
 )MLE( برامج التعليم متعدد اللغات 
بمدارس دنفر العامة

للتالميذ المتعلمين للغة اإلنجليزية

المزيد من المعلومات
إذا كنت في حاجة إلى المزيد من المعلومات حول برامج التعليم متعدد اللغات )MLE( المتاحة في مدرستك، 

فستجد العاملين بمكتب المدرسة مستعدون لإلجابة عن استفساراتك.

برنامج  اختيار  حول  المعلومات  من  المزيد  على  الحصول  إلى  تحتاج  كنت  أو  إضافية  أسئلة  لديك  كانت  إذا 
التعليم متعدد اللغات )MLE( األنسب لتلميذك، فاتصل بالرقم 2040-423- 720. يتاح فريق عملنا ثنائي اللغة 

للتواصل معك وتقديم اإلجابات.

https://bit.ly/2BnoCzB :مقطع فيديو عن خيارات اآلباء فيما يتعلق بالتعليم متعدد اللغات

الخط الساخن لبرنامج التعليم متعدد 
)MLE( اللغات

 720-423-2040
الموقع اإللكتروني

mle.dpsk12.org

Arabic كن شريًكا في تعليم طفلك
في  النجاح  تحقيق  أجل  إعداد طفلك من  في  تعليم طفلك ستساعدنا  في  نشًطا  تكون شريًكا  استعداديتك ألن  إن 
المدرسة والحياة العملية أيًضا. ونحن نأمل أن تواصل التحدث مع طفلك باستمرار والقراءة معه بلغتك األصلية 
في المنزل. إن التحدث بلغتك في المنزل سيوفر لطفلك القاعدة األساسية للتعلم في المدرسة، وسيحظى الشباب، 

ممن يكون لديهم لغتان أو أكثر عند التخرج، بفرص وظيفية أكثر وأفضل بعد التخرج. 



البرامج  وهما:   ،)MLE( اللغات  متعدد  التعليم  برامج  من  أساسيين  نوعين  العامة  دنفر  مدارس  تمتلك 
دنفر  مدارس  لدى  اللغة  ثنائية  البرامج  صممت  وقد  ثانية".  كلغة  "اإلنجليزية  وبرامج  اللغة،  ثنائية 
اإلسبانية  باللغة  التعليمية  المناهج  وتقدم  اإلسبانية،  هي  األولى  لغتهم  تكون  الذين  التالميذ  أجل  من  العامة 
األصلية  باللغة  االنتقالي  التعليم  برنامج  هما  العامة  دنفر  مدارس  في  اللغة  ثنائيا  والبرنامجان   واإلنجليزية. 

)Transitional Native Language Instruction, TNLI( والبرنامج ثنائي اللغة/التعليم باالنغماس. 

ولي  باعتبارك  اإلسبانية.  أخرى غير  لغات  يتحدثون  الذين  للتالميذ  ثانية  كلغة  اإلنجليزية  اللغة  ببرامج  يُنصح 
األمر، يمكنك اختيار خدمات برامج التعليم متعدد اللغات )MLE( لطفلك باستخدام نموذج إذن ولي األمر والذي 

!)DPS( أهالً بكم في مدارس دنفر العامة

في مدارس دنفر العامة، تساهم الخلفيات الثقافية اللغوية المتعددة والمتنوعة، التي يتبادلها التالميذ في الفصول 
الدراسية، في إثراء مدارسنا. فهي كنز، حين يقترن بمهارات اللغة اإلنجليزية، يساعد التالميذ على تحقيق النجاح 
في المدرسة والحياة أيًضا. وقد صممت برامج التعليم متعدد اللغات )MLE( لدينا خصيًصا من أجل مساعدة 
الطفل على تعلم اللغة اإلنجليزية في نفس الوقت الذي يتعلم فيه المواد األخرى مثل القراءة والرياضيات والعلوم.

وقد ساعدت برامج التعليم متعدد اللغات )MLE(، في مدارس دنفر العامة )DPS(، آالف التالميذ على تحقيق 
النجاح في الدراسة والتخرج بكامل االستعداد للجامعة والحياة المهنية - إذ يحظى التالميذ الذين يواظبون على 
حضور برنامج للتعليم متعدد اللغات )MLE(، حتى يصبحوا قادرين على االنتقال إلى الفصول العادية، بمعدالت 

.)MLE( تخرج أعلى من الطالب الذين لم يحضروا أبًدا أي برنامج للتعليم متعدد اللغات

ما هي برامج التعليم متعدد اللغات )MLE(؟

اإلنـجـلـيزيـة كـلـغـة ثـانـيـة
في برامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية )ESL( )والتي تُعرف أيًضا باالختصار ELA-E(، سيتم تدريس كافة 
مساعدة  أجل  من  البرنامج خصوًصا  هذا  في  المعلمون  َب  ُدّرِ وقد  اإلنجليزية.  باللغة  بطفلك  الخاصة  الفصول 
والعلوم  القراءة  مثل  األخرى  المواد  فيه  يتعلمون  الذي  الوقت  نفس  في  اإلنجليزية  اللغة  تعلم  على  التالميذ 
األصلية. لغتك  يتحدث  خاص  مدرس  خالل  من  بلغتك  إضافيًا  دعًما  أيًضا  مدرستك  تقدم  وقد   والرياضيات. 

س هذه المدة من أجل بناء أساس قوي  وإضافة إلى هذا، سيخصص لطفلك مدة زمنية يومية تبلغ 45 دقيقة وستكرَّ
في تعلم كيفية التحدث والكتابة باللغة اإلنجليزية، ويطلق عليها اسم تطوير اللغة اإلنجليزية.

الختيار خدمات اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية، حدد الخيار الثاني )OPTION 2( على 
نموذج إذن ولي األمر.

سيُعطى إليك عند التسجيل. إذا لم تكن خدمات التعليم متعدد اللغات )MLE( متاحة في مدرستك، فيمكن لطفلك 
الحضور في مدرسة تابعة لشبكة التعليم متعدد اللغات )MLE Zone(. يمكن لمكتب المدرسة الخاصة بك تقديم 

.)MLE Zone( مزيد من المعلومات حول المدارس التابعة لشبكة التعليم متعدد اللغات


