
 وزارة العدل األمریكیة
 قسم الحقوق المدنیة

 وزارة التربیة والتعلیم األمریكیة
 المدنیةمكتب الحقوق  

ضمان المشاركة الھادفة والمتساویة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة فى البرامج التعلیمیة. 

ویلتحقون بما یقرب من ثالث من بین ) الحكومیة(یشكل متعلموا اللغة اإلنجلیزیة تسعة في المائة من طالب المدارس العامة 
وقانون تكافؤ ) Title VI( 1964وطبقًا للبند السادس من قانون الحقوق المدنیة لعام ).  حكومیة(كل أربع مدارس عامة 

، یجب أن تكفل المدارس العامة تمكین متعلمي اللغة اإلنجلیزیة من المشاركة الھادفة )EEOA( 1974لعام الفرص التعلیمیة 
 .  والمتساویة في البرامج التعلیمیة

توجیھًا مشترًكا لتذكیر ) وزارة العدل(ووزارة العدل األمریكیة ) وزارة التعلیم(، أصدرت وزارة التربیة والتعلیم األمریكیة 
علیم العامة والقطاعات والمناطق التعلیمیة العامة والمدارس العامة بالتزامھم القانوني بضمان تمكین متعلمي اللغة ھیئات الت

 .  اإلنجلیزیة من المشاركة الھادفة والمتساویة في البرامج التعلیمیة

قضایا ھذا التوجیھ بشكل  وتقدم ورقة المعلومات ھذه نظرة عامة بخصوص ھذا التوجیھ المشترك، لكنھا ال تتناول جمیع
وبینما تركز ھذه الورقة على مسؤولیات القطاعات والمناطق التعلیمیة، ینص التوجیھ بوضوح أن ھیئات التعلیم .  شامل

.  العامة علیھا التزامات قانونیة تجاه متعلمي اللغة اإلنجلیزیة وأولیاء األمور من ذوي القدرات المحدودة فى اللغة اإلنجلیزیة
ویمكنك مطالعة نص التوجیھ من خالل الرابط التالي: 

2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

تحدید وتقییم جمیع متعلمي اللغة اإلنجلیزیة المحتملین 

القطاعات والمناطق التعلیمیة یجب أن تكون لدیھا إجراءات متبَعة لتحدید متعلمي اللغة اإلنجلیزیة المحتملین بدقة وفي   •
الوقت المناسب،  فعند االلتحاق بالمدارس، تستعین معظم القطاعات التعلیمیة باستبیان حول لغة الطالب في المنزل لجمع 

معلومات حول خلفیة لغة الطالب وتحدید الطالب الذین تكون لغتھم األم بخالف اللغة اإلنجلیزیة.   

بعد ذلك، یجب أن تحدد المناطق التعلیمیة ما إذا كان متعلموا اللغة اإلنجلیزیة المحتملون ھم بالفعل كذلك من خالل إجراء   •
اختبار صالح وموثوق یقیّم مدٮمدى إجادة الطالب للغة اإلنجلیزیة في التحدث واالستماع والقراءة والكتابة. 

تقدیم المساعدة اللغویة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة 

یحق لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة الحصول على خدمات المساعدة اللغویة إلتقان اللغة اإلنجلیزیة والمشاركة بصورة   •
متساویة في البرنامج التعلیمي القیاسي خالل فترة زمنیة مناسبة. 

تستطیع المناطق التعلیمیة االختیار من بین البرامج المصممة لتعلیم اللغة اإلنجلیزیة شریطة أن یكون البرنامج موثوقًا   •
تربویًا من الناحیة النظریة وفعاالً من الناحیة العملیة. 

تدبیر الموظفین والدعم لبرنامج تعلیم اللغة اإلنجلیزیة 

من حق متعلمي اللغة اإلنجلیزیة الحصول على برامج تعلیم اللغة اإلنجلیزیة المزودة بالموارد الكافیة لضمان التنفیذ   •
الفّعال للبرامج، بما في ذلك المعلمون المؤھلون جیًدا وفریق الدعم والمواد التعلیمیة المناسبة.   

یجب أن تستعین المناطق التعلیمیة بمدرسي اللغة اإلنجلیزیة والموظفین واإلداریین المؤھلین لتنفیذ فّعال وإیجابي  •
لبرنامج تعلیم اللغة اإلنجلیزیة، مع توفیر التدریب اإلضافي عند الضرورة.   

http://www.  
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إتاحة سبل الحصول على جمیع البرامج داخل وخارج نطاق المناھج 

یجب أن یتمكن متعلموا اللغة اإلنجلیزیة من الوصول إلى مناھج صفوفھم الدراسیة حتى یكونوا قادرین على تحقیق   •
متطلبات التأھیل والترقیة والتخرج.   

یحق لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة المشاركة بصورة متساویة فى جمیع البرامج؛ بما في ذلك برامج ما قبل الروضة، وبرامج   •
اإلستقطاب و برامج الموھوبین والمتفوقین، وبرامج التعلیم المھني والتقني، والفنون، وبرامج األلعاب الریاضیة، وتحدید 

المستوى المتقدم ودورات البكالوریا الدولیة، واألندیة، والجمعیات الشرفیة. 

تجنب فصل متعلمي اللغة اإلنجلیزیة عن غیرھم دون ضرورة  

بشكل عام، ال یجوز للمناطق التعلیمیة الفصل بین الطالب على أساس القومیة أو إجادة اللغة اإلنجلیزیة. وبالرغم من أن   •
بعض برامج اللغة اإلنجلیزیة قد تكون مصممة بطریقة تتطلب أن یحصل طالبھا على تدریب منفصل لفترة محددة من 
الیوم أو لفترة زمنیة محدودة، فإنھ ینبغي على المناطق التعلیمیة والوالیات تنفیذ برنامجھا المختار في ظل الحد األدنى 

من الفصل وبطریقة تتماشى مع تحقیق األھداف التعلیمیة المعلنة للبرنامج. 

تقییم متعلمي اللغة اإلنجلیزیة لتحدید مدى حاجتھم إلي تعلیم خاص وتقدیم الخدمات المزدوجة لھم 

ّكل  من المساعدة اللغویة والخدمات المتعلقة باإلعاقة الممنوحة لھم بموجب القانون  یجب تزوید الطالب ذوي اإلعاقة ب  •
االتحادي.   

یجب تحدید متعلمي اللغة اإلنجلیزیة الذین یعانون من إعاقة وذلك للحصول على تعلیم خاص وخدمات متعلقة باإلعاقة   •
في الوقت المناسب شأنھم فى ذلك شأن جمیع الطالب اآلخرین الذین یعانون من إعاقة ویحتاجون إلى خدمات طبقًا 

لقانون التعلیم لألفراد ذوي اإلعاقة (IDEA) أو المادة 504 من قانون إعادة التأھیل لعام 1973  
 .(Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973)

لتجنب الخلط الخاطئ بین متعلمي اللغة اإلنجلیزیة وبین الطالب ذوي اإلعاقة بسبب مستوى إتقانھم المحدود للغة   •
اإلنجلیزیة، یجب تقییم متعلمي اللغة اإلنجلیزیة باستخدام لغة مناسبة طبقًا الحتیاجات الطالب ومھاراتھ اللغویة. 

لضمان تناول أیة خطة فردیة لمتطلبات التعلیم الخاص أو الخدمات المتعلقة باإلعاقة، یجب أن یضم فریق تصمیم الخطة   •
أعضاء على درایة باحتیاجات الطالب اللغویة. 

تلبیة احتیاجات الطالب الذین اختاروا االنسحاب من برامج اللغة اإلنجلیزیة أو خدمات معینة أخرى 

یحق لجمیع متعلمي اللغة اإلنجلیزیة الحصول على الخدمات.  ومع ذلك، ربما یقرر أولیاء األمور خروج أبنائھم من   •
برنامج اللغة اإلنجلیزیة أو عدم االستفادة من بعض الخدمات ضمن البرنامج. 

ال یجوز للمناطق التعلیمیة توصیة أولیاء األمور باالنسحاب ألي سبب من األسباب.  ویحق ألولیاء األمور الحصول   •
على التوجیھ الالزم وبلغة یفھمونھا فیما یتعلق بحقوق أبنائھم ونطاق خدمات اللغة اإلنجلیزیة التي یمكن ألبنائھم 

الحصول علیھا ومزایا ھذه الخدمات.  ولذلك یجب على القطاعات التعلیمیة أن تدعم بالوثائق وبشكل واضح أن ولي 
األمر قد اتخذ قرار انسحاب ابنھ من البرنامج بناًءا على إرادتھ وبقرار طوعي ومستنیر. 

یجب أن یستمر القطاع التعلیمي فى توفیر البرامج التعلیمیة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة المنسحبین، ومراقبة مدى تقدمھم،   •
وتقدیم خدمات تعلیم اللغة اإلنجلیزیة مرة أخرى فى حالة حاجة الطالب إلیھا.   
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متابعة متعلمي اللغة اإلنجلیزیة وتخرجھم من برامج وخدمات اللغة اإلنجلیزیة 

یجب أن تتابع المناطق التعلیمیة وتقیّم التقدم والتطور الذي یحرزه جمیع متعلمي اللغة اإلنجلیزیة لضمان إتقانھم للغة   •
اإلنجلیزیة واكتساب محتوى تعلیمي في غضون مدة معقولة.  ویجب أن تجري المناطق سنویًا تقییًما صالًحا وموثوقًا 

لتحدید مستوى إتقان اللغة اإلنجلیزیة في القراءة والكتابة واالستماع والتحدث بما یتماشى مع معاییر الوالیة لتقییم إتقان 
اللغة اإلنجلیزیة.  

یجب أال یتخرج أي متعلم من برامج اللغة اإلنجلیزیة أو خدماتھا أو یتم تغییر حالتھ قبل أن یُظھر إتقانھ للغة اإلنجلیزیة   •
في التحدث واالستماع والقراءة والكتابة. 

یجب أن تتابع المناطق التعلیمیة التقدم األكادیمي لخریجي برامج اللغة اإلنجلیزیة لمدة سنتین على األقل للتأكد أن الطالب   •
لم یتخرجوا من البرنامج قبل موعدھم، وأن أیة صعوبات أكادیمیة ناتجة عن عدم إتقان اللغة اإلنجلیزیة قد تم تداركھا، 

وأن الطالب یشاركون بشكل فعال في برامج المنطقة التعلیمیة مقارنة بأقرانھم من غیر متعلمي اللغة اإلنجلیزیة.  

تقییم مدى فعالیة برنامج المنطقة التعلیمیة لتدریس اللغة اإلنجلیزیة 

یجب إحصاء ودراسة برامج تعلیم اللغة اإلنجلیزیة بطریقة مناسبة لتمكین المتعلمین من تحقیق إتقان اللغة اإلنجلیزیة   •
والمشاركة الفعالة في البرنامج التعلیمي القیاسي مقارنة بأقرانھم من غیر متعلمي اللغة اإلنجلیزیة.   

یجب أن تتابع المناطق التعلیمیة، بمرور الوقت، األداء األكادیمي لمتعلمي وخریجي اللغة اإلنجلیزیة في البرنامج وتقارن   •
أداءھم بأداء أقرانھم من غیر متعلمي اللغة اإلنجلیزیة. 

بمرور الوقت، یجب أن تقیّم المناطق التعلیمیة برامج اللغة اإلنجلیزیة باستخدام بیانات دقیقة لتقییم األداء التعلیمي   •
لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة الحالیین والسابقین بطریقة شاملة وموثوقة مع ضرورة تعدیل برامجھا في الوقت المناسب إذا 

اقتضت الضرورة. 

ضمان التواصل الھادف مع أولیاء األمور ذوي القدرات المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة 

•  یحق ألولیاء األمور ذوي القدرات المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة الحصول على التواصل الھادف بلغة یفھمونھا، مثالً من 
خالل مواد مترجمة أو مترجمین فوریین، واستالم إخطارات مناسبة تحتوي على معلومات كافیة حول أي برنامج أو 

خدمة أو نشاط تماًما كما یحدث مع أولیاء األمور من متقني اللغة اإلنجلیزیة. 

لمزید من المعلومات حول الحقوق المدنیة ألولیاء األمور واألوصیاء ذوي القدرات المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة   •
والتزامات المناطق التعلیمیة تجاه أولیاء أمور متعلمي اللغة اإلنجلیزیة، یمكنكم زیارة الموقع التالي: 

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

 

 * * * * *
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إذا كانت لدیك أسئلة، أو كنت ترید معلومات إضافیة، أو كنت تعتقد أن إحدى المدارس تنتھك القانون االتحادي: 

فیمكنك زیارة الموقع اإللكتروني لمكتب وزارة التعلیم للحقوق المدنیة على الموقع التالي www.ed.gov/ocr أو   •
االتصال بمكتب الحقوق المدنیة على الرقم  3481-421 (800) أو (TDD: (800) 877-8339)  أو على 

ocr@ed.gov.  لمزید من المعلومات حول تقدیم شكوى، تفضل بزیارة 
 .www.ed.gov/ocr/complaintintro.html

یمكنك زیارة قسم الحقوق المدنیة بوزارة العدل، وقسم الفرص التعلیمیة وموقع الویب على   •
www.justice.gov/crt/about/edu/ أو االتصال مباشرة على الرقم التالي  3804-292 (877) أو 

education@usdoj.gov.  لمزید من المعلومات حول تقدیم شكوى، تفضل بزیارة 
 .www.justice.gov/crt/complaint/#three

لمزید من المعلومات حول التزامات المناطق التعلیمیة تجاه متعلمي اللغة اإلنجلیزیة وأولیاء األمور ذوي القدرات   •
المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة وتوجیھات مكتب الحقوق المدنیة تفضل بزیارة 

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