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)OLCE( والتربیة الثقافیة اتمكتب اللغ  
 

 
 

نظرة عامة  
)BACاللجنة االستشاریة للغات الثنائیة (  

ً  تقوم بتنفیذكل مدرسة   ً ذلك ) BAC( للغات الثنائیة) إنشاء لجنة استشاریة TBEتعلیمیا انتقالیا مزدوج اللغة (حكومیاً  برنامجا  وفقا
 ً ً  لقانون إصالح المدارس في شیكاغو. ویوصى أیضا بأن تقوم المدارس التي تنفذ برنامجا انتقالیا بتشجیع اآلباء على المشاركة في  تعلیمیا

اللغة اإلنجلیزیة واتخاذ  حیث یتم مناقشة القضایا المتعلقة بتعلیم جمیع متعلمي )BAC( االستشاریة للغات الثنائیة لجنةالاجتماعات 
ت.االجتماعا تلكبشأنھا في  اتقرارال  
  

 اقاتیأطفالھم في الس میوالفرص المتاحة لتعل اتیبالتحد ةیزیللغة اإلنجلا  طالب أمور اءیأول عیإبالغ جم تمیمن األھمیة بمکان أن 
ھو   )BAC(لجنة . والھدف من مدارسھم) في TBI( التعلیمي يبرنامج االنتقالال) وTBEالتعلیم االنتقالي ثنائي اللغة (الخاصة ب ةیمیالتعل

والدعوة للتنمیة األكادیمیة  مدارسة للمشاركة الفعالة في الیمھارات القیادالتطویر  طالب اللغة االنكلیزیة فيمساعدة أولیاء أمور 
.)EL( واالجتماعیة والثقافیة لجمیع متعلمي اللغة اإلنجلیزیة  

 
اللجنة 	تقدم	دائمة،	لجنة	وبوصفھا).	LSC(	المحلي	التعلیم	لمجلس	دائمة	جنةلک	المعتمد	التعلیم	بمجلس	االعتراف	یتم •

.	المدرسة	في	والمخاوف	والتحدیثات،	،للغات الثنائیة	التعلیم	قضایا	عن	تقریراً 	المحلي	التعلیم	مجلس	إلى) BACاالستشاریة (
	وطالب	،)مناوباخر 	وممثل	واحد	ممثل(	وممثالن	سكرتیر،الو	،الرئیس	ونائب	رئیس،ال :التالي	النحو	على	اللجنة	وتتمحور

اللجنة االستشاریة 	أعضاء	وأغلبیة	الرئیس	یكون).	فقط	الثانویة	المدارس(	اإلنجلیزیة	للغةتعلیم ا	برنامج	في	مسجلواحد 
)BAC) ھم من	آباء	الطالب	فيالمسجلین 	برنامج	اللغة	اإلنجلیزیة	وینتخب.	جمیع	أعضاء	المكتب	في	موعد	أقصاه	30	سبتمبر	
	والتربیة	اللغات	مكتب	إلى	رسلت	وأن	بالكامل	اجتماعات المجلس	وجدول	ینالموظف	استمارات	لامكا	ویجب.	عام	كل	من

	حیث :من القانون الثالث	الباب	حسب	أموال	على	المدارس	ستحصل.	أكتوبر/		األول	تشرین	في	جمعة	یوم	أول	بحلول	الثقافیة
	،)BACاللجنة االستشاریة للغات الثنائیة (	لجنة	أنشطة	أو	الجتماعات	المحلي	المستوى	على	أمریكي	دوالر	500	تخصیص	یتم

اللجنة 	عضویة	نموذج	راجع(	المدرسة	ومدیر	)BAC(االستشاریة اللجنة 	قبل	من	علیھا	والموافقة	مناقشتھا	یجب	والتي
.بھا	المسموح	النفقات	حول	المعلومات	من	مزید	على	للحصول ھنا	انقر	أو	،)االستشاریة  

 
اللجنة االستشاریة للغات الثنائیة ولكي تكون المدارس متوافقة مع قانون إصالح المدارس في شیكاغو، یجب أن تثبت أن  •

)BAC (جنبا إلى جنب مع جدول األعمال االستشاریة وجدول اجتماعات اللجنة لجنة اعضاء المن خالل تقدیم نموذج  اطھانش
. یجب حفظ الملف في المدرسة مع الوثائق المحدثة 2017أكتوبر  7في موعد أقصاه وذلك ومحضر االجتماع االنتخابي 

جتماع المحاضر اوجدول االجتماعات وجداول األعمال و) BACاللجنة االستشاریة للغات الثنائیة (أعضاء  استماراتالتالیة: 
اللجنة االستشاریة المعنیة بالموارد موظفوا . وینبغي إبالغ )LSC( المحلي التعلیم لمجلسا یل الدخول وتقاریرتسج استماراتو

ال" المسمى لمقدمة للوالدین بموجب قانونالمالیة باألموال ا طفل یترك  ، فضال عن التعاون مع مختلف  ") NCLB(فى الوراء  
. اللجان المحلیة لآلباء واألمھات  

 
، بما الواحد خمس اجتماعات على األقل خالل العام الدراسي )BACتعقد اللجنة االستشاریة للغات الثنائیة (بمكان ان ومن الضروري 

 في ذلك اجتماع االنتخابات التنظیمیة (انظر البروتوكول). وتعتبر اللجنة االستشاریة نشطة إذا عقدت اجتماعات منتظمة. ھذه االجتماعات
ورات التدریبیة المقدمة للوالدین وأعضاء اللجان.إلى الد تضاف  

 
)BACمتطلبات االنتخاب للجنة االستشاریة للغات الثنائیة (  

اللغة  طالبأمور  اءیأول یعل نبغيی . اللغة االنكلیزیةإدارة المدرسة أو معلم برنامج االنتخابات في كل مدرسة وترأسھا  تجرى
اللجنة االستشاریة انتخاب أعضاء من  )TBI( التعلیمي يبرنامج االنتقال/ او ال) وTBEاالنتقالي ثنائي اللغة (التعلیم في برامج  ةیزیاإلنجل

  .)BACللغات الثنائیة (
 

 لغة االنكلیزیةمعلم برنامج إل ختاری، سوف ) BACاللجنة االستشاریة للغات الثانویة ( لیلتشک ةیالمدارس الثانوتم الطلب من في حالة 
ً  ةیفي المدرسة الثانو  )ESLاللغة االنكلیزیة كلغة ثانیة ( مدرسيالواردة من  حاتیأساس الترش یعل اللجنةجزءا من  کونیواحدا ل طالبا

النھائي. تیار. وسوف یوافق المدیر على االخ)EL( ةیزیثنائیي اللغة في برنامج متعلمي اللغة اإلنجل نیأو مدرسو/  



4 
 

  
 

)BACاالستشاریة للغات الثنائیة (اللجنة عضاء مسوؤلیات أ  
:المحلیة )BACاللجنة االستشاریة للغات الثانویة (عمال أشراف على حسن سیر اإلاء ھو ان دور االعض  
������  

المحلیة للمدرسة اللجنة االستشاریةترأس جمیع اجتماعات ی •  
)الملحقیساعد في وضع جداول أعمال االجتماعات (انظر  •  
للجنة االستشاریة  الشبكة االكادیمیة یحضر جمیع اجتماعات •  
على مستوى الشبكة األكادیمیة )BACمصلحة اللجنة (ل المدرسة و یتمث •  
التصویت وابداء االراء على مستوى الشبكة االكادیمیة •  
  )BACمع اعضاء اللجنة االستشاریة ( المعلوماتتبادل  •
-	)LSC(	المحلي	التعلیم	مجلس	لدى	التقاریر	یقوم بتقدیم • )LSC(	المحلي	التعلیم	مجلس	اعمال	جدول	یطبقون	كونھم	من	والتاكد	  

������ ����  
غیابھ	في	الرئیس	مسؤولیات	یتحمل •  
)BACاللجنة االستشاریة (مسؤولیات أخرى یكلفھا رئیس ب قومی •  

��������  
) المحلیةBACجتماعات اللجنة االستشاریة للغات الثنائیة (اثناء اجتماع االتسجیل محاضر  •  
توزیع محاضر االجتماع (انظر الملحق)وتحضیر  •  
جتماع السابق اثناء انعقاد االجتماعبقراءة محضر اجتماع االیقوم  •  
)BACاللجنة االستشاریة للغات الثنائیة (وضع تواریخ لجمیع اجتماعات  •  
أوراق الحضور والنشرات من االجتماعات التي یجب  وتسجیالت )BACاللجنة االستشاریة للغات الثنائیة (یحافظ على ملفات  •

(انظر )CRR(العالقات المجتمعیة  ینرورة، ضمان إرسال النسخ إلى ممثلعند الضوالمدرسة.  ادارة أن تبقى في مكتب
. ) من االجتماعاتملحقال  

القتراحات والتصویتل ینیكفي من األعضاء الحاضر بوجود مایشھد  •  
 ������  

السكرتیر في غیابھیتحمل مسؤولیات  •  
سكرتیرمن ال ةبوطلالمات یساعد في الواجب •  
������ �������  
یتحمل نفس المسؤولیات التي یتحملھا الممثل •  

 
ً أیضا ویجب  یشارك في برنامج للغة اإلنجلیزیة.و ذو حضور كاملعلى األقل  واحداً  أن تشمل اللجنة االستشاریة لكل مدرسة ثانویة طالبا  

أ،  4الفصل  228.3ي اإلداري رمز إلینو 23(انظر  )BACاللجنة االستشاریة للغات الثنائیة ( يالخاصة بموظفالقواعد واللوائح 
)ب  

لمدة سنة واحدة. الموظفوناینتخب  •  
) BACغات الثنائیة ومھام اللجنة االستشاریة للغات الثنائیة (لنماذج برامج ال جمیع الجلسات التدریبیة: الموظفونیحضر  •

واالجراءات البرلمانیة.   
بدون عذر. ةیمتتال اتابیبعد ثالثة غ الموظفینفصل  تمیس •  
ً  اللجنة االستشاریةالمتبقون وأعضاء مجلس  الموظفون، یعین الموظفینفي حالة وجود شاغر في منصب  • لملء  اخر موظفا

.المنصب الشاغر  
.اللجنة االستشاریة إدارةمجلس قبل مسبق من  تخویلدون  )BACاللجنة االستشاریة ( مثلوایأن  للموظفین مكنیال  •  

 
بروتوكول عقد االجتماع  

اللجنة االستشاریة أو غیرھم من موظفي المدرسة، تسھیل تنظیم وإعداد اجتماعات  اللغة االنكلیزیةیجب على معلم برنامج  •
.اثناء انعقادھا المحلیة والحضور )BACللغات الثنائیة (  

السنة إلزامیة، بما في ذلك اجتماع االنتخابات التنظیمیة. خمسة اجتماعات فيتعتبر  •  
لألقلیة. االمكانیةستعقد االجتماعات بلغة غالبیة األعضاء، مع توفیر أفضل قدر من  •  
.)BACاالستشاریة ( تسجیل الدخول لكل اجتماع من اجتماعات اللجنةاوراق یجب أن یكون ھناك جدول أعمال و •  



5 
 

).OMAوقانون االجتماعات المفتوحة ( ةیعقد االجتماعات وفقا لإلجراءات البرلمان جبی •  
 

 
قانون االجتماعات المفتوحة  

 عیکن (مواقع) جماماو خیوتوار ایزمن جدوالً  حددیأن االستشاري المجلس  یعل نیتعیالسنوي،  ميیفي االجتماع التنظ •
  ونشره في المدرسة. للعامة یجب نشر ھذا الجدولو. ةیاالجتماعات العاد

جتماعات اللجنة االستشاریة، )، بما في ذلك جدول أعمال كل اجتماع من اللنموذجإشعار خطي (انظر ملحق ھناك یجب أن یكون  •
 ً ساعة على األقل من موعد االجتماع. 48قبل  الناسعامة ل ومعروضا  

.عامةت ومكان مناسبین ومفتوحین للجتماعات في وقالیجب عقد جمیع ا •  
قل عن ألا لىأیام ع 10مدتھ  تبلیغتقدیم  اللجنة االستشاریة ىل، یجب عجدول االجتماعات االعتیاديفي  یرإذا تم إجراء تغی •

 والتربیة الثقافیة اتمكتب اللغ) في CRR( العالقات المجتمعیة لینممث وحدة  الىمدرسة وتقدیم جدول محدث لا فيه طریق نشر
)OLCE(  

ً قامت اللجنة االستشاریة بالغاء إذا  •  ابالغ بذلك شر إشعار في المدرسة وتقدیم عن طریق ن ناسال بالغیجب علیھا إف، ما اجتماعا
  )OLCE( والتربیة الثقافیة اتمكتب اللغ) في CRR( العالقات المجتمعیة ینممثل وحدة إلى 

. وینبغي أن تعتمد تواجد العامة  یشجع بقوةاال انھ  ،االعتیادیةجتماعات الوعلى الرغم من أن المشاركة العامة غیر مطلوبة في ا •
قواعد معقولة فیما یتعلق بالمشاركة العامة. ) ان تعلن عنBACاالستشاریة للغات الثنائیة (لجنة ا  

	
معلومات عامة  

برامج لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة  
ج من قانون مدرسة  14بموجب المادة  نويیإل المناطق الدراسیة لوالیةفي  ةیزیاللغة اإلنجل تقدم الخدمات لطالبتخضع البرامج التي 

.228 نويیإل 23رقم  ةیاإلدار قانونوال نويیإل  
 

سلطة الوالیة والسلطة  تفویضیة من قبل ةیمن خالل عمل ةیزیالعامة بوصفھم متعلمي اللغة اإلنجل کاغویالطالب في مدارس ش دیتحد تمی
). HLS( ةیاللغة المنزل استطالع بإکمال  )CPSحدیثاً في مدارس شیكاغو العامة ( نیالطالب المسجل عیأمور جم اءیأول قومی. الفدرالیة

 ةیاللغة المنزل ن في استطالع الین الموجودیلسؤا أو كال ة"نعم" على واحدبـ تھمإجاب والتاكد منفحص جمیع الطالب ب ةمطلوبالمدرسة ان 
)HLS( احد برامج تعلم اللغة االنكلیزیةفي  للتسجیل. والغرض من الفحص ھو تحدید مستوى الطالب في إجادة اللغة اإلنجلیزیة واألھلیة  .

واستیعاب االتصال اختبار تقییم ) او  WIDA(ویدا  اختبارسنویا من خالل  12یتم تقییم جمیع المتعلمین في ریاض األطفال حتى الصف 
إلتقان اللغة اإلنجلیزیة في االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. )ACCESS( الشاملاللغة اإلنجلیزیة   

 
ول بھا، بما المعم والیةمات تتماشى مع جمیع معاییر الالحصول على تعلی اللغة االنكلیزیةیجب على جمیع الطالب المسجلین في برنامج 

 اتحاد التصمیم العالمي لبرامج التوجیھو)، NGSSعلوم الجیل القادم ()، ومعاییر CCSSاألساسیة المشتركة ( لوالیةفي ذلك معاییر ا
)، IELDSإیلینوي (والیة في  التعلیم المبكر ومعاییر التنمیة و) ELDاییر تطویر اللغة اإلنجلیزیة (معو WIDA) ( والتقییم والتدریس

بانیة متوافقة مع سالامج التي توفر التعلیم باللغة ا). كما یجب أن تكون البرE-ELD(حسب ویدا ومعاییر تنمیة اللغة اإلنجلیزیة المبكرة 
  (SLA)الوالیة سبانیة في المعاییر اللغة ا

 
تعلیم )، وTPIللتعلیم ( برنامج االنتقاليوال)، TBEاللغة (التعلیم االنتقالي ثنائي )  ھي ELsلطالب اللغة االنكلیزیة ( الثالثةنماذج البرامج  

 اجباریةنماذج  )TPIللتعلیم ( برنامج االنتقاليونموذج ال)، TBEالتعلیم االنتقالي ثنائي اللغة (وذج منتعتبر كل من ). DLEثنائي اللغة (
تعترف الن الوالیة ، )DLEاللغة ( ةالتعلیم ثنائیم برامج تقد للمناطق الدراسیة التيالوالیة  اجبار من قبلفي حین ال توجد  .الوالیةمن قبل 
لطالب اللغة االنكلیزیة لجمیع  )TBEالتعلیم االنتقالي ثنائي اللغة (متطلبات برنامج  عبورلتلبیة أو  )DLEاللغة ( ةالتعلیم ثنائیببرنامج 

)ELs( الغرض الرئیسي من برامج .)ELs ( مھارات اللغویة الالزمة لیصبحوا اللغة اإلنجلیزیة الكتساب ال لطالب الفرصةھو توفیر
لوصول إلى ل تمكین طالب اللغة االنكلیزیة وفي نفس الوقتلیزیة، والعمل بنجاح أكادیمیا في البرنامج العام للتعلیم كفي اللغة اإلن متمكنین

تعلیمات المحتوى األساسي.  
 

ً  20في المدارس التي لدیھا  )TBEائي اللغة (التعلیم االنتقالي ثنیجب أن یتم وضع برامج  • متعلمین للغة االنكلیزیة من ال طالبا
)ELs ( 12ریاض األطفال إلى الصف  من ابتداءاً  ویةاللغأو أكثر من نفس الخلفیة) .الطالب في مرحلة ما قبل المدرسة  حسبی

ً  20تضم  ھمفي مرحلة ما قبل المدرسة إذا کانت أرقام التحاق )TBE(المدرسة إنشاء برنامج  یعل جبیبشکل منفصل، و  طالبا
 یتلقیة ضمن برنامج ما قبل المدرسة.) ویاللغ ةیخلفالفي مرحلة ما قبل المدرسة من نفس  ةیزیأو أکثر من متعلمي اللغة اإلنجل
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اإلنجلیزیة  التقدم باللغةى مستوى إل واصلی یحت ةیبلغتھم األصل ةیاألساس ةیمیفي المواد األکاد مھمیتعل اللغة االنكلیزیة طالب
ً  معباللغة اإلنجلیزیة  الدراسي تعلیمات المحتوى بفھمالتي تسمح لھم  باللغة اإلنجلیزیة كلغة  الدعم المناسب. كما یتلقون تعلیما

یخ وثقافة الوالیات المتحدة في تار وجیھوالدعم والت المساعدة)، باإلضافة إلى تعلیم المحتوى باللغة اإلنجلیزیة مع ESLثانیة (
التعلیم االنتقالي ثنائي اللغة برامج احد في ) ELsلدى طالب اللغة االنكلیزیة ( نجلیزیةإجادة اللغة اإل ومع زیادةوبلدھم األصلي. 

)TBE(  ، باللغة اإلنجلیزیة. ویتوقع من الطالب "االنتقال"  قضاء المزید من الوقد في دراسة المواد الدراسیةھذا یؤدي الى
لتعلیمات مدارس شیكاغو لحد األدنى ل ةً وتلبی )ISBE( مجلس التعلیم بوالیة إلینوي عندما یستوفون المعاییر المحددة من قبل

ثالث سنوات.ب العامة المحددة  
	

بھا في نفس نموذج  االصلین اإلنجلیزیة الناطقین للغة كل من المتعلمینخدمات ل )DLEاللغة ( ةبرامج التعلیم ثنائییقدم 
اإلنجلیزیة. وتستخدم ھذه  في اللغة تھمكفاء یثبتواحتى بعد أن  للغة االنكلیزیة في خدمة المتعلمین یستمر ھذا البرنامجالبرنامج، و

ً ( ین اثنتینلغت برامجال الى للوصول ب البھدف تعلیم جمیع الط ) للتوجیھات التعلیمیةشریكة ثانیة لغةزیة ونكلیإلاللغة ا عموما
. ھناك نماذج مختلفة بین الثقافات المتنوعة رونةمئیة اللغویة، ومھارات التعلم، وي، والثنامیكادألمستویات عالیة من التحصیل ا

واالشخاص الممنوحة وفقا للنموذج  ویختلف الوقت الممنوح للتوجیھات التعلیمیة لكل لغة، )DLEاللغة ( ةبرامج التعلیم ثنائی من
تمتد لمدة ال تقل عن خمس إلى سبع سنوات، ویطلب منھا توفیر ما  )DLEاللغة ( ةبرامج التعلیم ثنائی، ولكن  لھم تلك الخدمات

برامج كون غیر اإلنجلیزیة). على الرغم من اي ( اللغة االخرى الشریكةكل أسبوع في  الدقائق التوجیھیة٪ من 50ال یقل عن 
جمیع متطلبات  وتحقیقلتلبیة أو  البرنامج بھذهتعترف لكن الوالیة ، والیةغیر مطلوبة من قبل ال )DLEئي اللغة (التعلیم ثنا

)TBEاللغة ( ةالتعلیم االنتقالي ثنائیبرامج  	
 

ً  19في أي مدرسة مع تسجیل )، TPIبرنامج االنتقالیة للتعلیم (ال یتم تنفیذ نموذج •  ویةالخلفیة اللغ أو أقل من المتعلمین من نفسطالبا
	12من ریاض األطفال إلى الصف  المدرسة إنشاء برنامج  یعل جبیطالب مرحلة ما قبل المدرسة بشکل منفصل، و حسبی( .

ً  19بھا تضم  ملتحقینالالطالب لمرحلة ما قبل المدرسة إذا کانت أرقام  )TPIانتقالیة للتعلیم ( للغة  ینمتعلممن الأو أقل طالبا
اللغة  میتعل )TPIللتعلیم ( نتقاليالابرنامج ال زیترک تمثلیبرنامج ما قبل المدرسة). و ضمنة ویاللغالخلفیة من نفس  ةیزیاإلنکل
واستخدام اللغة  ةیوالدعم، مثل الدروس الخصوص ةیوالموارد اإلضاف	 (ESL)ةیکلغة ثان )ELsلطالب اللغة االنكلیزیة ( ةیزیاإلنکل

غیرھم من  أو ،خصوصیینوالمعلمین الوالمساعدین،  ن،یالمعلممثل: (متوفرة عندما تکون الموارد  ةیالدراساألم في الفصول 
إلى برنامج   )TPIللتعلیم ( نتقاليالابرنامج الفي  )ELsاللغة االنكلیزیة ( طالب. ومن المتوقع أن ینتقل اللغة) الطالب الذین یجیدون

لتعلیمات مدارس شیكاغو لحد األدنى ل ةً وتلبی)	ISBE( مجلس التعلیم بوالیة إلینوي ن قبلالتعلیم العام بعد استیفائھم للمعاییر المحددة 
ثالث سنوات.ب العامة المحددة  

 
)CRRs(للغات الثنائیة على مستوى المدینة  العالقات المجتمعیة ینممثل   	

	
 الوالیة برامج بتعلیم من قبل الوالیة مکلفةالللعمل مع المدارس  )CRRs( نةیمستوى المد یعل ةیالعالقات المجتمع ینممثل نییتع تمی

. وھم مسؤولون عن اإلشراف وضمان تنظیم وتدریب اللجان االستشاریة على المستوى المحلي وتقدیم )ELs( ةیزیاللغة اإلنجل لطالب
العالقات  ینممثلوحدة . كما تنظم )BACاالستشاریة للغات الثنائیة (جنة لل) واELاللغة االنكلیزیة (المساعدة التقنیة لمعلمي برنامج 

مجالس و) BACاالستشاریة للغات الثنائیة (لجنة لكادیمیة على مستوى الشبكة األ جتماعاتاال  )CRRs( نةیمستوى المد یعل ةیالمجتمع
توفر فرصا متنوعة ألفراد األسرة لكي یشاركوا بفعالیة في والدورات التدریبیة. و) CMPCاولیاء االمور للغات المتعددة في شیكاغو (

یتم توفیر المعلومات وتعلیم أبنائھم، وللمقیمین في المجتمع المحلي أن یشاركوا في مدارسھم على مستوى األحیاء والمدن على حد سواء. 
الخدمات المقدمة وحقھم في عن على علم تام  واكونكي یلغات متعددة بلوالدین  لى اا )ELsلطالب اللغة االنكلیزیة (عن البرامج التعلیمیة 

الوصول إلیھا.  
 

ھي:  )BACاالستشاریة للغات الثنائیة (لجنة ) المطلوبة من اOLCE( والتربیة الثقافیة اتمكتب اللغاھداف   
• على المستوى المحلي وعلى مستوى المدینة )BACاالستشاریة للغات الثنائیة (جنة للا ضمان تنظیم وتدریب أعضاء   
• )BACاالستشاریة للغات الثنائیة (جنة للوا اللغة االنكلیزیةبرنامج  يتقدیم المساعدة الفنیة لمدرس   
• المحلیة لضمان مشاركتھم في تعلیم أطفالھم )BACاالستشاریة للغات الثنائیة ( انجللاتمكین كل    
• لس المدارس المحلیةااألخرى، مثل مجلجان اولیاء اإلمور داخل المجتمع المدرسي ویة شجع الوالدین على تولي أدوار قیاد   
• إشراك اآلباء واألسر في اإلدارة العامة للتعلیم ثنائي اللغة   
النتائج: 	
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ً  راءأولیاء األمور والشراكة مع مد من خالل مشاركة •  المدارس والمعلمین والطالب على مستوى المدرسة والمدینة، یمكننا معا
تعزیز ودعم وتمكین مجتمعات المدارس الناجحة  

وتمكینھم من اتخاذ القرارات المتعلقة بتعلیم أبنائھم اولیاء االمورضمان مشاركة  •  
األخرى  اولیاء االموربین لجان مع و التعاون •  
إنشاء ودعم برامج دعم األسرة •  

 

Hilda Calderon-Peña 
(773) 553-6594 

hcruzpena@cps.edu 

Maria M. Cuellar 
(773) 553-6538 

mmgodinez@cps.edu 

Jessica Guerrero 
(773) 553-6595 

jguerrero63@cps.edu 

Ruth I. Peña 
(773) 553-6597 

ripena@cps.edu 

 
 

: )CRR( ةیالعالقات المجتمع عناوین وحدة ممثلین  
  

CPS Garfield Park Offices- 3rd Fl   Cooper Elementary School  
  2651 W. Washington Blvd.   1645 W 18TH Place  
              Chicago, IL 60609      Chicago, IL 60608 
   Phone: (773) 553-6594    Phone: (773) 534-7737 

Fax: (773) 553-6565            Fax: (312) 226-6825 
                  GSR: 39                                                       GSR: 3  
 
 

في مدرستك، یرجى االتصال بممثل العالقات المجتمعیة على  ةیالعالقات المجتمع ممثلینمن ایة وحدة إذا لم تكن متأكدا من تعیین 
رونمستوى المدینة، ھیلدا كالدی عبر البرید او  7662-732 (773)أو  7182-841 (773)الرقم  بینا، عبر الھاتف على-

hcruzpena@cps.eduاإللكتروني   
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)OLCE( والتربیة الثقافیة اتمكتب اللغمراكز موارد   
 
	

مناسب. اآلباء واألمھات والمربین والمنظمات المكان المراكز الموارد لدینا ھي المفتاح لتوفیر الفرص الثقافیة لآلباء واألمھات في 
  في جمیعأفراد األسرة  مقدرةعلى عروض التطویر المھني. وتضمن ھذه العروض  تمكن من الحصوللتبادل الموارد توت تلتقيالمجتمعیة 

أطفالھم ومدارسھم ومجتمعاتھم المحلیة. تعزیزمن اجل مستویات التعلیم   

Cooper Dual Language 
1645 W 18th Place 
Chicago, IL 60608 

Contact: Hilda Calderon-Peña 
Lead Bilingual Citywide Community 

Relations Representative 
hcruzpena@cps.edu 

773.534.7737 or 773.841.7182  

American Indian Education Program 
Field Elementary 
7019 N Ashland 

Chicago, IL 60641 
Contact: Lisa Bernal 
Program Manager 
lkbernal@cps.edu 

773.534.2735 

Refugee Student Center 
Field Elementary 
7019 N Ashland 

Chicago, IL 60641 
Contact: Kongit Girma 

Bilingual Citywide Community Relations 
Representative 

kmgirma@cps.edu 
773.534.0240 

Confucius Institute of Chicago 
Walter Payton 
1034 N Wells 

Chicago, IL 60610 
Contact: Jane Lu 

jylu@cps.edu 
773.534.0021 

 
 

 
	بنا	اتصل	التعلیمیة،	الموارد	او	واألمومة	األبوة	مثل	مختلفة	مواضیع	حول	الجاریة	والندوات	العمل	ورش	من	كاملة	قائمة	على	للحصول

.أعاله	الواردة	المعلومات	باستخدام  
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الملحق أ: نشرة إشعار للنماذج  
 
 
 

 
Chicago Public Schools  
Smith Elementary School 

 
 

                        4735 South Winchester Avenue – School Cafeteria 
 
 
 

 
ولي امر الطالب:  عزیزي   

 
 - 8:30في الساعة  2017سبتمبر  14سیعقد یوم الخمیس الذي  )BAC( للغات الثنائیةندعوكم لحضور اجتماع اللجنة االستشاریة 

104 رقم في الغرفة صباحا 11:30 -106.  
 

كبیر. اجتماع مدرستنا. حضوركم ھو موضع تقدیرفي البرنامج ثنائي اللغة  تقدیموستجرى انتخابات أعضاء اللجنة الجدیدة بعد   
 

لقیاكم!نحن نتطلع إلى   
 

تحیاتي   
 

إیفیت بازان  
االنكلیزیةبرنامج اللغة معلم   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةیئانثلا تاغلل ةیراشتسالا ةنجللا عامتجا

        
2017 ،ربمتبس 14 ،سیمخلا  
احابص 11:30 ىلا 8:30  

 ةسردملا مسا ركذ بجی

 خیراتلا ركذ بجی
  ناكملاو تقولاو

 

 فدھلا
  ةماعلا وغاكیش سرادم
 ةیئادتبالا ثمس ةسردم
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 ةیئانثلا تاغلل ةیراشتسالا ةنجللا عامتجا

        
2017 ،ربمتبس 14 ،سیمخلا  
احابص 11:30 ىلا 8:30  

 
 
 

الملحق أ: نموذج جدول األعمال  
 
 
 

 
Chicago Public Schools  
Smith Elementary School 
 

                        4735 South Winchester Avenue – School Cafeteria 
___________________________________________________________________________________________ 

جدول االعمال  
   	

مدیر المدرسة او مدرس برنامج اللغة االنكلیزیة                                  الترحیب واالستھالل                                                   			 	
																																															 	

)BACجاین دو، مدیرة اللجنة الستشاریة للغات الثنائیة (                                                  دعوة إلى النظام																																							 	
    

جون دو، السكرتیر         محضر االجتماع                  المواففقة على                                   
 

    )BACمدیرة اللجنة الستشاریة للغات الثنائیة (         تقریر المدیر                                                                        
 

بیل سمیث                                                       تقریر المدیر																				  

  CAPsروي روجرس،          طرح الموضوعات                                 																					

            
                                                                                                    	

االعمال القدیمة                    
 

االعمال الجدیدة                      
 

المشاركة العامة                    
 

      فض اإلجتماع                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةسردملا مسا ركذ بجی
 

 ضرغلا
 

 رضحم ةقفاوم دوجو يغبنی
  سیئرلا ریرقتو عامتجالا

  ةماعلا وغاكیش سرادم
 ةیئادتبالا ثمس ةسردم

 خیراتلا ركذ بجی
  ناكملاو تقولاو
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الدخول	تسجیل	نموذج:	ب	الملحق  
	

مدارس شیكاغو العامة   
مدرسة غارسیا االبتدائیة   

) BACاجتماع اللجنة االستشاریة للغات الثنائیة (  
 

2017	،14	سیبتمبر	الخمیس،:		االھل	إلى	الدخول	تسجیل	ورقة   
	
	
	
	
 
 
 Name (First, Last)	

االخیر)االسم (االول،   
Home Address	

 عنوان السكن
Child’s Name	

 TBE or TPI اسم الطفل

1 
 
 

   

2 
 
 

   

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
    

 خیراتلاو ةیردملا مسا ركذ بجی
 فدھلاو
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BACالملحق ج: نموذج لملحق اجتماع اللجنة االستشاریة                                                                                                    
 
 

	
	

                	
	
 
 
 
	
	
 

إدراج أسماء األعضاء الذین كانوا في ھذا االجتماع.): BACتقدیم اعضاء اللجنة االستشاریة للغات الثنائیة (  
 

بیل سمیث، روي روجرزالضیوف أو المتحدثون الحاضر:   
 

وأشارت السیدة روبلیدو إلى أن األمین سجل تاریخ الجلسة األخیرة بشكل غیر صحیح. تم تصحیح تمت قراءة محضر االجتماع السابق. 
المحضر والموافقة علیھ.  

 
ستعقد مرة واحدة في الشھر في مدارس مختلفة طوال العام الدراسي.  ات الثنائیةجتماعات اإلقلیمیة للغالذكر الرئیس أن اتقریر الرئیس: 

.2017أكتوبر  19األمیة یوم الخمیس محو لستعقد ورشة عمل   
 

الذھاب الى سبرینغفیلد بذكر مدیر المدرسة أن الملعب سیكتمل في فصل الربیع. سیقوم الطالب في الصف السابع  تقریر مدیر المدرسة:
  .الممثلین المنتخبین في الدورةیكون عندما 

 
مة الطالب قبل وبعد المدرسة.لتعزیز سال سیطرة االھلوقد تم تشكیل لجنة خاصة إلنشاء مجموعة   

 
صباحا. 11:30الساعة  تم فض االجتماع فيتم   

 
ماریا سمیث، سكرتیرة  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خیراتلاو ةیردملا مسا ركذ بجی
 فدھلاو

  ةماعلا وغاكیش سرادم
 ةیئادتبالا ثمس ةسردم

 BAC ةیراشتسالا ةنجللا عامتجا رضحم
 2017 ،14 ربمتبس ، سیمخلا

 تارضاحملا ةعاق
 11:30 ىلا 8:30 ةعاسلا نم
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مدینة شیكاغة  
 

رھام امانیول   
 

المحافظ  
 

مجلس التعلیم لمدینة شیكاغو  
 

المدیر، فرانك م. كالرك  
نائب المدیر، جایم كوزمان  

   

االعضاء   
  

مارك ف. فرلونغ  
  

س. ج. مایكل ج. غارانزیني  
  

مھالیا ا. ھاینز  
 

  ارنالدو رفیرا

  
غایل د. وارد  

 

مدارس شیكاغو العامة    
 

الرئیس التنفیذىفوریست كالیبول،   
  

موظفي التعلیم مدیرالدكتور جانیس جاكسون،   
 

إرنستو ماتیاس، كبیر الموظفین  

والتربیة الثقافیة اتمكتب اللغ  

 
 
 
 

  
 
 


