شهادة ديالوير لتعدد اللغات
أسئلة متكررة

 .1ما هي شهادة تعدد اللغات؟

تم إنشاء شهادة تعدد اللغات بموجب قرار مجلس النواب المشترك رقم  ،4وهي عبارة عن جائزة تمنحها وزارة التعليم في
والية ديالوير لمكافئة وتكريم طالب المدارس الثانوية الذين حققوا مستوى عال من الكفاءة في لغة أو أكثر باإلضافة إلى اللغة
اإلنجليزية.

 .2ماذا يعني إتقان اللغة؟

الكفاءة هي القدرة على استخدام اللغة في مواقف الحياة اليومية الحقيقية في تفاعل تلقائي وسياق غير مفتعل وبطريقة مقبولة
ومناسبة للمتحدثين األصليين للغة .توضح الكفاءة ما يمكن لمستخدم اللغة فعله بغض النظر عن مكان وتوقيت وكيفية اكتساب
اللغة.

 .3كيف يتم قياس الكفاءة اللغوية؟

ألغراض شهادة تعدد اللغات ،يتم قياس الكفاءة اللغوية العالمية وفقًا إلرشادات إتقان اللغة الصادرة من  ACTFLالتي تصف ما
يمكن لألفراد فعله باللغة من حيث التحدث والكتابة واالستماع والقراءة في مواقف الحياة اليومية بطريقة تلقائية وغير مفتعلة.
تحدد هذه اإلرشادات خمسة مستويات رئيسية من الكفاءة لكل مهارة وهي :متميز ،متفوق ،متقدم ،متوسط ،ومبتدئ .وتنقسم
المستويات الرئيسية المتقدمة والمتوسط والمبتدئ إلى مستويات فرعية عالية ومتوسطة ومنخفضة.

 .4هل هناك مستويات مختلفة من الشهادات لمستويات مختلفة من الكفاءات؟

نعم ،يمكن لطالب المدارس الثانوية في ديالوير التقدم للحصول على مستويين مختلفين من الشهادة:

•
•

شهادة المستوى الذهبي لتعدد اللغات للمستوى المتوسط المعتدل من الكفاءة
شهادة المستوى الماسي لتعدد اللغات للمستوى المتقدم المنخفض من الكفاءة

 .5ما هو الغرض من شهادة تعدد اللغات؟

شهادة تعدد اللغات هي نسخة ديالوير من شهادة ختم ثنائية اللغة ،وهي استجابة وطنية لالعتراف بأهمية تعلم اللغة كمهنة
حاسمة ومهارة في مكان العمل .تعد الشهادة بمثابة تذكير ملموس للطالب بفوائد ثنائية اللغة وتعدد اللغات .تعترف شهادة تعدد
اللغات بالطالب وتكرمهم لتحقيقهم مستويات عالية من الكفاءة اللغوية في اللغات االخرى باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية وتقدر
إتقان اللغة األم ألكثر من  11000متعلم للغة اإلنجليزية في والية ديالوير.

 .6ماذا يمكنني أن أفعل بشهادة تعدد اللغات؟
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شهادة تعدد اللغات هي عبارة عن شهادة معتمدة يمكن أن تساعد في تمييزك كمتقدم لوظيفة أو لاللتحاق بالجامعة أو الجيش .قم
بتضمينها مع سيرتك الذاتية وطلبات االلتحاق بالجامعة وطلبات العمل .يوضح الجزء الخلفي من الشهادة المهارات اللغوية
القيمة للقرن الحادي والعشرين التي تجلبها إلى سوق العمل أو الجامعة أو الجيش.

 .7هل يمكن لطالب المدارس اإلعدادية التقدم للحصول على شهادة تعدد اللغات؟
ال ،يجوز فقط للطالب المسجلين في الصفوف  12-9التقدم للحصول على شهادة تعدد اللغات .ومع ذلك يمكن لطالب المدارس
اإلعدادية إكمال مكونات التقييمات الالزمة واستخدامها إلكمال الطلب عندما يصبحون في المدرسة الثانوية.

 .8ما هي معايير الحصول على شهادة تعدد اللغات؟

للحصول على شهادة تعدد اللغات في ديالوير ،يجب على الطالب إثبات مستويات عالية من الكفاءة اللغوية في لغة عالمية
باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية .قم بمراجعة طلب شهادة تعدد اللغات للطلبة لالطالع على المعايير الكاملة.

 .9من الذي يحدد أهلية الطالب للحصول على شهادة تعدد اللغات؟
مرشدو المدرسة المحليون مسؤولون في النهاية عن التحقق من الوثائق المقدمة من الطالب.

.10

هل يمكن للطالب الحصول على درجات للثانوية العامة بشهادة تعدد اللغات؟
ال ،ال ينبغي الخلط بين شهادة تعدد اللغات واللوائح التي تنص على إثبات الكفاءة لمنح الدرجات التي تحسب كمتطلبات اللغة
العالمية في المدرسة الثانوية .ال تشمل الشهادة ضمن متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية ،وال ترتبط بدرجات المدرسة
الثانوية وال تُمنح بنا ًء على متطلبات إكمال الدورة.

 .11كيف يمكنني التقدم للحصول على شهادة تعدد اللغات؟
()1
()2
()3
()4

قم بمراجعة المبادئ التوجيهية والمتطلبات الخاصة بشهادة ديالوير لتعدد اللغات.
سا لمتعلمي اللغة اإلنجليزية أو المرشد المدرسي في مدرستك الثانوية للحصول
استشر مدرس لغة عالمية أو مدر ً
على معلومات حول تقييم اللغة المعتمد الذي سيكون األنسب لك.
إذا كانت درجاتك مؤهلة ألي من مستويين من الشهادة ،أكمل طلب شهادة الطالب متعدد اللغات.
أرسل الطلب مع نسخة من تقارير درجات التقييم المناسبة إلى المرشد المدرسي في مدرستك.

 .12كمرشد مدرسي في مدرسة ثانوية ماذا أفعل بمجرد استالم طلب الطالب للحصول على شهادة تعدد
اللغات؟
يمكن للمرشد المدرسي ببساطة الذهاب إلى قسم شهادة تعدد اللغات في  eSchoolإلدخال معلومات الطالب .ستقوم وزارة
التعليم بمعالجة الطلبات في أول يوم عمل من أشهر نوفمبر وفبراير ومايو .سترسل شهادة الطالب عبر بريد الوالية في
غضون  30يو ًما .يُنصح باالحتفاظ بطلبات الطالب في ملف في حالة احتياج الوالية للتحقق من معلومات الطالب في أي وقت.

 .13ما هي تكلفة شهادة تعدد اللغات؟

ال يتم فرض أي رسوم على الطالب للتقدم للحصول على شهادة تعدد اللغات .ومع ذلك ،قد يكون الطالب مسؤولين عن أي
تكاليف تقييم ال تغطيها مدرستهم أو المنطقة التعليمية الخاصة بهم.

 .14هل تشمل شهادة تعدد اللغات لغة اإلشارة األمريكية) (ASL؟
نعم .تعترف والية ديالوير بلغة اإلشارة األمريكية كلغة عالمية.

 .15هل يمكن للطالب الحصول على شهادة تعدد اللغات في لغات عدة؟
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نعم .ال يوجد حد معين لعدد اللغات التي يمكن للطالب التأهل لها .يجب استيفاء المتطلبات لكل لغة.

 .16هل سيتم ذكر شهادة تعدد المهارات في نسخة الثانوية العامة الخاصة بي؟

ال ٬ليس في الوقت الحاضر .ومع ذلك ،تعمل وزارة التعليم في طريقها إلى وضع الشهادة على كشوف درجات الطالب.

 .17الطالب الذين يستخدمون درجات التنسيب المتقدم ( )APأو امتحان البكالوريا الدولية ) (IBخالل
سنتهم األخيرة للتأهل للحصول على شهادة تعدد اللغات لن يتلقوا نتائجهم إال بعد التخرج .هل
سيكونون مؤهلين للحصول على شهادة بعد التخرج؟
نعم ،يمكن منح الشهادة بعد التخرج ،ولكن يجب استالم جميع الطلبات من قبل وزارة التعليم بحلول  1مايو .قد تختار المدرسة
أو المنطقة التعليمية تسمية هؤالء الطالب "كمرشحين لشهادة ديالوير لتعدد اللغات" خالل احتفاالت تقدير نهاية العام .سيتم
إرسال شهادات الخريجين بالبريد عبر البريد األمريكي بمجرد التحقق من النتائج في يوليو.

 .18هل الطالب في المدارس غير الحكومية في والية ديالوير مؤهلون للحصول على شهادة تعدد
اللغات؟
نعم ،الطالب في المدارس غير الحكومية مؤهلون للحصول على شهادة تعدد اللغات .سيُطلب من مرشدي المدرسة تقديم طلب
الطالب باإلضافة الى جميع الوثائق مباشرة إلى وزارة التعليم .للحصول على معلومات إضافية بخصوص الشهادة للطالب في
المدارس غير الحكومية ،أرسل بريدًا إلكترونيًا إلىcert.multilit@doe.k12.de.us.

 .19متى سأحصل على شهادة بعد أن أتقدم بطلب الحصول عليها؟

يمكنك التقدم للحصول على شهادة في أي وقت .سيتلقى مرشد مدرستك شهادتك بعد  30يو ًما تقريبًا من اتمام الطلب بالكامل
عبر  . eSchoolستقوم وزارة التعليم بمعالجة الطلبات بعد أول يوم عمل في األشهر التالية :نوفمبر وفبراير ومايو .يمكنك
استخدام شهادتك لتضمينها مع طلبات التوظيف وطلبات الاللتحاق وطلبات المنح الدراسية .يوضح الجزء الخلفي من الشهادة
المهارات اللغوية القيمة للقرن الحادي والعشرين التي تجلبها إلى سوق العمل أو الجامعة أو الجيش.
سيحصل مرشد المدرسة أيضًا على ميدالية تحمل ختم شهادة تعدد اللغات خالل شهر مايو من عامك األخير .يمكن استخدام هذه
الميدالية من قبل إدارة المدرسة والمنطقة خالل االحتفاالت.

 .20إذا تقدمت بطلب للحصول على شهادة ديالوير لتعدد اللغات ولكنني انتقلت إلى والية أخرى قبل
التخرج ،فهل أنا مؤهل للحصول على شهادة أخرى في واليتي الجديدة؟
في الوقت الحالي ،تقدم  38والية أخرى ومقاطعة واشنطن شهادات مماثلة لالعتراف بكفاءتك في اللغات باإلضافة إلى اللغة
اإلنجليزية .كال المستويين من شهادة تعدد اللغات في ديالوير مكافئ أو أعلى من متطلبات العديد من الواليات لختم التعدد
نظرا ألن المتطلبات تختلف من والية إلى أخرى ،استشر موقع ختم
اللغوي وهو ما يماثل شهادة تعدد اللغات في ديالويرً .
التعدد اللغوي على الويب.

 .21هل يمكنني إجراء اختبار التنسيب المتقدم  APللغة إذا لم أكن مسج ً
ال في دورة اللغة AP؟
نعم .ال يُطلب من الطالب التسجيل في دورة التنسيب المتقدم ليتمكنوا من اجتياز اختبار التنسيب المتقدم .يجب عليك االتصال
بالمرشد في مدرستك لمعرفة كيفية التسجيل في اختبارات التنسيب المتقدم.

 .22هل يُتوقع من متعلمي اللغة اإلنجليزية إظهار نفس المستوى من إتقان اللغة اإلنجليزية مثل
المتحدثين األصليين للغة اإلنجليزية؟
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يُطلب من جميع الطالب إثبات الكفاءة في اللغة اإلنجليزية ويمكنهم القيام بذلك بعدة طرق .راجع معايير شهادة تعدد اللغات.
يتوفر لمتعلمي اللغة اإلنجليزية بالمدارس الثانوية خيار إثبات إتقان اللغة اإلنجليزية من خالل تحقيق  4.7درجة مركبة في
تقييم  ACCESSلمتعلمي اللغة اإلنجليزية الذي يتم إجراؤه في أي وقت خالل فترة المدرسة اإلعدادية أو الثانوية.

 .23هل يمكن ألي شخص الخضوع لتقييم  ACCESSلمتعلمي اللغة اإلنجليزية أو هل يجب أن يتم
تصنيفك كمتعلم للغة اإلنجليزية؟
فقط الطالب الذين تم تصنيفهم كمتعلمين للغة اإلنجليزية يمكنهم اجراء اختبار  ACCESSلتقييم اللغة.
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