
 

  اللغة اإلنجلیزیة للمتحدثین بلغات أخرى
 
 
 
 
 

 صفحة حقائق / التسجیل 

�ة  ن (السنة المالیة  جورج�ا �ي  واحدة من ثامن أ��ب  الوال �ات من ح�ث تعلم اللغة اإلنجل�ي
2017(.1  
متعلمي اللغة اإلنجلیزیة في جورجیا   من الطالبھو إجمالي عدد  108,752 ●

 2).2019(السنة المالیة 
اإلنجلیزیة لغیر الناطقین باللغة اإلنجلیزیة  اللغةارتفع معدل االلتحاق ببرنامج   ●

 2019.3إلى  2011المالیة بالمائة في السنة  61بنسبة 
بالمائة)  78اللغة اإلسبانیة ھي اللغة الرئیسیة األكثر شیوعاً لمتعلمي اإلنجلیزیة ( ●

 4.و تلیھا اللغة الفیتنامیة و اللغة الصینیة و اللغة العربیة
في المائة من جمیع طالب جورجیا ھم من متعلمي اللغة اإلنجلیزیة  6.3 ●

)ESOL).5 
بالمائة من طالب جورجیا في دورات   11.6، شارك  2019في السنة المالیة  ●

كانوا ممن   ESOLبالمائة فقط من طالب برنامج   1.2، و لكن  تط��ر اللغة
ال یوجد دلیل على وجود عالقة بین لغة   وهكذ.  تط��ر اللغةأخذوا فصالً  في 

 األم للطالب والذكاء. 

 

 -: البرنامج
 

للغة ھو تطویر اللغة اإلنجلیزیة و خدمات دعم اللغة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة من مرحلة ریاض  ESOL"الغرض من برنامج  ●
) المحددین في نظام المدارس العامة بجورجیا بغرض زیادة كفاءتھم في اللغة ELsاألطفال و حتى الصف الثاني عشر (

 6اإلنجلیزیة وبالتالي في تحصیلھم األكادیمي. " 
لتقدیم برنامج بناًء على قرارات منطقة المدرسة   ESOLدید من النماذج المختلفة للطالب الذین تم تحدیدھم في برنامج یتم تقدیم الع ●

 8واحتیاجات الطفل.
تعتمد برامج جورجیا بشكل كبیر على ثنائیة اللغة المطروحة، حیث یحل اكتساب اللغة الجدیدة محل اللغة والثقافة األصلیة   ●

 7أولویاتھا.للطالب أو نقلل من 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

وط   ال�ش
 

�ة ن ن  اإلنجل�ي أخرى بلغات للمتحدثني  
EL �ة اللغة متعلم ن يتعلم طالب .اإلنجل�ي  

�ة اللغة ن ي  اإلنجل�ي
إضاف�ة  كلغة المدرسة �ن  

نامج :ESOL بالتبادل  التعل��ي  ال�ب  
اللغة يتعلمون الذين للطالب المقدم  

�ة  ن  اإلنجل�ي
غالب�ة :مالحظة  ELs  ي

ي  جورج�ا �ن
�ن  

ESOL ، ستخدم ال .كلهم ل�س ل�ن�  
االختصارات التق��ر هذا  "EL" و 

" ي  الطالب
�ن  ESOL" ا �ستلزم ما غالب�  

القانون�ة التع��فات أو الب�انات مصادر  
مصطلح استخدام األخرى المعاي�ي  أو  

اآلخر ع�  
 



 التمویل المحدود من قبل قیود مجلس الدولة للتعلیم : 
 

  ESOLالحد األقصى لقطاعات  الفصل
 ً  الممولة من الدولة یومیا

  ESOLعدد الطالب الالزمین لتمویل مدّرس  مبلغ التمویل 
 واحد 

K-3 1 $           1,196.31 42 
4-8 2 $           2,392.62 21 

9-12 5 $           5,981.55 8.4 
 

 GBPI Analysis of Weights for FTE Funding Formula; FY 2021 and State Board of Education Ruleالمصدر: 
160-4-5-.02. 

 
وظیفة مدرس، لكن المناطق التعلیمیة وظفت   3500التابعة للوالیة تمویالً حكومیاً كافیاً لـ  ESOL، "كسبت" برامج 2020في السنة المالیة 

إذ أن تعلیم الموھوبین یظھر تبایناً  -لیست فریدة من نوعھا في ھذا االختالف في التوظیف  ESOLبرامج  9.مدرس فقط 2900إلى  2600
 10كبیراً كذلك.

 
 - : االعتبارات المیزانیة و السیاسة

 
 ESOLتوفیر التمویل الكافي لتلبیة احتیاجات األطفال في 

ھي واحدة   ESOL -لتلبیة االحتیاجات التي ال تأخذھا الدولة في الحسبان، یقوم قادة المدارس بسحب األموال من أي مكان متاح 
 من العدید من البرامج التي تواجھ عواقب نقص التمویل.

 ات المحلیة كأدوات ثمینةترویج البرامج التي تتعامل مع اللغ
في جورجیا ثنائیة اللغة المطروحة التي تتجاھل وتقلل من قیمة جزء ال یتجزأ من الطفل (إذ ھي لغة و   ESOLیستخدم برنامج 

 حضارة األم للطفل). توجد مناھج وطرق توصیل یمكنھا التعامل مع لغة األم كأصل قیّم لالستثماربھ بدالً من التغاضي عنھا. 
 

 قوانین و قواعد الوالیة التي تتطلب اختبارات موحدة باللغة اإلنجلیزیة فقط إلغاء 
باالعتماد على نموذج مطروح و تقییمات باللغة اإلنجلیزیة فقط، تقوم جورجیا بإیذاء األطفال بینما ال تجني أي فائدة ملموسة من  

 ذلك.

 تط��ر اللغةفي برامج  حمایة حقوق متعلمي اللغة اإلنجلیزیة من خالل تضمین ھؤالء الطالب
ھي فرصة ضائعة صارخة، و   2019فقط في السنة المالیة   تط��ر اللغةمتعلماً في برامج  3313في أحسن األحوال، فإن وجود 

 11في أسوأ األحوال ھي سبب لقیام تحقیق الحقوق المدنیة.
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