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 الئحة حقوق آباء التالمیذ متعلمي اللغة االنكلیزیة/ أو لغات عدة 

أو الحق في حصول أطفالكم على تعلیم عام مجاني في المدرسة التابعة للمنطقة التعلیمیة حیث تقیمون، بغّض النظر عن وضع الھجرة الخاص بكم  .1
 مھاجرین، أو مھاجرین غیر شرعیین) واللغة التي تتحدثون بھا أو یتحدثھا طفلكم.بطفلكم (مثالً إذا كان أفراد عائلتكم مواطنین، أو 

ال  الحق في تسجیل أطفالكم في المدرسة من دون أن یُطلب منكم تقدیم معلومات أو أوراق یمكن أن تفصح عن وضع الھجرة الخاص بكم أو بطفلكم.  .2
 و حالة فیزا الھجرة أو حالة الفیزا، أو وثائق المواطنة أو وضع المواطنة.یمكن أن یُطلب منكم تقدیم رقم بطاقة الضمان االجتماعي، أ

ة للمنطقة الحق بموجب القانون الفیدرالي في الحصول على مترجم شفوي/ أو تحریري لدیھ الكفاءة بلغتكم المفّضلة للتواصل الھام مع المدرسة التابع .3
 التعلیمیة. 

تلمیذ أو أكثر من متعلمي اللغة االنكلیزیة في المستوى الصفِّي في  15) عندما یتواجد BEالتعلیم ثنائي اللغة ( الحق في وضع طفلكم في برنامج  .4
تلمیذ أو أكثر من  20ممن یتحدثون نفس اللغة األصلیة في صف أو صفین متقاربین، وعندما یكون ھناك  8الصف  -الصفوف من صف الروضة

الثانویة في نفس الصف ممن یتحدثون نفس اللغة األصلیة. إذا لم یكن ھناك عدد كاٍف من التالمیذ المؤّھلین في متعلمي اللغة االنكلیزیة بالمدرسة 
 مدرسٍة ما، ولكن یوجد عدد كاف في المنطقة التعلیمیة، فیجب على المنطقة التعلیمیة توفیر برنامج ثنائي اللغة.

وبلغتكم المفّضلة بأن طفلكم قد تّم تحدیده كتلمیذ متعلّم للغة االنكلیزیة وسوف یتم إلحاقھ في الحق في الحصول على إشعاٍر مكتوب باللغة االنكلیزیة  .5
 ] 1[برنامج ثنائي اللغة مع اللغة االنكلیزیة كلغة جدیدة (وتعرف سابقاً باللغة االنكلیزیة كلغة ثانیة). 

ز على معاییر الوالیة، واالمتحانات، وتوقعات المدرسة الحق في حضور جلسة توجیھیة عالیة الجودة، یتم تقدیمھا من قبل المنطقة  .6 التعلیمیة، وترّكِ
أن تحدث ھذه الجلسة  للتالمیذ متعلمي اللغة االنكلیزیة، باإلضافة إلى أھداف ومتطلبات البرامج للتعلیم الثنائي اللغة واللغة االنكلیزیة كلغة ثانیة. یجب 

 نویة، ویجب أن تكون بلغتكم المفّضلة.التوجیھیة قبل اإللحاق النھائي بالمدارس الثا

 نائي اللغة. الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بتقدّم طفلكم في اللغة االنكلیزیة، وتقدّمھ أیضاً في لغتھ األصلیة إذا كان یداوم ببرنامج ث .7

جتماعات األخرى المطلوبة بشكٍل عام، وذلك لمناقشة تقدّم  الحق في االجتماع مع طاقم العمل بالمدرسة مرة واحدة بالعام على األقل، باإلضافة إلى اال  .8
 طفلكم بشكٍل عام في التعلیم واللغة. 

، والحق في اإللحاقأیام من وقت  10الحق في إلحاق طفلكم في تعلیم برنامج ثنائي اللغة أو برنامج تعلیم للغة االنكلیزیة كلغة جدیدة في غضون  .9
 االنسحاب من برنامج التعلیم ثنائي اللغة. یجب، في الحدّ األدنى، أن یحصل طفلكم على التدریس باللغة االنكلیزیة كلغة جدیدة.

تقدّم مثل ھذا طفلكم بالتحویل إلى مدرسة أخرى في منطقتكم التعلیمیة تقدّم التعلیم ثنائي اللغة بلغتكم األصلیة، إذا كانت مدرسة طفلكم األصلیة ال الحق ل .10
 البرنامج.

ا یتناسب مع العمر والمستوى الحق لطفلكم في إمكانیة وصول متساویة إلى جمیع البرامج والخدمات التي یتم تقدیمھا من طرف المنطقة التعلیمیة، بم .11
 الصفّي بما فیھ تلك البرامج المطلوبة للتخرج، ولجمیع البرامج المتوفّرة للتالمیذ اآلخرین.

ت القراءة/  الحق لطفلكم في الحصول على التدریس بجمیع المواد الدراسیة الرئیسیة، وبتعلُّم اللغة االنكلیزیة والمواد الدراسیة األخرى مثل مھارا .12
ة، والریاضیات، والعلوم، والدراسات االجتماعیة بنفس المستوى األكادیمي لجمیع األطفال اآلخرین. ان األحقِّیة في الحصول على خدمات الكتاب

 متعلمي اللغة االنكلیزیة ال تحدُّ من إمكانیة الحصول على تدریس المواد الدراسیة األساسیة. 

ل لألنشطة خارج المنھاج الدراسي (أندیة ما بعد الدوام الدراسي، األنشطة الریاضیة، إلخ). الحق لطفلكم في الحصول على امكانیة كاملة للوصو .13
 األحقیة في خدمات متعلمي اللغة االنكلیزیة ال تحدُّ من إمكانیة المشاركة في األنشطة خارج المنھاج الدراسي.

 األكادیمي) المتوافقة مع أي خطط تدخل، كما تراه المدرسة ضروریاً.الحق لطفلكم في الحصول على خدمات الدعم (مثالً خدمات التدخل  .14
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بما  خضوع لالختبار سنویاً لتحدید تقدّمھ باللغة االنكلیزیة، وفي الحصول على المعلومات المتعلقة بأداء طفلكم في االمتحانات األكادیمیة، لكم فيالحق  .15
 فیھ امتحانات والیة نیویورك.

لكم عاماً بعد عام في برنامج ثنائي اللغة أو برنامج لتعلیم اللغة االنكلیزیة كلغة جدیدة في الوقت الذي یكون فیھ من الحق في مواصلة تسجیل طف .16
 التالمیذ متعلمي اللغة االنكلیزیة. 

 يٍ من الحقوق المذكورة أعاله.التعلیم لوالیة نیویورك في حال انتھاك أ إلدارةالحق في االتصال بمكتب التعلیم ثنائي اللغة واللغات العالمیة التابع  .17

 DML@schools.nyc.gov الرجاء ارسال رسالة الكترونیة إلى قسم التالمیذ متعلمي لغاٍت عدة على العنوان

باإلضافة إلى ذلك، یمكن  االنكلیزیة من خالل دورات "اللغة االنكلیزیة كلغة جدیدة."یقوم جمیع التالمیذ متعلمي اللغة االنكلیزیة بتنمیة مھاراتھم في اللغة [1] 
مثالً الریاضیات، أو العلوم، للتالمیذ الذین یحضرون البرنامج ثنائي اللغة دراسة مادة مھارات اللغة للغتھم األصلیة. یتم تقدیم دورات المواد الدراسیة الرئیسیة (

اللغة االنكلیزیة واللغة األصلیة. یخوض التالمیذ الذین ال یحضرون برنامج تعلیم ثنائي اللغة   بكٍل من في برنامج التعلیم الثنائي اللغةأو الدراسات االجتماعیة) 
 . باللغة االنكلیزیة امتحانات المواد الدراسیة الرئیسیة
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