
وزارة العدل األمریكیة  
مكتب الحقوق المدنیة  قسم الحقوق المدنیةوزارة التربیة والتعلیم األمریكیة  

معلومات لآلباء وأولیاء األمور الذین ال یجیدون اللغة اإلنجلیزیة (LEP) وللمدارس وُمدیریات التعلیم التي تتواصل معھم 
تجیب صحیفة الوقائع على األسئلة االعتیادیة المتعلقة بحقوق اآلباء وأولیاء األمور الذین ال یتحدثون وال ینصتون أو ال یكتبون اللغة اإلنجلیزیة بكفاءة حیث أنھا 

لیست لغتھم األولى.  

هل یقع على عاتق مدرسة ابني / ابنتي مسؤولیة تقدیم المعلومات لي في لغة أفھمھا؟  

نعم. یتوجب على المدارس التواصل مع اآلباء الذین ال یجیدون اللغة اإلنجلیزیة بلغة یفھمونھا بخصوص أي من البرامج أو الخدمات أو النشاطات التي تقدم 
لآلباء الذین یجیدون اللغة اإلنجلیزیة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:  

ُ

ُ

ُ

إجراءات التظلم وإشعارات عدم التمییز  ُ  • التسجیل وااللتحاق في المدرسة وبرامجھا   •
كتیبات اآلباء   • برامج المساعدة اللغویة   •

برامج الموھوبین والمتفوقین   • بطاقات النتائج التعلیمیة   •
مدارس المیثاق والمغناطیس [تشارتر وماجنت]   • إجراءات وسیاسات انضباط الطلبة   •

نماذج اآلباء للسماح للطلبة بالمشاركة في نشاطات المدرسة   • التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة، واالجتماعات لمناقشة   •
التعلیم الخاص 

اجتماعات اآلباء والمعلمین    •

  اإلنجلیزیة؟ اللغة ُمتقِن ما حد إلى وأنني بطالقة اإلنجلیزیة یتحدث ولدي كان إذا حتى لھا طلبي حالة في اللغویة المساعدة تقدیم المدرسة على یجب ھل

أبنائھم إذا كان حتى وللغة اإلنجلیزیة ا ال یجیدوناللغویة وعلى إدراك أن اآلباء قد  المساعدةحیث یتوجب على المدارس االستجابة إلى طلبات اآلباء من . نعم
 . اللغة اإلنجلیزیة یجیدون

  لي؟ الفوریة الترجمة أو الكتابیة لترجمةا تقدیم ُمدرب غیر مدرسة موظف من أو آخرین طلبةمن  وأ منھ تطلب أن ولدي لمدرسة ممكن ھل

األصدقاء أو موظفین  أو األخوات وأمن أشخاص مناسبین ومؤھلین وعدم االعتماد على الطلبة  مة فوریةالمدارس توفیر ترجمة أو ترجیتوجب على . ال
 .لآلباء أو الترجمة الفوریة الكتابیة ؤھلین للترجمةالمدرسة غیر الم

  اإلنجلیزیة؟ یتعلم ولدي كان إذا المدرسة من أتوقعھا التي المعلومات ھي ما

اللغة لدراسة الُمحتملین  تستلم استطالع اللغة المنزلیة أو نموذج مشابھ إلكمالھ والذي یساعد المدرسة على تحدید الطلبةینبغي أن طفلك، یتم تسجیل ندما ع
تخبرك یجب على المدرسة أن ، "متعلِم اللغة اإلنجلیزیة"وإذا تم تحدید طفلك على أساس . اللغویةالمساعدات اإلنجلیزیة، والذین یُعتبروا مؤھلین للحصول على 

البرامج والخدمات المتوفرة لتلبیة وعن یوماً من بدایة العام الدراسي بخصوص معلومات عن مستوى كفاءة طفلك في اللغة اإلنجلیزیة،  30كتابیاً في خالل 
وللمزید من المعلومات عن حقوق متعلمي . قك إلخراج طفلك من برنامج أو خدمات خاصة بخصوص تعلیم اللغة اإلنجلیزیةاحتیاجات طفلك، عالوة عن حقو

 : اإلنجلیزیة، الرجاء زیارة موقع
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وزارة العدل األمریكیة  

مكتب الحقوق المدنیة  قسم الحقوق المدنیةوزارة التربیة والتعلیم األمریكیة  
 

ماھي اإلجراءات التي من الممكن أن تتبعھا مدیریات التعلیم لتحدید اآلباء الذین ال یجیدون اللغة اإلنجلیزیة؟  

یجب على مدیریة التعلیم أن تطور وتطبق إجراءات لتحدید فیما إذا كان اآلباء ال یجیدون اللغة اإلنجلیزیة وتحدید احتیاجاتھم اللغویة.    •
یتوجب على ھذه اإلجراءات أن تصمم لتحدید جمیع اآلباء الذین ال یجیدون اللغة اإلنجلیزیة، بما فیھم اآلباء وأولیاء األمور التي تعتبر لغتھم األساسیة   •

من اللغات غیر السائدة في مدیریة التعلیم أو اآلباء الذین لدیھم أطفال یجیدون اللغة اإلنجلیزیة.  
یجوز لمدیریة التعلیم على سبیل المثال استخدام استطالع بیانات عن اللغة المنزلیة لالستفسار فیما إذا كان اآلباء بحاجة إلى ترجمة فوریة و/ أو   •

تواصل كتابي في لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة.  
وبالطبع، یتوجب ترجمة استطالع البیانات األولي للمدرسة إلى لغات سائدة في المدرسة والمناطق المحیطة بھا حتى یتسنى لالستطالع أن یصمم   •

بغرض التواصل مع اآلباء من خالل لغة یتفھمونھا.    

 

ما ھي الخطوات المستوجب إتباعھا من قِبل مدیریات التعلیم لتوفیر مساعدة لغویة فّعالة إلى اآلباء الذین ال یجیدون اللغة اإلنجلیزیة (LEP)؟  

یجب على مدیریات التعلیم أن تقدم مساعدة لغویة فعالة إلى اآلباء الذین ال یجیدون اللغة اإلنجلیزیة (LEP)، بما في ذلك تقدیم مواد مترجمة أو مترجم   •
فوري. یجب على المساعدة اللغویة أن تكون مجانیة وتقدم من قبل موظفین مؤھلین، أو من خالل موارد خارجیة مؤھلة ومالئمة.  

یجب على مدیریات التعلیم أن تتأكد أن المترجمین الفوریین والمترجمین یتقنون أي مصطلحات متخصصة أو مفاھیم في اللغتین تستخدم في التواصل   •
المعني، وأن یكونوا مدربین كمترجمین فوریین وعلى الترجمة الكتابیة، وفي نزاھة الترجمة الفوریة والترجمة الكتابیة، وأھمیة المحافظة على 

السریة والخصوصیة.  
لیس كافي أن یكون الموظفین ثنائي اللغة فقط. على سبیل المثال، الموظف الذي یجید التحدث بلغتین قد یستطیع أن یتواصل مباشرة مع آباء ال   •

یجیدون اللغة اإلنجلیزیة من خالل لغة أخرى، ولكنھ قد ال یكون مؤھل للترجمة الفوریة من وإلى اللغة المعنیة، أو للقیام بالترجمة الكتابیة للوثائق.  

ُ

ْ ُ

ّ ُُ
ِ َ ُ

ُ

  المتطلبات؟ ھذهب تلتزم ال سةالمدر أن عتقدأ أو المعلومات، من المزید أرید أو استفسار، لدي كان إذا أفعلھ أن أستطیع الذي ما

بإمكانك زیارة موقع وزارة التربیة والتعلیم األمریكیة، مكتب الحقوق المدنیة (OCR) على موقع www.ed.gov/ocr أو االتصال بمكتب OCR على   •
الھاتف رقم 421-3481 (800) (TDD:800-877-8339)  أو على ocr@ed.gov. للمزید من المعلومات بخصوص تقدیم الشكوى، الرجاء زیارة 

  .www.ed.gov/ocr/complaintintro.html موقع
بإمكانك زیارة موقع وزارة العدل األمریكیة، قسم الحقوق المدنیة /www.justice.gov/crt/about/edu أو االتصال بوزارة العدل على الرقم   •

3804-292(877) أو على الموقع education@usdoj.gov. للمزید من المعلومات بخصوص تقدیم شكوى، الرجاء زیارة موقع 
  .www.justice.gov/crt/complaint/#three

للمزید من المعلومات عن التزامات مدیرات التعلیم تجاه الطلبة المتعلمین لإلنجلیزیة واآلباء الذین ال یجیدون اللغة اإلنجلیزیة، ھناك توجیھ إضافي من   •
  .http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html على الموقع (OCR) خالل مكتب الحقوق المدنیة
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