
فرص جدیدة للطالب للحصول على وحدات دراسیة 
للغات العالمیة.  

 
 

، وقد تعلمت بعض اللغات خالل مسیرتھا قادمة من الھند .T.Cوھي من أرتیریا بمدرسة  Yohana Maazaإلتحقت 

ودبي. باإلضافة إلى كونھا تتحدث اللغة اإلنجلیزیة بطالقة، فإنھا تتحدث أیضاً اللغة التیغرینیة  األم  لغتھا - إضافة إلى  -

اللغة الھندیة واألوردیة. ومن أجل تلبیة متطلبات التخرج الخاصة باللغات العالمیة، فإنھا تدرس إیضاً اللغة الفرنسیة.  
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ممن یوظف مواھبھ  T.C. Williams خالل فصل الخریف ھذا واحدة من الطالب األوائل في مدرسة Yohanaستكون 
العالمیة والذي للغات الجدید  credit-by-examاللغویة للحصول على الوحدات الدراسیة الالزمة للتخرج من خالل خیار 

سوف یبدأ العمل بھ خالل فصل الخریف ھذا.  
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.Yohana تقول �������  

في أن تصبح محامیة، ولكنھا مھتمة أیضاً بعلم النفس. في نھایة المطاف، فإنھا تخطط إلختیار مھنة توفر  Yohanaتفكر 
لھا الموارد المالیة التي تحتاجھا للعنایة بنفسھا، وتساعد أیًضا في توفیر الموارد لتلبیة االحتیاجات األساسیة لألشخاص 

بخیارات توفر الطعام الصحي.الذین یعانون من نقص الخدمات، خاصة فیما یتعلق   
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على الرغم من أنھ كان طالب مرحلة متقدمة في المدرسة  .������ ����� ���� ����� ���

بسبب  .T.Cقد تم تسجیلھ كطالب في المرحلة التاسعة في مدرسة   Lemus Ederإال أن الثانویة في بلده الھندوراس، 

للغات العالمیة الجدید، فإن قدراتھ اللغویة في  credit-by-examمع توفر خیار  قدراتھ المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة.

اللغة اإلسبانیة ھي مصدر دعم.  
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في األصل ینوي دراسة الطب بعد المدرسة الثانویة، لكنھ تعلم أن مھاراتھ قد استخدمت بشكل أفضل في  Ederلقد كان 

 - JROTCمولع بتجربة  Ederمجال آخر بعد أخذه دروس العلوم الصحیة والطبیة في المرحلة الدراسیة العاشرة. أن 
الجیش، كما یطلق علیھ ھو وأصدقاؤه  التي یثمنھا، ویتطلع نحو العمل في الجیش  .T.Cوھي أحدى تجارب مدرسة  -

حال تخرجھ.  

الجدید للغات العالمیة Credit-by-Exam خیار  

اآلن فرصة ھائلة للطالب الذین یجیدون لغات أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة. لدى طالب المراحل  ACPSلدى مدارس 
ممن لدیھم القدرة على استیعاب لغات أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة والتواصل بھا الفرصة للحصول على  12- 6الدراسیة 

ما یصل إلى ثالثة وحدات دراسیة في المرحلة الثانویة للغات العالمیة كنتیجة لسیاسة ولوائح المجلس التعلیمي الجدیدة 



 حقیقیة ھدیة ھذه مختلفة. لغة 120 ویتحدثون مختلفة ةدول 118 من طالبنا ینحدر والتي اعتمدت في الربیع الماضي.
التعلیمیة. منطقتھم داخل عالمي مجتمع من جزًءا كونھم في بثمن تقدر ال تجربة طالبنا تمنح والتي ومجتمعنا لمدارسنا  

 رحلةللم دراسیة وحدات على الحصول بفرصة اإلنجلیزیة اللغة غیر أخرى لغات یجیدون الذین الطالب یتمتع واآلن،
 فیرجینیا یةوال شھادة  على والحصول ))PDFبرنامج الدراسات ((انظر العالمیة اللغات متطلبات تلبیة أجل من الثانویة
.لغتین إلتقان  

للطالب ھذا یعني ماذا  

• مؤھلون إلداء إختبار الحصول على الوحدة الدراسیة عن طریق  12 - 6الطالب في المراحل الدراسیة  
 تتوفر اإلمتحان إذا كانوا قادرین على القراءة والكتابة والتحدث واالستماع بلغة االختبار الذي یؤدوه.

، بما في ذلك لغة اإلشارة األمیركیة.لغة 100 من بأكثر اإلختبارات  
• یمكن للطالب القادرین على إكمال جمیع الواجبات بشكل مستقل في مستویات كفاءة تبدأ من المستوى المبتدأ   - 

دولیة الحصول على  المستوى المتقدم أو مستوى أعلى في تقییمات محلیة معتمدة من قبل الھیئة التعلیمیة أو
ثالثة وحدات دراسیة للمرحلة الثانویة.  

• سوف تحتسب الوحدات الدراسیة المكتسبة لتلبیة متطلبات اللغات العالمیة المعتمدة من قبل وزارة التربیة  
والتعلیم في والیة فرجینیا للحصول على شھادة الدبلوم المتقدم كما ستوفر للطالب فرصة تلبیة متطلبات اللغات 

عالمیة من أجل الحصول على شھادة والیة فیرجینیا إلتقان لغتین.ال  

للطالب مجاني تقییم ھو األولي التقییم  

• . یمكن للطالب إعادة ACPSمجانیاً وھو مغطى من قبل مدارس  ACPSیكون التقییم األولي لطالب مدارس  
تدفع أجور أداء اإلختبار  ACPSإداء اإلختبار حسب عدد المرات التي یختارونھا، ومع ذلك، فإن مدارس 

للمرة األولى فقط.  

القادم الثاني نوفمبر/تشرین شھر خالل المقدمة التقییمات  

لمرة واحدة خالل العام الدراسي خالل فصل الخریف. بینما تتوفر  credit-by-examإختبارات  ACPSتقدم مدارس 
ل على وحدات اللغات العالمیة من أجل ممن ھم بحاجة للحصو 12إختبارات الربیع لطالب المرحلة الدراسیة 

 في 2018 الثاني نوفمبر/تشرین شھر 6 یوم العالمیة للغات Exam-by-Credit إختبارات إجراء یتم سوف التخرج.
التفاصیل والتعرف على یمكن الحصول على المزید من  لمعظم الطالب. .School High Williams T.C مدرسة

. ACPSمدارس ل اإلستثناءات من خالل الدخول على الموقع األلكتروني  

التقییم إلجراء الیوم سجل  

أكتوبر/تشرین األول  12ألداء اإلختبار إبتداء من الیوم ولغایة  التسجیل عبر شبكة اإلنترنت یمكن للطالب المھتمین
سیتم إرسال نتائج التقییمات إلى العوائل بواسطة البرید حال توفرھا على أن الیتعدى ذلك نھایة شھر ینایر/كانون  .2018
.2019الثاني   

المزید؟ على التعرف یمكنني أین  

 مستویات جمیع على عامة نظرة و )PDF( الذاتي التقییم شبكة وأدخل على لألسئلة شائعة الطرح أقرأ القائمة الكاملة
.)PDF( الكفاءة  



مسارات بدیلة للحصول على وحدات دراسیة  :IKFD التعلیمي المجلس سیاسة .يعلیماقرأ سیاسة ولوائح المجلس الت
Credit-لوائح إختبار  :R-IKFD ولوائح المجلس التعلیمي )PDFللغات العالمیة ( Exam-by-Creditقیاسیة: إختبار 

Exam-by ) للغات العالمیةPDF(.  

ھل ھناك أسئلة؟  
tanja.mayer-لكتروني على البرید األ Tanja Mayerیرجى اإلتصال بإختصاصیة تعلیم اللغات العالمیة 

harding@acps.k12.va.us.  

 


