
 

 ماين تغيير تعريف إجادة اللغة االنجليزية: دليل للطالب والعائالت

أو أعلى على تقييم الفهم والتواصل في اللغة اإلنجليزية من والية إلى  4.5مؤخًرا أعلنت وزارة التعليم في ماين أن الطلبة الذين حققوا مستوى كفاءة مركب من 

(. هذا تغيير* عن السنوات السابقة، وتود الوزارة السماح ELs( لن يعتبروا كمتعلمي اإلنجليزية )ELLاإلنجليزية )( لمتعلمي اللغة ACCESSأخرى )أكسس( )

 للطالب وأسرهم معرفة سبب اتخاذ هذا القرار.

تقرر عدد النقاط على معيار أكسس  بموجب القانون االتحادي، كل والية تقرر كيفية تحديد إجادة اللغة اإلنجليزية. بعبارة أخرى، وزارة التربية في ماين 

(ACCESS( لمتعلمي اللغة اإلنجليزية )ELL الذي يجب بلوغه من قبل )اإلنجليزية متعلمي (ELs) ( للتخرج من برنامج اإلنجليزية كلغة ثانيةESL هذه النتيجة .)

 .ESLزية األكاديمية الكافية للنجاح في المدرسة دون دعم برنامج ينبغي أن تكون على المستوى المناسب من أجل ضمان أن لدى الطالب مهارات اللغة اإلنجلي

)أعلى درجة في اإلمتحان(  6.0( إلى تسجيل مستوى كفاءة مركب يساوي ELsفي الماضي، كانت ماين الوالية الوحيدة حيث كان يحتاج متعلمو اإلنجليزية )

أكثر صعوبة.  6.0( وأصبح التوصل إلى ELL( لمتعلمي اللغة االنجليزية )ACCESS) ، تغّير نظام درجات أكسس2017. ثم في عام ESLللتخرج من برنامج 

 .6.0والذي كان تقريًبا مشابًها للصعوبة التي كانت تمثلها درجة  5.0في ذلك الوقت، خفّضت ماين تعريفها إلجادة اللغة اإلنجليزية إلى 

 eMPowerME( على التقييمات األكاديمية المطلوبة من الوالية )ELsمي اإلنجليزية )هذا العام أخذت االدارة نظرة عن كثب على مستوى إنجاز متعل 

على أكسس حققوا أو تفوقوا على توقعات الوالية للفنون  4.5. أكثر بقليل من نصف الطلبة الذين سجلوا درجة (ACCESS) ( مع نتائج مختلفة من أكسسSATو

المطلوبة من الوالية، وهي تقريًبا نفس النتيجة التي حققها الطالب الذين ال يدرسون اللغة اإلنجليزية. يشير ذلك إلى باللغة اإلنجليزية على التقييمات األكاديمية 

 ، ال يعود مستوى اللغة اإلنجليزية عائًقا له أمام عملية التعلم.(ACCESS) على أكسس 4.5أنه عندما يبلغ الطالب نتيجة 

فيجب  ESLيتابع أساتذته عن قرب أداءه/أداءها األكاديمي لمدة سنتين، وإذا ما زال الطالب يحتاج إلى دعم  ESL( من برنامج ELبعد تخرج متعلّم اإلنجليزية ) 

( السابقين قد ELsمرة أخرى(. كما أن بعض متعلّمي اإلنجليزية ) (ACCESS) تأمينه له. )الحظ أنه في هذه الحاالت ال يحتاج الطالب إلى متابعة أكسس

يع الطالب ن إلى دعم أكاديمي مستمر لتحقيق امكاناتهم الكاملة، ويجب أن يحظوا بالدعم األكاديمي من خالل نفس البرامج والخدمات التي قد يكون جميحتاجو

 ، تايتل وان والتعليم الخاص(.RtIمؤهلين لها )مثل 

( عبر االنترنت، فلن يُعد الطالب كمتعلّم اإلنجليزية بعد WIDAمتحان وايدا )على ا 4.5( بمعدل ELإذا تم تعريف طالبك مؤخًرا على أنه متعلّم اإلنجليزية ) 

أو أعلى في  4.5( حتى يبلغ ELعلى األقل، فإن الطالب سيظل متعلّم اإلنجليزية ) 4.5ولم يسجل معدل  ACCESSاآلن. )مع ذلك، إذا كان الطالب قد قّدم تقييم 

 .((ACCESS) أكسس تقييم

، يجب منح جميع الطالب الفرصة لتعلم المواد المناسبة لصفهم وألخذ الصفوف الصعبة التي ستعدهم (ACCESSأكسس ) لطالب فيبغض النظر عن معدل ا

البرامج ليس عائًقا أمام المشاركة الكاملة في  ذلك (ELللتخرج من المدرسة الثانوية على استعداد للذهاب إلى الكلية أو بدء مهنة. َكون الطالب متعلّم اإلنجليزية )

 األكاديمية أو الالمنهجية في المدرسة.

 إذا كانت لديك أية أسئلة حول المعلومات الواردة في هذه الرسالة، ال تتردد في االتصال بي أو ارسال بريد الكتروني.
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