدیھ  

 ____ موعد مع الطبیب  

 ____ موعد مع طبیب األسنان 

 ____ غیر ذلك _________________________________________  

 .مشكراً لك

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر، 

 توقیع األب) (_________________________________  

 رقم الھاتف: ________________________  

 عنوان البرید اإللكتروني: _________________________  

 التاریخ: _________________________________  

 ترغب في مقابلة ُمعلم طفلك أو موظف آخر من أعضاء ھیئة التدریس.
 
 :)اسم عضو ھیئة التدریس(عزیزي _________________________  

في  ) التاریخ(سأكون متاحاً في _________________  ).(اسم الطفلأود أن أحدد موعد للتحدث معكم بشأن طفلي  

كتابیة أو رسالة نصیة  . یُرجى االتصال بي ألعرف بمذكرة)الوقت(___________________ 

 رقم ھاتف.)  أضف( _____________على

 

 شكراً لكم.  

 التقدیر،وتفضلوا بقبول فائق االحترام و 

 )توقیع األب______________________________________ ( 

 رقم الھاتف: ________________________  

 عنوان البرید اإللكتروني: _________________________  

 التاریخ: _________________________________  
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 اختصارات مفیدة  . 2 
 

 الوصف االختصار  

ECE  تعلیم الطفولة المبكرة 
والتعلم لألطفال الصغار في مراكز   المبكرةتجارب الرعایة 

 رعایة األطفال ومرحلة ما قبل ریاض األطفال

EL متعلم اللغة اإلنجلیزیة 
 طالب یقوم بتعلم اللغة اإلنجلیزیة

ELA  اإلنجلیزیةاكتساب اللغة 
 عملیة اإللمام باللغة اإلنجلیزیة وفھمھا 

ELD  تطویر اللغة اإلنجلیزیة 
برنامج تعلیمي لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة الذین یقومون 

 بتطویر إجادة اللغة اإلنجلیزیة

ELP إجادة اللغة اإلنجلیزیة 
المستوى الذي یستطیع بھ الطالب قراءة وكتابة واالستماع  

 اإلنجلیزیة لغة إلى والتحدث بال

ESL اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة 
برنامج تعلیمي لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة الذین ال تكون اللغة  

راجع أیضاً اللغة اإلنجلیزیة (اإلنجلیزیة لغتھم األساسیة 
 )للناطقین باللغات األخرى

ESOL  اللغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى)ESOL( 
برنامج تعلیمي لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة الذین ال تكون اللغة  

راجع أیضاً اللغة اإلنجلیزیة كلغة (اإلنجلیزیة لغتھم األساسیة 
 )ثانیة

ESSA  قانون نجاح كل طالب 
ریاض قانون الوالیات المتحدة الذي ینظم سیاسة التعلیم من 

األطفال حتى الصف الثاني عشر ویركز على المساواة 
 .للطالب

GED®   تقییم لمھارات المدارس الثانویة یخضع لھ األشخاص
 .البالغون للحصول على اعتماد الثانویة العامة

GT  الموھوبون والمتفوقون 
یمتلك موھبة ممیزة ویؤدي أو "طالب یتم تعریفھ علة إنھ 

ویات مرتفعة من اإلنجاز عند مقارنتھ یظھر إمكانیة أداء بمست 
   "بزمالئھ
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 الوصف االختصار 

HLS  استبیان عن لغة المنزل 
استبیان یُعطى لآلباء أو أولیاء األمور لتحدید الطالب متعلمي  

اللغة اإلنجلیزیة المحتملین الذین سیُطلب منھم الخضوع 
للحصول على  الختبار إجادة اللغة اإلنجلیزیة بتحدید أھلیتھم 

 .خدمات الدعم في اللغة اإلنجلیزیة

IEP  برنامج التعلیم المنفرد 
وصف مكتوب للتعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة لطالب  

 .من ذوي اإلعاقة 

LEP ذو الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة 
شخص غیر طلیق في اللغة اإلنجلیزیة، وعادة ما یكون ذلك 

 .لھ ألنھا لیست اللغة االم 

LSS  النظام المدرسي المحلي 
إحدى نظم المدراس الحكومیة األربعة وعشرون في والیة 

 ماریالند 

MSDE  وزارة التعلیم بوالیة ماریالند 
تطور وتنفذ معاییر وسیاسات لبرامج التعلیم من مرحلة  

 ریاض األطفال وصوالً للمرحلة الثانویة

SEA وكالة تعلیم حكومیة 
مستوى الوالیة في كل والیة أو إقلیم بالوالیات  منظمة على 

 المتحدة وتكون مسؤولة عن التعلیم

USDE  وزارة التعلیم بالوالیات المتحدة 
وزارة حكومة الوالیات المتحدة التي تضع سیاسة التعلیم  
وتدیر المساعدة المالیة الفیدرالیة وتفرض قوانین التعلیم  

 الفیدرالیة 
 
  



 18دلیل المدرسة ألسر متعلمي اللغة اإلنجلیزیة  

 موارد لألسر . 3

 الموارد

Colorín Colorado 
https://www.colorincolorado.org/ 

 یقدم معلومات وأنشطة ونصائح ألسر متعلمي اللغة اإلنجلیزیة ) اإلنجلیزیة/اإلسبانیة (موقع ویب ثنائي اللغة 

 عشرون طریقة تستطیع بھا مساعدة أطفالك على النجاح في المدرسة 
https://www.colorincolorado.org/article/twenty-ways-you-can-help-your-children-

succeed-school 

 حقوقك بصفتك ولي أمر طالب في المدارس الحكومیة  
https://www.colorincolorado.org/article/your-rights-parent-public-school-student 

 بشأن حل الفروض المدرسیة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة لآلباءنصائح 
https://www.colorincolorado.org/article/homework-tips-parents-ells 

Reading Rockets: 
 ) في متعدد(نصائح القراءة لآلباء 

https://www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-multiple-
languages#english 

 .ربط خدمات الشباب واألطفال الالجئین
https://brycs.org/blog/family-strengthening/ 

 األمور بشأن تربیة األطفال في بلد جدیدة بعدة لغات  ألولیاءموارد 

 ورقة عمل مرادفات تعلم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة قابلة للطباعة 
http://www.esltower.com/vocabularyteachers.html 

 موارد تعلم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة لألطفال، خطط دروس تعلم اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة للمتعلم الشباب
http://www.esl-galaxy.com/Kids.htm 

 ورقة عمل للُمعلمین: اللغة اإلنجلیزیة لألطفال
http://www.english-4kids.com/worksheet.html 

 ألعاب لتعلم اللغة اإلنجلیزیة
https://www.gamestolearnenglish.com/ 

تعلم اللغة اإلنجلیزیة  /ألعاب مسلیة لدروس تعلم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة -ألعاب عالمیة لتعلم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة 
 كلغة أجنبیة

http://eslgamesworld.com/ 

https://www.colorincolorado.org/
https://www.colorincolorado.org/article/twenty-ways-you-can-help-your-children-succeed-school
https://www.colorincolorado.org/article/your-rights-parent-public-school-student
https://www.colorincolorado.org/article/your-rights-parent-public-school-student
https://www.colorincolorado.org/article/your-rights-parent-public-school-student
https://www.colorincolorado.org/article/homework-tips-parents-ells
https://www.colorincolorado.org/article/homework-tips-parents-ells
https://www.colorincolorado.org/article/homework-tips-parents-ells
https://www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-multiple-languages#english
https://www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-multiple-languages#english
https://brycs.org/blog/family-strengthening/
https://brycs.org/blog/family-strengthening/
https://brycs.org/blog/family-strengthening/
http://www.esltower.com/vocabularyteachers.html
http://www.esl-galaxy.com/Kids.htm
http://www.english-4kids.com/worksheet.html
https://www.gamestolearnenglish.com/
http://eslgamesworld.com/
http://eslgamesworld.com/
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 الموارد

 مكتب الحقوق المدنیة 
متاح بعده  ( التزامات الحقوق المدنیة للمدارس لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة واآلباء ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة

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

 معلومات لآلباء ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة وأولیاء األمور وللمدارس والمناطق التعلیمیة التي تتعامل معھم
 (PDF) (ورقة الحقائق(

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-lep-parents-201501.pdf 

 )PDF) (2015ینایر، ( :وزارة العدل ووزارة التعلیم خطاب للزمالء األعزاء

 التعلیم بالوالیات المتحدة وزارة 
 (PDF( ما الذي یستطیع اآلباء ومقدمي الرعایة طلبھ والقیام بھ لمساعدة األطفال على االزدھار في المدرسة

https://www2.ed.gov/documents/family-community/parent-checklist.pdf 

 )OELA(اكتساب اللغة اإلنجلیزیة  مكتب
 )متاحة بعدة لغات( مجموعة أدوات متعلمي اللغة اإلنجلیزیة

https://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/index.html 

 )باللغة اإلسبانیةمتاح ( تقییمات دلیل اآلباء لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة
https://www.migrationpolicy.org/research/parent-guide-english-learner-assessments 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-lep-parents-201501.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-el-201501.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-el-201501.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-el-201501.pdf
https://www2.ed.gov/documents/family-community/parent-checklist.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/index.html
https://www.migrationpolicy.org/research/parent-guide-english-learner-assessments
https://www.migrationpolicy.org/research/guia-padres-evaluaciones-estudiantes-ingles
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معلومات االتصال بالنظام المدرسي . 4 
 المدارس الحكومیة في مقاطعة ألغني

 108 Washington St.  
Cumberland, MD 21502 
(301) 759-2037

 المدارس الحكومیة في مقاطعة آن أروندل 
2644 Riva Road 
Annapolis, MD 21401 
(410) 222-5303

المدارس الحكومیة في مدینة بالتیمور  
 (مدارس المدینة) 

200 East North Avenue 
Baltimore, MD 21202 
(410) 396-8803

 المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور
6901 Charles Street 

Towson, MD 21204 
(443) 809-4281

 قاطعة كالفرت المدارس الحكومیة في م
1305 Dares Beach Road 

Prince Frederick, MD 20678 
(443) 550-8009

 المدارس الحكومیة في مقاطعة كارولین
 204 Franklin Street 

Denton, MD 21629 
(410 (479-1460 

 المدارس الحكومیة في مقاطعة كارول 
125 North Court Street 

Westminster, MD 21157 
(410 (751-3128 

 المدارس الحكومیة في مقاطعة سیسل 
201 Booth Street 

Elkton, MD 21921 
(410 (996-5499 

 المدارس الحكومیة في مقاطعة تشارلز
5980 Radio Station Road 

LaPlata, MD 20646 
(301) 934-7223

 المدارس الحكومیة في مقاطعة دورشیستر
700 Glasgow Street 

Cambridge, MD 21613 
(410) 221-1111

 المدارس الحكومیة في مقاطعة فریدریك
191 South East Street 

Frederick, MD 21701 
(301) 696-6910

 المدارس الحكومیة في مقاطعة غاریت 
 40 South Second Street 

Oakland, MD 21550 
(301) 334-8901

 المدارس الحكومیة في مقاطعة ھارفورد 
102 South Hickory Ave. 

 Bel Air, MD 21014 
(410) 838-7300

 المدارس الحكومیة في مقاطعة ھاوارد
10910 Clarksville Pike 

Ellicott City, MD 21042 
(410 (313-6677 

 المدارس الحكومیة في مقاطعة كینت 
5608 Boundary Avenue 

Rock Hall, MD 21661 
(410) 778-7113

المدارس الحكومیة في مقاطعة  
 مونتغومري

850 Hungerford Drive 
Rockville, MD 20850 

(240) 740-3020

المدارس الحكومیة في مقاطعة برینس  
 جورج 

14201 School Lane 
Upper Marlboro, MD 20772 

(301) 952-6008

 المدارس الحكومیة في مقاطعة آن 
202 Chesterfield Avenue 

Centreville, MD 21617 
(410) 758-2403

المدارس الحكومیة في مقاطعة سانت  
 ماري 

23160 Moakley Street-Suite 
109 

Leonardtown, MD 20650 
رقم داخلي  ،  475-5511 (301)

32178 

 المدارس الحكومیة في مقاطعة سومرست 
7982-A Tawes Campus Drive 

Westover, MD 21871 
(410) 621-6226

 المدارس الحكومیة في مقاطعة تالبوت 
P. O. Box 1029 

Easton, MD 21601 
(410) 822-0330

 المدارس الحكومیة في مقاطعة واشنطن
 10435 Downsville Pike 

Hagerstown, MD 21740 
(301) 766-2815

 المدارس الحكومیة في مقاطعة ویكومیكو
2424 Northgate Drive #100, 

Salisbury, MD 21802-1538 
(410) 677-4596

 المدارس الحكومیة في مقاطعة ورسستر
6270 Worcester Highway 

Newark, MD 21841 
(410) 632-5020
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