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 المقدمة
 

 اللغةیساعد برنامج اللغة اإلنجلیزیة لمتحدثي اللغات األخرى ( 
) الطالب الذین یتعلمون اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیة

اإلنجلیزیة في المدرسة كلغة إضافیة، المعروف باسم متعلمي 
) ، في تطویر المھارات اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیة( اللغة 

اللغویة الالزمة للمشاركة بشكل ھادف في جمیع جوانب تعلیمھم  
م المدارس من ریاض األطفال حتى نھایة التعلیم الثانوي. تقو

العامة في جورجیا بتعلیم أحد أكبر مجموعات تعلم اإلنجلیزیة في 
الدولة. عززت العدید من التشریعات األساسیة حقوق متعلمي 

اإلنجلیزیة وحدد االلتزامات التي یجب على الوكاالت التعلیمیة 
الحكومیة  واإلدارات التعلیمیة المحلیة االمتثال لھا. بعد مراجعة 

تشریعي وااللتزامات القانونیة، یحلل ھذا التقریر التاریخ ال
بجورجیا على وجھ  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةبرنامج 

التحدید و معاملة متعلمي اإلنجلیزیة عموماً في المدارس العامة 
 اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةویكتشف أن الطالب في برنامج 

التعسفي و السیاسات التي  بجورجیا ُمثبطون بسبب قیود اإلنفاق
الموھوبین. تزیل األولویة للغة األم ونقص التمثیل في دورات 

ومع ذلك، ھناك اعتبارات متعلقة بالمیزانیة والسیاسة یمكنھا 
تحسین تجربة متعلمي اإلنجلیزیة في المدارس العامة بجورجیا. 

یجب على صانعي السیاسات فعل التالي من أجل دعم ھؤالء 
 الطالب:
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دكتوراه ، أوینز ستیفن :بقلم . 

التقریر ھذا في القانونیة وااللتزامات التشریعي التاریخ قسم في أنجل ستیفاني ساھمت . 

الشائعة المختصرات  

اإلنجلیزیة اللغة متعلم :اإلنجلیزیة للغةا . 
المدرسة في اإلنجلیزیة اللغة یتعلم طالب  
إضافیة كلغة . 

قانون :الثانیة األصلیة اإلنجلیزیة اللغة  
1965 لعام والثانوي االبتدائي مالتعلی . 

اإلنجلیزیة :الثانیة األصلیة اإلنجلیزیة اللغة  
التعلیمي البرنامج .أخرى بلغات للمتحدثین  

اللغة یتعلمون الذین للطالب المقدم  
 .اإلنجلیزیة

التعلیم وكالة :الحكومیة التعلیم وكالة  
 .الحكومیة

باللغة جورجیا  في اإلنجلیزیة اللغات غالبیة :مالحظة  
ال .كلھا  لیس ولكن ، الثانیة األصلیة اللغة ھي اإلنجلیزیة  

و "اإلنجلیزیة اللغة" االختصارات التقریر ھذا یستخدم  
" بالتبادل "الثانیة األصلیة اإلنجلیزیة اللغة في الطالب . 

القانونیة التعریفات أو البیانات مصادر تستلزم ما  غالًبا   
اآلخر على مصطلح استخدام األخرى المعاییر أو . 
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 اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةتوفیر التمویل الكافي لتلبیة احتیاجات األطفال في برامج  ●

 ترویج البرامج التي تتعامل مع اللغات المحلیة كأداة ثمینة و ذات أھمیة  ●

 إلغاء قوانین و قواعد الوالیة التي تتطلب اختبارات موحدة باللغة اإلنجلیزیة فقط ●

 اإلنجلیزیة من خالل تضمین ھؤالء الطالب في برامج الموھوبین حمایة حقوق متعلمي اللغة ●

 التاریخ التشریعي لتعلم اللغة اإلنجلیزیة 
لقد أدت العدید من التشریعات األساسیة إلى تقنین حقوق متعلمي اإلنجلیزیة وتحویلھا إلى قانون رسمي، و وضعت االلتزامات و 

الرسمیة و اإلدارات التعلیمیة المحلیة، و كفلت التمویل الفیدرالي اإلضافي لھذا الغرض.  المسؤولیات التي تقع على عاتق وكاالت التعلیم
بمثابة تشریع تاریخي قام بتمھید الطریق للعدید من المجموعات الفرعیة المجتمعیة، بما في ذلك  1964قانون الحقوق المدنیة لعام 

ماكن العامة والبرامج الممولة اتحادیاً على أساس العرق أو اللون أو الدین أو متعلمي اللغة اإلنجلیزیة، لتكون خالیة من التمییز في األ
الجنس أو األصل و العصبیة الوطنیة. بعد ذلك بوقت قصیر، أصدر الكونجرس قانون تكافؤ الفرص التعلیمیة  و الذي أكد أن المدارس 

اللغویة التي تحرم الطالب من فرصة المشاركة على قدم المساواة العامة و وكاالت التعلیم الرسمیة یجب أن تعمل للتغلب على الحواجز 
التمویل الفیدرالي للتعلیم االبتدائي والثانوي. تضمنت عملیات إعادة  1965وسع قانون التعلیم االبتدائي و الثانوي لعام 1 في المدرسة.

ات الفریدة لمتعلمي اإلنجلیزیة و قدم أمواالً إضافیة لضمان  الذي أقر باالحتیاج 1968قانون تعلیم ثنائي اللغة لعام و التفویض الالحقة 
الوالیة تلبیة ھذه االحتیاجات. و الجدیر بالذكر أن مشرعي القوانین في جورجیا لم یقّننوا االلتزام بتوفیر تعلیم اللغة اإلنجلیزیة في قانون 

 1981.2حتى عام 

 االلتزامات القانونیة لتعلم اللغة اإلنجلیزیة
نب حمایة الحقوق المدنیة التي ینص علیھا القانون الفیدرالي، تم استخدام التقاضي كأداة لفرض االمتثال من قبل وكاالت التعلیم إلى جا

طالباً من أصل صیني ال  2856، وھي منطقة تعلیمیة بھا 1974لعام  الو ضد نیكولزالرسمیة و مناطق المدارس المحلیة. في قضیة 
فقط من أولئك الطالب. أكدت المحكمة العلیا األمریكیة أن المدارس  1000تدورات لغة إنجلیزیة إضافیة إلى  یتحدثون اإلنجلیزیة، تم

العامة یجب أن تتخذ "خطوات إیجابیة" للتغلب على الحواجز اللغویة لجمیع متعلمي اإلنجلیزیة ألن عدم القیام بذلك یحرمھم من فرصة  
 1964.3انتھاك لقانون الحقوق المدنیة لعام العامة في  حقیقیة للمشاركة في البرامج التعلیمیة

دمتا وزارة التعلیم األمریكیة و وزارة العدل األمریكیة تملكان سلطة إنفاذ قوانین الحقوق المدنیة في السیاق التعلیمي، وعلى ھذا النحو، ق
لمعالجة مشكالت االمتثال المشتركة في الوفاء بالتزاماتھا  2015التوجیھات إلى وكاالت التعلیم الرسمیة و المدارس العامة في عام 

الفیدرالیة تجاه متعلمي اإلنجلیزیة. تتضمن بعض االلتزامات المشتركة تحدید و تقییم طالب دارسي اإلنجلیزیة في الوقت المناسب و 
لغویة، و تجنب االنفصال الغیر ضروري بین بشكل صحیح و موثوق بھ، وأیضاً توفیر عدد كاٍف من الموظفین والدعم لبرامج المساعدة ال

یة الطالب دارسي اإلنجلیزیة و الطالب الناطقین باللغة اإلنجلیزیة، و التواصل الھادف مع اآلباء و األمھات الذین یتقنون اللغة اإلنجلیز
 4 في لغة یفھمونھا.
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 اللغة اإلنجلیزیة من أجل المتحدثین بلغات أخرى في جورجیا 

 التسجیل

 ق سریعةحقائ

 5).2017تُعِلّم جورجیا ثامن أكبر عدد من متعلمي اإلنجلیزیة في الدولة (السنة المالیة  ●

 6). 2019(السنة المالیة  108,752في جورجیا ھو  الثانیة األصلیة اإلنجلیزیة اللغةالعدد اإلجمالي لطالب  ●

إلى  2011بالمائة من السنة المالیة  61بنسبة  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةارتفع معدل االلتحاق ببرنامج تعلم اإلنجلیزیة في  ●
 2019.7السنة المالیة 

 8بالمائة) و تلیھا اللغات الفیتنامیة و الصینیة و العربیة. 78اإلسبانیة ھي اللغة الرئیسیة األكثر شیوعاً لمتعلمي اإلنجلیزیة ( ●

في جورجیا بشكل كبیر خالل العقد الماضي. نمت والیة واحدة فقط بمعدل أسرع من السنة  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةلقد نما برنامج 
من بین الوالیات السبع التي بھا متعلم اإلنجلیزیة أكثر من جورجیا. كان نمو االلتحاق بالتعلیم  2017إلى السنة المالیة  2000المالیة 

 9 ط الوطني خالل الفترة ذاتھا.مرة من المتوس 3.5اإلنجلیزیة في جورجیا أسرع 

ھو األعلى في المناطق التعلیمیة في منطقة أتالنتا الحضریة (مترو أتالنتا). یوجد أدناه جدول  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةتسجیل 
 .2019ي السنة المالیة ف اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةطالب في  2000بجمیع المناطق التعلیمیة في جورجیا التي تضم أكثر من 
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   یتركزون في مناطق مدارس أتالنتا الحضریة (مترو أتالنتا)  ESOLطالب جورجیا 
 النسبة المئویة إلجمالي عدد الطالب ESOLعدد الطالب برنامج الـ  المنطقة

Gwinnett County 23,785 13.3% 

DeKalb County 13,305 13.8% 

Cobb County 9,500 8.6% 

Fulton County 5,798 6.3% 

Hall County 4,868 18.3% 

Clayton County 4,854 9.0% 

Forsyth County 2,806 5.7% 

Cherokee County 2,720 6.5% 

Gainesville City 2,242 28.9% 
 .Governor’s Office of Student Achievement. (2019). Student Enrollment Dataالمصدر: 

، لم  2019. في السنة المالیة 10 الثانیة األصلیة اإلنجلیزیة اللغةبالمائة من إجمالي الطالب في برنامج  6.3على مستوى الوالیة ، یوجد 
 اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةمنطقة تعلیمیة (و العدید من المدارس المستقلة المعتمدة من الدولة) على طالب واحد حتى في  23تحتوي 

.11 

 متعلمي اللغة اإلنجلیزیة الموھوبین

  1.2بالمائة من طالب المدارس العامة في جورجیا في دورات الموھوبین. في نفس العام، شارك  11.6، شارك  2019في السنة المالیة 
في فصل موھوب. من بین المناطق التعلیمیة في جورجیا التي تضم  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةبالمائة فقط من الطالب في برنامج 

منطقة تعلیمیة تقلیدیة و خمس مدارس مستقلة معتمدة من الدولة أي أطفال في  69، لم یكن لدى ESOLثر في عشرة طالب أو أك
وتجدر اإلشارة إلى أنھ ال یوجد دلیل على أي عالقة بین 12 الثانیة األصلیة اإلنجلیزیة اللغة. برنامج الموھوبین الذي كان موجوًدا أیًضا في

 لغة الوطن والذكاء.

 البرنامج

في جورجیا بموجب العدید من القوانین الفیدرالیة و قوانین الوالیة باإلضافة إلى قواعد   اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةعمل برنامج ی
 مجلس التعلیم بالوالیة و قرارات المقاطعات المحلیة. وفقاً لدلیل موارد وزارة التعلیم بجورجیا للبرنامج:

زیة كلغة أجنبیة  ھو توفیر تعلیم تطویر اللغة اإلنجلیزیة و خدمات الغرض من برنامج اللغة اإلنجلی
دعم اللغة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة من ریاض األطفال إلى الصف الثاني عشر  المحددین في نظام 

 13المدارس العامة بجورجیا بغرض زیادة إتقان اللغة اإلنجلیزیة و بالتالي تحصیلھم األكادیمي.
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لتقدیم البرنامج بناًء على قرارات منطقة  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةمن النماذج المختلفة للطالب الذین تم تحدیدھم في  یتم تقدیم العدید
المدرسة و احتیاجات الطفل. یستلزم نموذج "االنسحاب" إخراج طالب دارسي اإلنجلیزیة من بیئة التعلیم العام من أجل تلقي تعلیم اللغة 

مخصص. وبالمقارنة ، فإن نموذج "االندفاع" یجعل الطالب یبقى في الفصل  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةة من مدرب لمجموعة صغیر
بینما یتلقى في نفس الوقت تعلیمات  L اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةالدراسي األساسي حیث یتلقى تعلیم اللغة المستھدفة من مدرس 

في معمل كمبیوتر أو  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةلمحتوى. یمكن للمناطق التعلیمیة أیضاً وضع طالب أكادیمیة من مدرس خاص با
 إنشاء "نموذج تسلیم مبتكر" معتمد للتعلیم، من بین طرق التسلیم األخرى. یمكن العثور على قائمة كاملة ووصف للنماذج في الملحق.

على مستوى الوالیة في البرنامج عبر نموذج االندفاع  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیة) في بالمائة 32شارك ما یقرب من ثلث الطالب (
في إعدادات  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةبالمائة من طالب  40.3. في نفس العام، وضعت المناطق التعلیمیة 2019في السنة المالیة 
 25لیم "االنسحاب "، " فترة الفصل المقررة" و "المحتوى المحمي" في الملحق). تلقى (معتمدة على نماذج التسفقط   اللغة اإلنجلیزیة

تعلیماً لغویاً من خالل نموذج توصیل مبتكر، ولكن ھذا الرقم مرجح بشكل كبیر بحقیقة  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةبالمائة من طالب 
العامة، تستخدم ھذا النموذج بشكل حصري تقریباً. في السنة المالیة  Gwinnett Countyأن أكبر منطقة تعلیمیة في الوالیة ، مدارس 

 اللغةبالمائة المتبقیة من األطفال  2.7في المائة من الطالب في نموذج التسلیم ذاتھ في منطقة جوینیت. یتلقى  79، تم تدریس 2019
 14ائي اللغة.من خالل مختبرات الموارد أو االنغماس ثن الثانیة األصلیة اإلنجلیزیة

 بعض البرامج تطرح معرفة لغة األم

كن أن یتم تدریس اللغة اإلنجلیزیة فقط في المدرسة، یمكن الكتساب اللغة الجدیدة أن یحل محل اللغة والثقافة األم أو یقلل من أولویاتھا. یم
مج التي تنظر إلى اللغة المحلیة كأداة ذات أھمیة و أظھرت األبحاث أن البرا 15یُعرف ھذا االستبدال الداخلي باسم ثنائیة اللغة المطروحة.

 16 یُستثمر بھا بدالً من مسؤولیة التغلب علیھا یمكنھا أن تنتج تحسینات أكادیمیة واجتماعیة عاطفیة.

ھناك  1 7والیة ال تقدم تقییمات موحدة من قبل الدولة بأي لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة. 19على نفس المنوال ، تعد جورجیا واحدة من 
من جورجیا لدیھما تقییمات حكومیة باللغة اإلنجلیزیة فقط. لعدة  اللغة اإلنجلیزیة الثانیةوالیتان أخریان فقط في الدولة بھا عدد أكبر من 

ال یجیدھا سنوات، سمح القانون الفیدرالي للوالیات بتقدیم ھذه االختبارات باللغات المنزلیة للطالب ألنھ من المستحیل قیاس المعرفة بلغة 
 الطفل.

 في جورجیا)  اللغة اإلنجلیزیة اللغة األصلیة الثانیة (تمویل
ضمن قانون جودة التعلیم األساسي ، الذي یفرض غالبیة تمویل الدولة للتعلیم العام في  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةیتم توفیر تمویل 

واحد لكل سبعة طالب "بدوام كامل" في  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةجورجیا. یتم تخصیص األموال للمناطق التعلیمیة للدفع لمعلم 
 اللغةفي برنامج  دوالًرا أمریكیًا لكل طالب مكافئ بدوام كامل 7،178ى ، یصل ھذا الحساب إل 2021البرنامج. في السنة المالیة 

دوالًرا لطالب ریاض األطفال بدوام كامل   4،638مقارنة ، یتم تخصیص As a 18لتكالیف التدریس المباشرة. الثانیة األصلیة اإلنجلیزیة
ومع ذلك ، فإن ھذا المبلغ بالدوالر من  19فس الوظیفة.دوالًرا لكل طالب لن 2775ویتم تخصیص طالب الصف الثاني عشر بدوام كامل 

 اللغة اإلنجلیزیة األصلیةمضلل ، حیث ال یمكن ألي طالب تلقي تمویل حكومي للمشاركة في برنامج  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیة
تمویل حكومي للطالب في الصفوف من ریاض  طوال الیوم الدراسي. وفقًا لقاعدة مجلس التعلیم بوالیة جورجیا ، ال یمكن توفیر الثانیة

(فصل أو "جزء" لكل یوم دراسي) ، على سبیل  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةاألطفال حتى الصف الثالث إال لسدس الیوم الدراسي في 
مكن ألي طالب تلقي تمویل حكومي مضلل ، حیث ال ی الثانیة األصلیة اإلنجلیزیة اللغةومع ذلك ، فإن ھذا المبلغ بالدوالر من  20المثال.

طوال الیوم الدراسي. وفقًا لقاعدة مجلس التعلیم بوالیة جورجیا ، ال یمكن توفیر  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةللمشاركة في برنامج 
 اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةتمویل حكومي للطالب في الصفوف من ریاض األطفال حتى الصف الثالث إال لسدس الیوم الدراسي في 

مضلل ، حیث ال یمكن ألي  ESOL(فصل أو "جزء" لكل یوم دراسي) ، على سبیل المثال. ومع ذلك ، فإن ھذا المبلغ بالدوالر من 
حتى طوال الیوم الدراسي. التعلیم العام في الصفوف من ریاض األطفال  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةطالب تمویل مشاركة في برنامج 

 (فصل أو جزء لكل یوم دراسي) ، على سبیل المثال. اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةالصف الثالث التعلیم العام في 
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 التمویل المحدود من قبل قیود مجلس الدولة للتعلیم
 اللغةالحد األقصى لقطاعات  الفصل

  اإلنجلیزیة اللغة األصلیة الثانیة
 الممولة من الدولة یومیاً 

 اللغة -عدد الطالب الالزمین لتمویل مدّرس  مبلغ التمویل
 واحد  اإلنجلیزیة اللغة األصلیة الثانیة

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 Rule 160-4-5-.02المصدر: 

) أو K-8اعتماداً على مستوى الصف الدراسي، یكون وزن تمویل جورجیا إما في منتصف الطریق مقارنة بالوالیات األخرى (لطالب 
المثال ، تمول  على سبیل 21الذین یتلقون أقصى قدر من التمویل الحكومي). 12-9أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط الوطني (لطالب 

تخصص والیة كارولینا  22متعلم. 300ولكنھا توفر أیًضا تمویًال لمترجم فوري لكل  1: 30والیة تینیسي متعلمي اإلنجلیزیة بنسبة 
التمویل  تعقد مقارنات 23ولكنھا تغیر التمویل بناًء على التركیزات العالیة أو المنخفضة لمتعلمي اإلنجلیزیة. 1: 20الشمالیة التمویل بنسبة 

 وكذلك حدود للتمویل. اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةالحكومي المباشر بسبب حقیقة أن الوالیات لدیھا معاییر دخول وخروج مختلفة لـ 

 الفرق بین التمویل والنفقات

 اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیة تتمتع المناطق التعلیمیة في جورجیا بمرونة كبیرة في كیفیة إنفاق معظم دوالرات الوالیة. حصلت برامج
في السنة المالیة  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةمنصب مدرس  3500لتابعة للوالیة على تمویل حكومي كاٍف لما یقل قلیالً عن 

األصلیة اإلنجلیزیة اللغة معلم 2900و  2600ومع ذلك ، وفقًا ألفضل البیانات المتاحة ، وظفت المناطق التعلیمیة ما بین  2020.24
الطریقة التي تبلغ بھا جورجیا عن نفقات المنطقة التعلیمیة تجعل من المستحیل تقریبًا تتبع كیفیة إنفاق  25في ذلك العام الدراسي. الثانیة

مین المتبقین على مستوى المدرسة. یسمح قانون الوالیة وقواعد مجلس التعلیم بوالیة جورجیا بھذا التمویل لتلبیة احتیاجات التمویل للمعل
والموارد عبر اإلنترنت) أو الدخول في ما یعادل میزانیة التشغیل  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةالطالب بطرق أخرى (مثل مناھج 

لیست فریدة من نوعھا في ھذا االختالف بین ما یتم تخصیصھ وكیفیة إنفاق  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةج العامة للمدرسة. برام
األموال. تظھر البرامج المدرسیة األخرى مثل تعلیم الموھوبین فرقًا كبیًرا بین عدد المعلمین "المدفوع لھم" في تمویل الدولة والعدد  

أدى الجمع بین حدود التمویل الحكومیة وتخصیص الموارد على مستوى المدرسة إلى إنتاج  26یا.الفعلي للموظفین في مدارس جورج
 اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةطفالً في  39واحد مخصص ألكثر من  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةنسبة المعلمین إلى الطالب لمدرب 
 27. 2019في والیة جورجیا في السنة المالیة 

 عتبارات المیزانیة والسیاسة ا
 فیما یلي اعتبارات لما یجب أن یحدث لكي تدرك جورجیا بشكل أفضل إمكانات عدد متزاید من األطفال في الوالیة.

 )  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیة (توفیر التمویل الكافي لتلبیة احتیاجات األطفال

بالنسبة لمجموعات طالبیة معینة ، فإن الوزن یكون جیًدا فقط مثل مبلغ التمویل  ي حین أن وزن تمویل جورجیا قد یكون مرتفعًاف
 اللغةاألساسي. نظًرا ألن مبلغ التمویل اإلجمالي للمدرسة في جورجیا منخفض على المستوى الوطني ، فإن الوزن "المرتفع" لـ 

في المائة فقط  7، قدمت والیة ماساتشوستس زیادة بنسبة  2016یة یمكن أن یفعل الكثیر فقط. في السنة المال اإلنجلیزیة األصلیة الثانیة
دوالر لكل طالب عن ما سیحصل علیھ متعلم اإلنجلیزیة في نفس   2900لكل متعلم في المدرسة الثانویة ، ولكن ھذا المبلغ یزید بمقدار 

 قریبًا ھو االرتباط باألدلة.. ما یغیب في نموذج تمویل كل والیة ت202128الموقع في جورجیا في السنة المالیة 
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یبدو أن آلیة التمویل في جورجیا تستخدم أفضل الممارسات من خالل التمییز على أساس مستوى الصف ، لكن سقف التسجیل لألطفال 
رجیا سجلوا إتقانًا ٪ من متعلمي اإلنجلیزیة في جو3ھذه الحقیقة مدعومة عند األخذ في االعتبار أنھ في التقییم الوطني لتقدم التعلیم  ، فقط 

نتائج مثل ھذه بدون دراسة للتكلفة  30٪ من غیر متعلمي اإلنجلیزیة على درجات. نفس الشيء.30في قراءة الصف الثامن بینما حصل 
 الحقیقیة لتعلیم ھؤالء األطفال توضح أن الحدود القصوى للتمویل لیس لھا غرض واضح في التعلیم المدرسي الحدیث في جورجیا.

 ة لنقص المعلمینبالنسب

والعدد الحقیقي للمعلمین على مستوى الوالیة بعدة  اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةیمكن رؤیة الفرق بین التمویل الحكومي المخصص 
م طرق. من ناحیة أخرى ، یمكن اعتبار قرارات التوظیف ھذه بمثابة إعادة توجیھ لألموال المخصصة للطالب الذین یحتاجون ، ویحق لھ

القانون ، الحصول على خدمات تعلیمیة مكثفة. یمتلئ تاریخ التعلیم العام في جورجیا بالتمییز ضد الطالب بناًء على مجموعة من  
، كانت ھناك ثالث قضایا فدرالیة حالیة قید التحقیق بسبب التمییز ضد متعلمي اللغة  2020العوامل. عالوة على ذلك ، في أكتوبر 

أي حجة مفادھا أن متعلمي اإلنجلیزیة ال یتلقون الموارد التي یحتاجون إلیھا للحصول على فرص متساویة  31یة.اإلنجلیزیة في الوال
 اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةستدعم بالتاریخ والتقاضي الحالي ودرجات اختبارات الطالب.وجھة نظر أخرى حول فرق التوظیف في 

ویل التعلیم العام للجزء األفضل من جیل. تعاني المدارس العامة في جورجیا من نقص في ھي أن ھذا التحلیل یوضح عواقب نقص تم
، مع اجتماع الجمعیة العامة للحد األدنى من "التمویل الكامل" للمدارس  2003ملیار دوالر منذ السنة المالیة  10.2التمویل بمقدار 

فیة ، زادت تكالیف الوظائف اإللزامیة للمدرسة بدون زیادة الحقة في عالوة على التخفیضات التقش 32مرتین فقط خالل تلك الفترة.
بینما زادت التكلفة  2000دوالرات الدولة. على سبیل المثال ، لم تتغیر أموال الدولة المخصصة لنقل الطالب عملیًا منذ السنة المالیة 

ھا الدولة في االعتبار ، یضطر قادة المدارس إلى سحب األموال تلبیة االحتیاجات التي ال تأخذ 33ملیون دوالر. 612على المناطق بمقدار 
 ھي واحدة من العدید من البرامج التي تواجھ تداعیات نقص التمویل. اللغة اإلنجلیزیة األصلیة الثانیةمن أي مكان متاح، و 

لمدارس یعانون من احتیاجات أكثر من یجب على المشرعین في جورجیا تمویل التعلیم العام بشكل كاف. حتى ذلك الحین ، سیظل قادة ا
 المال.

 ترویج البرامج التي تتعامل مع اللغات المحلیة كأداة ذات أھمیة

إن ثنائیة اللغة المطروحة التي تشارك فیھا جورجیا تتجاھل وتقلل من قیمة جزء ال یتجزأ من الطفل. توجد المناھج وطرق التسلیم التي 
  34ل قیم لالستثمار بدالً من المسؤولیة التي یجب على الطفل التغلب علیھا للمشاركة في المدرسة.یمكن أن تعامل اللغة المنزلیة كأص

أظھرت طرق مثل االنغماس ثنائي اللغة (حیث یتم تعلیم الطالب نصف الیوم باللغة اإلنجلیزیة والنصف الثاني من الیوم بلغة أخرى) أنھا 
یتعلق اعتبار السیاسة ھذا بالتمویل ألن المدارس التي لیس لدیھا  35علیم باللغة اإلنجلیزیة فقط.تسرع من التطور التعلیمي للطفل مقارنةً بالت

طاقم عمل ثنائي اللغة فعلیًا ستحتاج إلى تعیین مدربین إضافیین لتدریس الجزء غیر اإلنجلیزیة من الیوم الدراسي. بدأت جورجیا بالفعل 
  HB 879، أنشأ المشرعون بالوالیة ختم شھادات المدارس الثانویة عبر   2016ي عام في إدراك قیمة معرفة أكثر من لغة واحدة: ف

ي للطالب الذین ، باإلضافة إلى التحدث باللغة اإلنجلیزیة ، یظھرون الكفاءة في لغة إضافیة واحدة. وبالمثل ، نما برنامج االنغماس ثنائ
 2015.36اللغة في الوالیة منذ بدایتھ في عام 

بنفس المشاعر من شأنھ أن یستمر في العمل للتعرف على القیمة في لغة األم  اللغة اإلنجلیزیة اللغة األصلیة الثانیةإن معالجة تعلیمات 
 للطفل.

 إلغاء قوانین و قواعد الوالیة التي تتطلب اختبارات موحدة باللغة اإلنجلیزیة فقط

جلیزیة فقط ، تؤذي جورجیا األطفال بینما ال تجني أي فائدة ملموسة. توفر العدید من باالعتماد على نموذج مطروح وتقییمات باللغة اإلن
المناطق تسھیالت لغویة في االختبارات للطالب على مدار العام الدراسي، ولكن ھذه المساعدة نفسھا غیر مسموح بھا عندما یتعلق األمر 

ار الطالب بلغة أخرى غیر لغتھم األم إلى ضرر مزدوج یتمثل في تثبیط األطفال ، التقییمات الموحدة للوالیة. یؤدي اختب معالم جورجیابـ 
 الذین قد یتعلمون قدراً كبیراً بخالف ذلك ویحجبون المعلومات عن الدولة بشأن أداء ھؤالء الطالب.
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 حمایة حقوق متعلمي اللغة اإلنجلیزیة من خالل تضمین ھؤالء الطالب في برامج الموھوبین

. أحد األمثلة 1974العدل األمریكیة بفرض دعاوى التمییز ضد متعلمي اإلنجلیزیة بموجب قانون تكافؤ الفرص التعلیمیة عام تقوم وزارة 
] من اللغة اإلنجلیزیةھو ما إذا كانت المنطقة التعلیمیة أو وكالة الوالیة "تستثني طالب [ تكافؤ الفرص التعلیمیةعلى انتھاك قانون 

متعلًما في برامج الموھوبین فقط  3،313إن حقیقة وجود  37لموھوبة على أساس إتقان اللغة اإلنجلیزیة المحدود."الموھوبین والبرامج ا
سیكون من  38ھي في أحسن األحوال فرصة ضائعة صارخة وفي أسوأ األحوال أساس تحقیق الحقوق المدنیة. 2019في السنة المالیة 

یل في برامج الموھوبین لھؤالء األطفال بشكل فردي، وحتى تتمكن دولتنا من االستثمار الحكمة أن یعالج صانعو السیاسات نقص التمث
 بشكل أفضل في إمكانات جمیع مواطنیھا.
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 ووصفھا لوزارة التعلیم في جورجیا  ESOLالملحق: نماذج تسلیم 
 الوصف مدرس إضافي  النموذج

 اللغة اإلنجلیزیةمدرس  االنسحاب
 اللغة األصلیة الثانیة

إخراج طالب دارسي اإلنجلیزیة من فصل التعلیم العام بغرض تلقي  یتم
. اللغة اإلنجلیزیة اللغة األصلیة الثانیةتعلیم لغة جماعي صغیر من معلم 

مالحظة: عند سحب طالب دارسي اإلنجلیزیة من دورات منطقة 
المحتوى ، سیظل الطالب في قائمة دورة منطقة المحتوى مع معلم التعلیم 

 العام.
 اللغة اإلنجلیزیةمدرس  االندفاع

 اللغة األصلیة الثانیة
یظل طالب دارسي اإلنجلیزیة في صفھم األكادیمي األساسي (القراءة ، 
أو فنون اللغة ، أو الریاضیات ، أو العلوم ، أو الدراسات االجتماعیة) 

حیث یتلقون تعلیمات المحتوى من معلم منطقة المحتوى الخاص بھم جنباً 
 اللغة اإلنجلیزیة اللغةمع تعلیم اللغة المستھدف من معلم  إلى جنب

 .األصلیة الثانیة
 مركز الموارد / المختبر

 
 

یتلقى طالب دارسي اللغة اإلنجلیزیة مساعدة لغویة في مجموعة تكملھا   ال شيء مطلوب
 مواد وسائط متعددة.

 
فترة الدراسة المجدولة 

 (اكتساب اللغة المجدولة)

في فصل یتألف من متعلمي اإلنجلیزیة فقط ، یتلقى طالب دارسي  مطلوبال شيء 
اإلنجلیزیة تعلیمات في اللغة اإلنجلیزیة األساسیة االجتماعیة والتعلیمیة 

وكذلك في اللغات األكادیمیة للمحتوى. یمكن استخدام ھذا النموذج لطالب 
لغة دارسي اإلنجلیزیة المجدولین للحصول على جزء كامل من دعم ال

 اإلنجلیزیة.
مصمم محلیاً في أنظمة  نموذج التسلیم المبتكر

التنازل اإلستراتیجي أو 
المیثاق. یحدد الحقاً 

 لألنظمة التقلیدیة.

یتم تحدیدھا بناًء على تصمیم النموذج المعتمد. معتمدة مسبقًا من قبل 
 إدارة التعلیم بجورجیا لألنظمة التقلیدیة فقط.

یتلقى طالب دارسي اإلنجلیزیة في المرحلتین اإلعدادیة والثانویة مساعدة   شيء مطلوبال  المحتوى المحمي
لغویة وتعلیًما للمحتوى في فصل یتكون من طالب دارسي اإلنجلیزیة 

فقط. یجب أن یحصل المعلم على شھادة مجال المحتوى المناسبة وتأیید 
 اللغة اإلنجلیزیة اللغةأو شھادة  اللغة اإلنجلیزیة اللغة األصلیة الثانیة

 .األصلیة الثانیة
یتلقى طالب دارسي اللغة اإلنجلیزیة مساعدة لغویة من خالل االنغماس  ال شيء مطلوب انغماس ثنائي اللغة

في بیئة ثنائیة اللغة. یشمل الفصل طالب دارسي اإلنجلیزیة وغیر 
 اللغة اإلنجلیزیة اللغة األصلیةدارسین اإلنجلیزیة. یجب أن یكون مدرس 

ھو المعلم أثناء "الجزء باللغة اإلنجلیزیة" من الیوم الدراسي ویجب  الثانیة
 اللغةأن یكون حاصًال على شھادة مجال المحتوى المناسبة وتأیید 

 اللغة اإلنجلیزیة اللغة األصلیةأو شھادة اإلنجلیزیة اللغة األصلیة الثانیة
 الثانیة

Source: Georgia Department of Education. FY 2021 student class data collection delivery models document. 
-Improvement/Federal-ps://www.gadoe.org/Schoolhtt

rograms/Documents/English%20Learner%20Programs/FY2021%20SCDelivery%20Model.pdfP 

 

 

 

https://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Documents/English%20Learner%20Programs/FY2021%20SCDelivery%20Model.pdf
https://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Documents/English%20Learner%20Programs/FY2021%20SCDelivery%20Model.pdf
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