
 
 

ACCESS    لمتعلمي  االلغة  ااإلنجليیززيیة  
  ):ELLs  (ااختصاررااً  

  ااألسئلة  االمتكررررةة  بالنسبة  لآلباء/ااألووصيیاء
 
 

  .ACCESS for ELLsما  االمقصوودد  بـ  
 

ACCESS for ELLs    هھھھوو  ااختبارر  لمؤؤهھھھالتت  االلغة  ااإلنجليیززيیة.  يیتمم  اانتاجهھ  بووااسططة  منظظمة  غيیرر  رربحيیة  تددعىWIDA    تتخذذ  منن  جامعة
فهھمم  االططالبب  ووااستخدداامهھمم  للغة  ااإلنجليیززيیة  ااألكادديیميیة  في  جميیع  االمجاالتت  ااألرربعة  للغة:    ACCESS for ELLsوويیسكوونسنن  مقرراا ً لهھا.    يیقيیمّم  

  ااإلصغاء٬،  االتكلمم٬،  االقررااءةة٬،  وواالكتابة.
 

  ؟ACCESS for ELLsلماذذاا  يیخضع  ططالبي  الختبارر  
 

  ACCESS for ELLsي  بأنهھ  في  ططرريیقهھ  إإلى  تعلمّم  االلغة  ااإلنجليیززيیة  ااألكادديیميیة.  منن  هھھھنا٬،  فإنن  بما  أأنن  ططالبكك  يیتعلمم  ااإلنجليیززيیة  فهھذذاا  يیعن
يیساعددكك  وويیساعدد  معلمي  ططالبكك  في  معررفة  االسررعة  االتي  يیتعلمم  بهھا  ططالبكك  ووأأنووااعع  االددعمم  االتي  ستكوونن  أأكثرر  إإفاددةة  لهھ.  فعلى  سبيیلل  االمثالل٬،  إإذذاا  

لكتابة٬،  فإنن  االمعلمم  سيیصررفف  بالتأكيیدد  مززيیدداا ً منن  االووقتت  على  تحسيینن  مؤؤهھھھالتت  االكتابة  حققق  االططالبب  نقاططا ً عاليیة  في  جميیع  االمجاالتت  ما  عدداا  اا
  لدديیهھ.

 
  يیحمي  قانوونن  االحقووقق  االمددنيیة  ااألميیرركي  متعلمي  االلغة  ااإلنجليیززيیة  وويیضمنن  لهھمم  ددعما ً فعاال ً فيیما  يیخصص  االلغة  ااإلنجليیززيیة  في  االمددررسة.  تتططلبب

االتعليیمم  ااختبارراا ً سنوويیا ً فيیما  يیخصص  إإتقانن  االلغة  ااإلنجليیززيیة  ألنهھ  سيیساعدد  في  ضمانن  تلبيیة  االقوواانيینن  االفيیددررااليیة  ووقوواانيینن  االوواليیة  فيیما  يیخصص  
  ااحتيیاجاتت  االططالبب  بحيیثث  يیمكنهھمم  تعلمّم  ااإلنجليیززيیة  بأسررعع  ووقتت  ممكنن.

 
  كمم  منن  االووقتت  سيیتططلبب  ططالبي  حتى  يیصلل  إإلى  مررحلة  إإتقانن  االلغة  ااإلنجليیززيیة  ااألكادديیميیة؟

 
ة  ااألكادديیميیة  عمووما ً بيینن  أأرربع  ووسبع  سنووااتت.  يیميیلل  ااألططفالل  االذذيینن  يیبددؤؤوونن  بتعلمم  ااإلنجليیززيیة  في  سنن  االصغرر  تتططلبب  عمليیة  ااتقانن  االلغة  ااإلنجليیززيی

إإلى  تعلمهھا  بصووررةة  أأسررعع  منن  ااألططفالل  االذذيینن  يیكبرروونهھمم  سناً.  إإذذاا  اانقططع  االططفلل  لفتررااتت  ززمنيیة  عنن  االتعلمّم  أأوو  كانن  يیعاني  منن  إإعاقة  فيیما  يیخصص  
عتقدد  بعضض  ااآلباء  بأنن  االتكلمم  باإلنجليیززيیة  فقطط  مع  ططفلهھمم  سيیساعددهھھھمم  في  االتعلمم  بسررعة٬،  إإال  أأنن  ااألططفالل  االتعلمّم٬،  فقدد  يیحتاجج  إإلى  ووقتت  إإضافي.  يی

  االذذيینن  يیتكلموونن  لغاتهھمم  ااألصليیة  بططالقة  وويیجيیددوونهھا  يیتعلموونن  ااإلنجليیززيیة  بسهھوولة  أأكبرر  وويیكوونن  أأددااؤؤهھھھمم  أأفضلل  في  االمددررسة  عمووماً.  كميیة  وونووعيیة
هھمم  أأيیضاً.  ااسألل  مددررستكك  حوولل  كيیفيیة  ددعمهھا  لططالبكك.  تقددرّر  االمددااررسس  آآررااء  ووتعقيیباتت  ااآلباء  ووستعملل  االددعمم  االذذيي  يیتلقاهه  االططالبب  في  االمددررسة  م

  معكك  لتططوويیرر  أأفضلل  بررنامج  تعليیمي  لططفلكك.
 

.  عالماتت/نقاطط  االططالبب  ما  ACCESS for ELLsتأكدد  منن  أأنن  يیفهھمم  ططالبكك  بأنن  ليیسس  هھھھناكك  نجاحح  أأوو  ررسووبب  عنددما  يیتعلقق  ااألمرر  باختبارر  
  تقددمهھ  في  مساررهه  نحوو  ااتقانن  االلغة؛  ووهھھھي  ال  تقيیسس  مددىى  ذذكاء  االططالبب.  هھھھي  إإال  أأددااةة  لقيیاسس

 
 

  ؟ACCESS for ELLsهھھھلل  هھھھناكك  مخاططررةة  تتضمنن  االخضووعع  الختبارر  
 

كال٬،  ليیسس  هھھھناكك  مخاططررةة.  قدد  يیساوورر  عائالتت  متعلمي  االلغة  إلنجليیززيیة  االقلقق  بأنن  ووكاالتت  فيیددررااليیة٬،  مثلل  دداائررةة  االهھجررةة  وواالجمارركك  ااألميیرركيیة  
(ICE)  ٬،  قدد  تصلل  إإلى  سجالتت  االططالبب.  عمووما٬ً،  تُعتَبرر  االمددااررسس  "منططقة  حساسة"٬،  مثلهھا  مثلل  االكنيیسة  أأوو  االمستشفى٬،  ووعليیهھ  فإننICE    ال

٬،  ال  ACCESS ELLتتخذذ  إإجررااءااتت  ضدد  االمهھاجرريینن  غيیرر  االشررعيیيینن  في  االمددررسة.  إإال  أأنهھ٬،  وومنن  أأجلل  ررااحة  بالكك٬،  تذذّكرر  بأنن  إإجررااء  ااختبارر  
عنن  ووضع  االهھجررةة  االقانووني  لططفلكك  أأوو  ووضع  االهھجررةة  االقانووني  أليي  منن  أأفرراادد  عائلتكك.  فجميیع  ااألططفالل  االمقيیميینن    يیُلززمكك  أأوو  يیططلبب  منكك  ااإلفصاحح

  في  االوواليیاتت  االمتحددةة  ااألميیرركيیة  لدديیهھمم  االحقق  في  اااللتحاقق  بالمددررسة٬،  بغضض  االنظظرر  عنن  ووضعهھمم  االقانووني  كمهھاجرريینن.  



 
عيیيینن  عبرر  ااالستفسارر  منهھمم  حوولل  ووضعهھمم  االقانووني  كمهھاجرريینن٬،  كما  ال  يیُسمح  ال  يیُسمح  للمددااررسس  بإعاقة  تسجيیلل  ااألططفالل  االمهھاجرريینن  غيیرر  االشرر

للمددااررسس  ررفضض  تسجيیلل  أأططفالل  لدديیهھمم  شهھاددااتت  ووالددةة  أأجنبيیة٬،  أأوو  ررفضض  تسجيیلل  أأططفالل  يیررفضض  أأهھھھلهھمم  إإعططاء  أأررقامم  ضمانهھمم  ااالجتماعي  أأوو  
  معلووماتت  عنن  عررْقهھمم  أأوو  ااثنيیتهھمم.

 
مستشاررةة  خددماتت  متعلمي  االلغة    )٬،(April Perkinsااالتصالل  بـ  أأبرريیلل  برركنزز  إإذذاا  كانن  لدديیكمم  أأيي  أأسئلة  حوولل  هھھھذذاا  ااإلخططارر٬،  فيیررجى  

  .april.perkins@maine.gov)  أأوو  207(  624-6627ااإلنجليیززيیة٬،  على  االررقمم  


