
العمل مع م�تجمي اللغة

جم اللغة؟ ما هو م�ت

ن بطالقة  جمو اللغة هم مهنيون مدربون و يتحدثون لغت�ي م�ت
. سوف يستمعون إىل محادثتك مع المعلم و  ن ويفهمون ثقافت�ي

سوف يستخدمون لغتك لنقل أفكار المعلم اليك وبنفس الوقت 
ية لتوضيح أفكارك للمعلم بدقة.  ن نجل�ي سوف يستخدمون اللغة الإ

وك  جمون الفوريون المدربون لن يقدمو النصيحة ولن يخ�ب الم�ت
ام ثقافتك ومعتقداتك  أفكارهم أو آرائهم كما يجب عليهم اح�ت

جم  وسيقومون بتفس�ي المعلومات المكتوبة شفهيا لك. يعرف الم�ت
ن  جم�ي المدرب أن معلوماتك هي اشياء خاصة ول يجب عىل الم�ت

ن مناقشة محادثاتك مع أي شخص باستثناء المعلم . الفوري�ي

معلومات للأباء واالوصياء 

جم؟ من ال يجب أن يكون م�ت

جمة  أنها ليست فكرة جيدة أن يكون هناك فرد من العائلة أو صديق لل�ت
 . ن ن فوري�ي جم�ي لالجتماعات المدرسية ول ينبغي أن يكون الأطفال م�ت
ومع ذلك، يمكنك إحضار صديق أو شيخ مجتمع موثوق به أو أحد 
ه  أفراد الأرسة إىل الجتماعات للمساعدة ويمكن للشخص الذي تح�ن

ي توضيح المناقشة.
طرح أسئلة لمساعدتك �ن

جم فوري؟ ي العثورعىل م�ت
كيف يمكن�ن

جم فوري لعقد اجتماع مع  يمكنك أن تطلب من المدرسة توف�ي م�ت
مدرس وتخ�ب المعلم قبل الذهاب إىل الجتماع . سيحتاج المدرس 
جم شفوي مدرب يمكنه التحدث بلغتك  إىل وقت للعثور عىل م�ت

جم فوري  ي الحصول عىل م�ت
ية. تذكر ، لديك الحق �ن ن نجل�ي واللغةالإ

بالمجان .

ي فهم 
ماذا لو كنت بحاجة للمساعدة �ن

المعلومات المكتوبة؟

يجب أن توفر مدرستك معلومات مكتوبة مهمة بلغتك. إذا تلقيت 
ية فقط، فيمكنك طلب ترجمة كتابية بلغتك.  ن نجل�ي معلومات باللغة الإ

يمكن للمدرسة أن تفرس شفهيا المعلومات المكتوبة.

ي فهم 
نت وستساعد هذه الطريقة �ن ن�ت جمة ع�ب الإ يمكن استخدام ال�ت

كلمة جديدة ولكن هي ليست وسيلة جيدة لفهم قطعة طويلة من 
جمة .  ي ال�ت

الكتابة وهي ليست دائًما  دقيقة �ن

من المهم أن تكون لديك عالقة جيدة مع معلم طفلك وان تعمال معا من اجل التخطيط لأفضل طريقة لمساعدة الطفل عىل التعلم بما انك تعرف 
ي اجتماعات المدرسة الأخرى وقد يكون لديك أسئلة تريد 

ن و�ن ي مؤتمرات أولياء الأمور والمدرس�ي
ة عن طفلك. ستحتاج إىل التحدث مع المعلم �ن أشياء كث�ي

ي التحدث إىل معلم طفلك.
ي لمساعدتك �ن

جم  لغة مجا�ن ي أن تطلب من المدرسة توف�ي م�ت
ي أوقات أخرى. لديك الحق �ن

طرحها عىل المعلم �ن
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ي ولية منيسوتا.  
بية والتعليم �ن خيص من وزارة ال�ت متطابقة مع ال�ت

English Learner (EL) Companion to Promoting Fair Special Education 
Evaluation: Chapter 5   
لمزيد من المعلومات ، راجع الموجز التاىلي الصادر عن وزارة العدل الأمريكية ووزارة التعليم 

الأمريكية

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-lep-par-
ents-201501.pdf

وع قرارات الوصول المحسن  ية من خالل مرسش ن ن الرشادات لمتعلمي اللغة النكل�ي تحس�ي
ية التابع  ن مدعوم بشكل اساسي من خالل منحة)511061563  ( مع مكتب اكتساب اللغة النكل�ي

وع بالتنسيق مع المركز  ي الوليات المتحدة المريكية. ويعمل هذا المرسش
لوزاة التعليم �ن

بية والتنمية  ي كلية ال�ت
ي النتائج التعليمية والتابع اىل معهد التكامل المجتمعي �ن

ي �ن
الوط�ن

ية بجامعة منيسوتا. البرسش

ي الوليات المتحدة 
ورة آراء وزارة التعليم �ن ي هذه الوثيقة ل تعكس بال�ن

الآراء المع�ب عنها �ن
المريكية او المكاتب العاملة ضمنها. 

ًة من :  ي أشكال بديلة، اطلبه مبارسش
هذا المنشور متاح �ن

Improving Instruction Project
National Center on Educational Outcomes
University of Minnesota
215 Pattee Hall
150 Pillsbury Dr. SE
Minneapolis, MN 55455
Phone: 612-626-1530

ن عىل:  راجع مجموعة الوسائل واالدوات للأباء والمرب�ي
www.nceo.info

ي توفر فرص متساوية للجميع
جامعة منيسوتا هي رب العمل والمعلم ال�ت
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