
البرامج التعليمية وفقاً زتكساس لتعزي لوكالة التعليم في والية المبادئ التوجيهيةطارفي إ (HISD) تعمل المنطقة التعليمية

 اللغة واللغة اإلنجليزية كلغة تعليم  ةتشمل القيادة اإلدارية ودعم ثنائي وعروض المنطقة.  مصالح جميع الطالبإلحتياجات و

  ( أو المهاجرين ELLsليزية )جمتعلمي اللغة اإلن من لة لجميع الطالب الذين تم تحديدهم على أنهمالبديوبرامج اللغة ثانية 

اإلستعداد لإللتحاق , رجون بنجاح من المدرسة الثانويةللتأكد من أن هؤالء الطالب سيتخو .الجديد ينوالالجئين والطالب الوافد

 . أنظمة البرمجةالشامل على إضفاء الطابع المؤسسي وبالخيارات ما بعد المرحلة الثانوية 

نماذج البرامج 

اللغة :  المدارس االبتدائية برامج ثنائيةتقدم المنطقة التعليمية حالياً لطالب  

Transitional Bilingual and Dual Language programs,  Bilingual Cultural Heritage Program  

, (Vietnamese) French Immersion , and a onArabic Immersi, an Mandarin Chinese Immersion 

program  ( باإلضافة الى برامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانيةESL.للمتحدثين بلغات أخرى )

 لملتعلمي اللغة Sheltered Content programs( وبرنامج ESLبرامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية )المدارس الثانوية وتُقدم  

اللغة المعينة.في  برامج ثنائية اللغة في المدارس المزدوجة ني عشر وكذلك تقدمامن السادس الى الث الصفوف اإلنجليزية في

 وصف برامج اللغة

إلى  الطالب ونقل اإلنجليزيةفي اللغة  لكونهم محدودي اإلتقاناإلسبانية  الناطقين باللغة للطالب: يقدم اللغة اإلنتقالي ثنائية• 

األم اللغة  المحتوى األكاديمي من خالل فيهذا النموذج التعليم في مناطق محو األمية و يقدم.)عبر التعليم فقط(اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية. )األصلية( للطالب بجانب تطوير

ين باللغة اللغة األجنبية للطالب الناطق برنامج الجذب و للطالب الناطقين باالسبانيةاإلضافي  ثنائي اللغة يثنائية اللغة: برنامج  •

في  سبانية والناطقين باللغة اإلنجليزية معاً أليتم تدريس مجموعة من الناطقين با بإتجاهين الفصول الدراسية  تكونليزية. باالنج

 .بوثنائية محو األمية لكال المجموعتين من الطال  كاملبشكل  محاولة لتطوير ثنائية اللغة 

باللغة  دورات ثالثأو  دورة الطالب المشاركين في البرنامج عادة مايؤخذ  / الثانوية(المتوسطةمدرسة الفي المرحلة الثانوية )

 االسبانية.

 Elementary  و  Secondary.  تفاصيل البرنامج 

 التراث الثقافي:  أن الناطقين باللغة الفيتنامية والذين يتم تحديدهم ( من متعلمي اللغة اإلنجليزيةELLs  سيتلقون )

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية. ويقدم هذا البرنامج  في محو األميةعندما يكونوا في مراحل تعلمدعم اللغة األساسي 

    Park Place Elementary School.في مدرسة  حصريا

    يستخدم   الذين يدرسون باللغة اإلنجليزية فقط.  للطالبلقد تم تصميم هذا البرنامج للغة اإلنجليزية كلغة ثانية: ا

اً.اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في كل مادة من المواد لجعل المحتوى مفهوم المعلمون طرق

ليل أولياء أمور متعلمي اللغة اإلنجليزية د
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لتطويرالكفاءة في الفهم والتحدث ( sheltered) في المدارس الثانوية ، فأن برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية تم تصميمة ك

في الصف وفي دروس اللغة اإلنجليزية  وضعهمم ليزية يتاإلنجمتعلمي اللغة تحديد الطالب من والقراءة والكتابة. وبمجرد 

 .ملمستواه المناسب وفقاً 

 الجديد الوافد برنامج

 الطالب المهاجرين وتثقيف ستيعابإل خصيصاً  ممصمم( ESLمنهج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ) هو الجديد الوافد برنامج

 على المهاجرين الطلبة يساعد الجديد الوافد نامجبر. ليزيةجاإلناللغة ب ينغيرالناطق من حديثاً  البالد وصلوا الذينو بشكل فعال

 أساس على للطالب، التعليمي الدعمو اإلستيعاب اللغوي  البرنامج هذايقدم  . الجديدة  والمدرسة واللغة على البلد فالتكي  

( وبإستخام طرق shelteredالمحتوى) دوراتاإلنجليزية و اللغة تطوير دورات خالل منو  اإلنجليزية اللغة إتقان في ممستواه

 .القراءة في ثانية كلغة اإلنجليزية اللغة ودورات ثانية، كلغة اإلنجليزية اللغةتدريس 

كان طفلك يسكن في منطقة  مدرسة   إذا. تخصيص بعض المدارس الثانوية كمركز أو مدرسة إنتقال للقادمين الجدد  تم وقد

 لهم وتتمنى نقل المدرسة إلى طفلك مخصصة هيدم الجديد  إضغط هنا. هذة المدارس اقتود أن يلتحق ببرنامج الواإلنتقال  

 .هنا اضغط البرمجة الجديد الوافد على بالحصول

 .اختياري موضوع  هذاو

 المهاجرين تعليم برنامج

عقبات  على التغلب المهاجرين الطالب جميع تساعد التي البرامج تصميم هو (MEP) المهاجرين تعليم برنامج من الهدفأن 

 والعوامل مةاالع بالصحة المتعلقة المشاكلو االجتماعية والعزلة واللغوية الثقافيةوالتحديات  اإلنتقالحواجزوتجاوز التعليم

 .العمل أو الجامعي التعليم إلى بنجاح واالنتقال المدرسة في النجاح تحقيق أجل من بحياة الهجرة  المرتبطة األخرى

 هنا األهلية متطلبات قائمة الى  انظر •

 brochuresالمهاجرين  برنامجشاهد  • 

 .العربية أو الفيتناميةو االسبانية/  اإلنجليزية اللغة في ألسرةل إستبيان اتحميل •

الصيفية المدرسة برنامج  

 ماقبل رياض األطفال ) في المسجلينو اإلنجليزية اللغة لملتعلمي الصيفية المدرسة(  برنامج HISDالمنطقة التعليمية )  تقدم

PK) و ( رياض األطفالK  )(. الخريففصل   في األول الصف أو رياض األطفال  سيدخلون والذين) الدراسي العام خالل

 . يزية كلغة ثانيةجازيين في تدريس اللغة اإلنجلمُ معلمين  قبل من فية تدريسال وسيتم الدراسي عاملل امتداد هو البرنامج هذا

 لوالية تكساس  والمهارات األساسية المعرفة في المناسبة الجودةاللغة وعلى وسيتم التركيز في هذة الدراسة على تطوير

(TEKS) . 

 .هنا اضغط أو طفلك بمدرسة تصالإلا يرجى الصيفية المدرسة حضورل الطالب هليةأ عن ستفسارإلل

 المدرسة في والتسجيل لحضورا

المنطقة تقوم بخدمة   في مدرسة كل. المجتمعية والمشاركة جوارال مدارس مفهوم على تعزيز (HISDتقوم المنطقة التعليمية ) 

 سكن لمكان وفقاً  معينة مدرسة إلى العادي الدراسي البرنامج في مسجل طالب كل تعيين ويتم الحضور، منطقة داخل معين حي

 ولي أمرة الشرعي.  أو والديه
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بقسم إنتقال  تصالإلا أو Select a Schoolالضغط على   يرجى ،المنطقة التي تسكن فيها  تخدم التي المدارس لتحديد

 :أيضا يمكنك المعلومات، من لمزيد.   6734 556 713على  في الطالب

 قائمة المدارس ثنائية اللغة Dual Language campuses 

 لتحميل خارطة ثنائية اللغة Dual Language map  

  خارطة حدود المدارس school boundary maps. 

 .School Choice لمزيد من المعلومات 

المجتمع موارد

:اموعائلتك منه تستفيد أن يمكن التي الموارد من مجموعة في المنطقة التعليمية المجتمعية والمشاركة ةلقد أنشأ  قسم األسر 

 خدماتو كبارلل إلنجليزيةابرنامج اللغة  عن المزيد لمعرفةالمنظمات  قائمة تصفح GED هنا. 

  المجتمعية والمراكز الصيفية والمخيمات  المدرسة بعد ما برامج ذلك في بما مزيد من التوجيهاتلإلطالع على 

 والدروس والترجمة، ،STEM لو سرة،لأل األمية ومحو الثقافي، واإلثراء ،في مجال الحاسوب األمية ومحو

  www.houstonisd.org/communityresource الشباب وإرشاد الخصوصية،

 Hippy Program:   التعليمي الذي من شأنة تشجيع وتطوير التعليم من خالل العمل مع  األباء والمعلميننشاط  برنامج
.أطفالهم 

 بنا اتصل

 اللغات متعددةال البرامج بقسم تصالإلا يمكن البرامج هذه حول المعلومات من لمزيد

 .االنترنت على موقعنا زيارة أو6961 -556 -713  على
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