
)LEP( نموذج ترتيبات إجادة اللغة اإلنجليزية المحدودة

 _______________ تاريخ الميالد   _____________________________ االسم األخير:    ___________________________ االسم األول: 

مدرس اللغة اإلنجليزية المحدودة: _________________________    _______ الصف:   _____________________________ معّرف لويزيانا اآلمن: 

______________________________________________  وكالة التعليم المحلية )LEA(/المنطقة: _______________________________  المدرسة 

الترتيبات والتعديالت في الفصول الدراسية
يجب على كلٍّ من موفر برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية )ESL( ولجنة بناء المدارس 

 )SBLC( استكمال هذه الترتيبات. وسيتم نقل جميع الترتيبات إلى جميع المدرسين لتنفيذها 
في الفصول الدراسية

ال شيء
القاموس ثنائي اللغات/المترجم اإللكتروني مسموح به في جميع األوقات

تراكب األلوان )مساعدة بصرية(
التركيبات والواجبات المكتوبة مقبولة باللغة األم

التعلم التعاوني/مساعدة الزمالء
التوجيهات باللغة األم في االختبارات

فترة زمنية طويلة لالختبارات والواجبات
زيادة أنشطة التدريب العملي

إدارة االختبارات الفردية
قارئ الخط )مساعدة بصرية(

التكبير )مساعدة بصرية(
تقييم الرياضيات باللغة اإلسبانية )الصفوف 8-3(

لة/المختصرة االختبارات المعدَّ
مواد القراءة باللغة األم مسموح بها أحياًنا

عازل الضوضاء )مساعدة صوتية(
مساعدة الزمالء في تدوين المالحظات

المالحظات المصورة بالهاتف/دليل الدراسة
الجلوس المفضل

توفير قاموس ترجمة الكلمات من اإلنجليزية إلى اللغة األم
الحد من مهام األوراق/أقالم الرصاص

تكرار التوجيهات
لة أو القليلة أو المسجلة الواجبات المختصرة أو المعدَّ

إدارة اختبارات المجموعات الصغيرة
المعدات أو األثاث المخصص

الحد من استنتاجات التهجئة
الكتب المدرسية/القصص المسجلة

اختبارات القراءة بصوت عاٍل )جميع جوانب المحتوى ما عدا مهارات اللغة اإلنجليزية(
اختبارات القراءة بصوت عاٍل )جميع جوانب المحتوى ما عدا قراءة قطع الفهم(

أخرى:

ترتيبات االختبارات
 ))سارية على جميع التقييمات على مستوى الوالية ما عدا فئة اختبارات الكلية األمريكية( يجب 
 )SBLC( ولجنة بناء المدارس )ESL( على كلٍّ من موفر برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

استكمال هذه الترتيبات قبل االختبارات وإرسالها إلى منسق االختبارات في المدرسة. وفي حالة 
استخدام ترتيبات االختبارات في الفصل الدراسي بشكل روتيني، فال يتم توفيرها إال في التقييمات 

على مستوى الوالية. ويجب ترميز الترتيبات في حقل ترتيبات اختبارات إجادة اللغة اإلنجليزية 
المحدودة في وثيقة اإلجابات.

ال شيء
تراكب األلوان )مساعدة بصرية( 

التوجيهات باللغة األم في االختبارات
الفترة الزمنية الطويلة

إدارة األفراد
قارئ الخط )مساعدة بصرية(

التكبير )مساعدة بصرية(
تقييم الرياضيات باللغة اإلسبانية )الصفوف 8-3(

عازل الضوضاء )مساعدة صوتية(
توفير قاموس ترجمة الكلمات من اإلنجليزية إلى اللغة األم )دون تعاريف(

إدارة المجموعات الصغيرة
المعدات أو األثاث المخصص

اضطالع مدرس إجادة اللغة اإلنجليزية المحدودة أو شخص يوفر الخدمات اللغوية بإدارة االختبار
)EOC( في اختبارات نهاية الدورة التعليمية )اختبار القراءة بصوت عاٍل )ما عدا قراءة قطع الفهم
اختبار القراءة بصوت عاٍل في تقييمات الرياضيات، والعلوم، والدراسات االجتماعية )الصفوف 8-3(

 *يتطلب طلب الترتيبات الفريدة وثائق إضافية وموافقة اإلدارة التعليمية في لويزيانا على استخدامها في
تقييمات الوالية

مالحظات:

التوجيهات الفيدرالية إلجادة اللغة اإلنجليزية المحدودة
□ال □نعم  استلم الوالد أو الوصي نسخة من التوجيهات الفيدرالية لمتعلم اللغة اإلنجليزية 

**********************************************************************************************************************************************

_____________________________________________________________ التاريخ:____________________  توقيع المدرس:

_______________________________________________________________ التاريخ:____________________  توقيع الوالد:

______________________________________________________________ التاريخ:____________________  توقيع الطالب:

____________________________________________ التاريخ:____________________  توقيع مدرس إجادة اللغة اإلنجليزية المحدودة:

_______________________________________________________ التاريخ:____________________  رئيس لجنة بناء المدارس:


