برنامج اللغة المزدوجة في  :ACPSأُمسية
التعريف ببرنامج المرحلة المتوسطة
 19أبريل/نيسان  2022الساعة  6:00مساء

 ،Tanja Mayer Hardingالمختصة في اللغات العالمية
 ،Jen Hamiltonمنسقة برنامج اللغة المزدوجة

خدمة الترجمة
● انقر على الكرة األرضية
حيث تظهر كلمة "ترجمة"
● انقر فوق اللغة التي تفضلها

جدول األعمال
•
•
•
•

الترحيب
لمحة عن برنامج اللغة المزدوجة ( )DLللمرحلة المتوسطة
تقييم الكفاءة في اللغة اإلسبانية للمرحلة الخامسة
أسئلة شائعة الطرح

• برنامج الجسر الصيفي
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لمحة عن برنامج  DLللمرحلة المتوسطة
• توسع برنامج  DLفي مدارس  ACPSخالل مرحلة الدراسة المتوسطة في العام
الدراسي  2021-2020مع أول مجموعة من طالب المرحلة السادسة.

• هناك موقعين لتقديم البرنامج Francis C. Hammond Middle School :و
George Washington Middle School
• المقررات الدراسية المطلوبة (ينبغي على الطالب التسجيل في كال المقررين)
– فنون اللغة اإلسبانية
– الدراسات اإلجتماعية /المدنية
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المقررات الدراسية التي يتيحها برنامج اللغة المزدوجة
المرحلة السابعة

المرحلة الثامنة

فنون اللغة اإلسبانية 1

فنون اللغة اإلسبانية 2

فنون اللغة اإلسبانية 3

تاريخ الواليات المتحدة 1
باللغة اإلسبانية

تاريخ الواليات المتحدة 2
باللغة اإلسبانية

التربية المدنية واإلقتصاد
باللغة اإلسبانية

فنون اللغة اإلنجليزية
للمرحلة 6

فنون اللغة اإلنجليزية
للمرحلة 7

فنون اللغة اإلنجليزية
للمرحلة 8

المرحلة السادسة
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إقتران المناهج  -على سبيل المثال فقط
فنون اللغة اإلنجليزية للمرحلة 6

فنون اللغة اإلسبانية – I
يتضمن منهج  SLAأيضا ً معايير تدريس وإختبار اللغة اإلسبانية
للمرحلة السادسة

• أفكار كبيرة:
• كيف يتأقلم الناس مع التغيير؟
• كيف يمكننا استخدام السرد إليصال األفكار والرؤى حول التجربة البشرية؟
• التكيف مع األوضاع الجديدة :تفسير وكتابة قصص خيالية ومواضيع غير
قصصية
• أسلوب السرد
• اإلعداد
• بناء الحبكة
• الشخصية
• الصراع/الحل
• الموضوع
• تصوير الشخصية
• التكيّف
• الحوار
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• تفسير وكتابة قصص خيالية ومواضيع غير قصصية
• أجزاء الكالم
• أنواع الجمل البسيطة واألسئلة
• تركيب الفقرة
• اسلوب السرد
• اإلعداد
• بناء الحبكة
• الشخصية
• الصراع/الحل
• الموضوع
• تصوير الشخصية
• التكيّف
• الحوار
• وصف األشخاص ،االماكن واألشياء
• تحديد الفكرة الرئيسية والتفاصيل الداعمة
• اإلستدالالت

إقتران المناهج  -على سبيل المثال فقط
تاري خ الواليات المتحدة I
أميكا
• الثقافات المبكرة يف شمال ر
كبية:
• أفكار ر
اض
• فهم المعلومات
ر
وتفسيها من خالل تحليل القطع األثرية لفهم الم ي
واستخدام الخرائط لتحديد السمات الرئيسية لجغرافيا أمريكا الشمالية وكيفية
تطور التاري خ.
• إظهار المعرفة بالعالقة ربي األشخاص ،األماكن ،والبيئات من خالل شح كيفية
أميكا
األصليي يف أمريكا الشمالية مع بيئاتهم.
ر
تكيف ثقافات سكان ر
• مفردات رئيسية:
• مناطق جغرافية
• علم اآلثار
• القطع األثرية
• ّ
التكيف
• موارد طبيعية
• موارد بشية
• موارد رأس المال
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فنون اللغة اإلسبانية I
• الثقافات المبكرة يف البلدان الناطقة باللغة اإلسبانية (مثل المايا)
كبية:
• افكار ر
• إظهار المعرفة بالعالقة ربي األشخاص ،األماكن ،والبيئات من خالل أنشطة
االستماع ،القراءة ،التحدث والكتابة المتعلقة اىل حد ما بمحتوى الدراسات
االجتماعية ولكنها تركز عىل التطوير المستمر إلتقان اللغة اإلسبانية.
• مفردات رئيسية:
• علم اآلثار
• القطع األثرية
• ّ
التكيف
• موارد طبيعية  -الطقس ،وصف االماكن
• موارد بشية  -وصف االشخاص
• موارد رأس المال  -األعداد
• قواعد اللغة:
• زمن المضارع لألفعال القياسية

إختبار  STAMPللمرحلة الخامسة
• ( STAMP 4Seالقياس الموحد لكفاءة طالب المراحل  6-2في
المدارس االبتدائية)
• التقييم التكيفي :القراءة واالستماع متبوعة بالكتابة والتحدث

• سوف توجه البيانات تصميم البرامج والمناهج واتخاذ القرار فيما يتعلق
ببرنامج اللغة المزدوجة.
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أمثلة تقييم  -القراءة
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أمثلة تقييم  -اإلستماع
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أمثلة تقييم  -الكتابة
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أمثلة تقييم  -التحدث
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أسئلة شائعة الطرح
• من هو المؤهل للتسجيل في برنامج اللغة المزدوجة في مرحلة الدراسة المتوسطة؟
– جميع الطالب المنتقلين الى المرحلة السادسة من المشاركين حاليا ً في برنامج اللغة
المزدوجة في  ACPSهم مؤهلون للتسجيل في مرحلة الدراسة المتوسطة.

• كيف يؤثر التسجيل في برنامج  DLفي مرحلة الدراسة المتوسطة في حصول الطالب على
الخدمات األخرى التي يتلقونها (على سبيل المثال ،التعليم الخاص ،تعلم اللغة اإلنجليزية ،برنامج
TAG؟
– سوف يستمر الطالب في تلقيهم الخدمات حسب خططهم واحتياجاتهم الفردية.
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أسئلة شائعة الطرح
•

هل سيحصل الطالب على وحدات دراسية للغات العالمية ( )WLفي المرحلة الثانوية عن إكمالهم المقررات
الدراسية لبرنامج اللغة المزدوجة في مرحلة الدراسة المتوسطة؟
– نعم ،سوف يحصل الطالب على وحدات دراسية واحدة للغات العالمية  WLفي المرحلة الثانوية عن كل
سنة من إكمالهم بنجاح للمقررات الدراسية لبرنامج  DLفي مرحلة الدراسة المتوسطة (لغاية  3وحدات
دراسية).

•
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طفلي مهتم في تعلم لغة إضافية  -هل يمكنه ذلك من خالل التسجيل في برنامج  DLفي المدرسة المتوسطة؟
– أمام الطالب العديد من الخيارات إلكمال متطلبات الحصول على وحدات دراسية عن اللغات العالمية
للحصول على شهادة الثانوية العامة المتقدمة ،إضافة الى أخذ دروس خارج هذه المتطلبات .يمكن
اإلطالع على نموذج تسلسل المقررات الدراسية من خالل الدخول على هذا الرابط.

أسئلة شائعة الطرح
• كيف سينجح طفلي في تعلم الدراسات االجتماعية باللغة اإلسبانية ألول مرة؟
– تم تدريب جميع معلمي اللغة المزدوجة على طرق إيصال المحتوى الى الطالب بلغة
التدريس .إضافة الى ذلك ،تدعم الروابط التي تم إجراءها عبر المناهج الدراسية بين
فنون اللغة اإلسبانية ،فنون اللغة اإلنجليزية والدراسات االجتماعية المحتوى وتعلم اللغة.
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برنامج الجسر الصيفي للغة المزدوجة
● متى 21-11 :يوليو/تموز  ،2022من الساعة  9صباحا ً الى الساعة  1من بعد
الظهر ،االثنين الى الخميس
● األهداف:
○ زيادة تطوير مهارات الطالب في اللغة اإلسبانية
○ تسهيل انتقال عاطفي-اجتماعي أكثر سالسة الى برنامج اللغة المزدوجة
للمرحلة السادسة
● سوف تتم مشاركة المزيد من المعلومات حول برامج المدرسة الصيفية حال توفرها،
في انتظار اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف والخدمات اللوجستية.
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معلومات اإلتصال
MVCS AP / منسقة برنامج اللغة المزدوجة،Jen Hamilton
jennifer.hamilton@acps.k12.va.us
ACPS  المختصة في اللغات العالمية في،Tanja Mayer - Harding
tanja.mayer-harding@acps.k12.va.us
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