
 

تغطية الموضوع توقعات  
 حده ك نقطة واذل في بما دراسية، نقطة ثنان وعشرونإ مجموعه ما على يحصل أن يجب ب،الالط يتخرج لكي

في مادة اللغة  نقطة رصيد دراسي على الحصول بالللط يمكن .(LOTE)لغة اخرى غير اللغة االنجليزية  في

 الصف قبل Checkpoint A اختبار واجتياز بنجاح راسيةد دورة إكمال طريق عن اإلنجليزية اللغة غير

 األول مستوىال في التسجيل هعلي فيجب ، التاسع الصف قبل نقطة الرصيد على بالالط يحصل لم إذا .التاسع

 نم الدورة هذه اجتياز ذلك بعد بالالط على يجب .من التاسع الى الثاني عشر الصفوف في LOTE من 

 مالحظة رجىي .نقاط الرصيد الدراسية تجميع أجل من Checkpoint A اختبار زاجتيا أو األول المستوى

 النظر بغض Checkpoint A اختبار يأخذوا أن يجب األول المستوى دورة في المسجلين الطالب جميع أن

 .معدل الطالب عن
 

 متطلبات بيةلتل لعامةمدارس بافلو ا في والماندرين واإليطالية واإلسبانية الفرنسيةاللغات  في دورات وتقدم

 ضروري لكنه فقط هو نقطة واحدة  LOTE رصيد أن من الرغم على. اإلنجليزية غير أخرى لغاتمادة 

 كما. مهنيةال حياته طوال العالمية اللغات في دراسته مواصلة على بالالط الثانوية المدرسة عشجو ت للتخرج،

 (.AP) المتقدمة التدريبية الدورات بعض تقدم

 
انعاش لتحسين نقاط  برامج في يشارك أن بنجاح األساسية الدروس يكمل لم الذي بالالط من طلبي   قد

 رصيدنقاط ال النعاش تقديمال يمكن للتعويض، الطالب يحتاجها التي الدراسية الدورة على اعتمادًا. األرصدة

 لدراسيا العام خالل مجدولةعبر المواد ال أو الصيفية، المدرسة عبر اإلنترنت، عبر
 

 LOTE دورات جميع في األساسية األهداف

 

 وماتالمعل وتبادل واكتساب االجتماعية التنشئة ألغراض والكتابة والقراءة والتحدث االستماع 

  عمل مسار تبني في اآلخرين وإشراك واآلراء المشاعر عن والتعبير

 

(واحدة رصيدنقطة ) المتوسط المستوى رقم واحد المستوى

 طالب من سيتمكن ال
 

 محادثةال في المستهدفة اللغة في اللغوية والهياكل البسيطة المفردات فهم  ً  مع جهلو وجها

 .المألوفين والبالغين نظرائهم

 لغةال في المعنى نقل أو لفهم اللفظية غير اإلشارات الصياغة، إعادة التكرار، استخدام 

 مستهدفة.ال

 أكثر حدثينمت مع بسيطة محادثات في مشاركةلل المناسبة االستراتيجيات استخدام في البدء 

 معرفة ذوي مع وأ العمرية، الفئة نفس من لغته االصليةبشخص التحدث مع  أو طالقة

 عامةال خدماتال مقدميمع  وأ غة،لبال

 دثينللمتح المكتوبة البسيطة اإلعالمية المواد تفاصيل وبعض الرئيسية الفكرة فهم 

 ة.هدفمستال للغةبا األصليين

 عم المعلومات لتبادل الى تعلمها هدفالتي ي باللغة رسمية غير قصيرة رسائل لاأرس 

 المستهدفة الثقافة ينتمون الى اءأعض

 

 اللغة غير أخرى لغات

اإلنجليزية
الصف التاسع الى الثاني عشر

 متااناالفي  إما بالالط ينجح أن يجب التخرج، أجل من

 أو ACheckpointأ  مستوى اختبار نقطة المسمى

 الأكم أو الثانوية المدرسة في األول المستوى دورة

Aأ مستوى اختبار ازيواجت الدراسية الدورات
Checkpoint اتامتحان تقديم يتم. التاسع الصف قبل 

 :التالية ACheckpoint أ مستوىنقطة االختبار

 الفرنسية  االيطالية 
 االسبانية  ندريناالم 

        مستوى ب اختبار ةنقطاالمتاان المسمى  ؤخذي

( Checkpoint B الثالث المستوى دورة نهاية في. 

مستوى ب اختبار نقطة امتحانات تقديم يتم

Checkpoint B التالية: 

 الفرنسية  االيطالية 
 االسبانية  ندريناالم 

 

 على الحصول في يرغب الذين بالالط على يجب

 مانيةث اجتياز ، عليهمتقدم تصنيف مع ريجنتس دبلوم

 .أفضل أو خمسة وستون بدرجة ريجنتس اختبارات

 تيننقط إما الطالب يختار أن يجب ، ذلك إلى باإلضافة

اإلنجليزية عدا اللغة األخرى باللغات إضافيتين

 تسلسل أو محليًا المطوروامتحان

 المهني التعليم أو الفنون في وحدات خمس من مكون

والتقني
 

 يثبت الذي بالللط ،أيًضا متوفر نيويورك والية ختم

 اييرللمع وفقًا أخرى ولغة اإلنجليزية اللغة في الكفاءة

 ار فيمستشلل يمكن. الحكومية التعليم إدارة حددتها التي

 اتمعلوم ذلك في بما إضافي توضيح مقديان  المدارس

أخرى  ولغة اإلنجليزية اللغةالكفاءة في  ختم حول

 أو ، البديلة المسارات أو الطالب، لنق وخيارات

 .الشرف درجة تعيينات

التعليم مكتب  
العامةبافلو  مدارس  
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لغات اخرى غير اللغة 
االنجليزية

الصف التاسع الى الثاني عشر

واالمهات لآلباء نصائح  

 
 ونكي فقد الطعام، عنشيء يتعلم الطالب كان إذا

 الذي بلدال من طبق لطهي جيدة فرصةفي ذلك 

الب التي يتعلمها الط األجنبية اللغةب فيه تحدثي  

 . همع اللغةبتلك  الغذائية المواد ومراجعة
 

 لغةبال إليك التحدث أو القراءة على بالالط شجع

 .لتي يروم تعلمها ا
 

 قالنط على تركز ال. الكمال منتقربك   الممارسة

 من صحيح بشكل عليه الحصولمن التمكن  أو

 .األولى المرة
 
 اتمفرد تعلمعلى  تساعد لعبة ابتدع. مبدعا كن

 .صعب هانطقالكلمات التي  لتذكر أو الكلمات
 

 ةثقافي وخلفيات لغات لهم ألشخاص بالالط قدم

 .متنوعة
 .ثانية لغة تعلم قيمة عن إيجابي بشكل تحدث

 
 لغاتب والكتب والموسيقى الفيديو مقاطع تقديم

 رنتاإلنت أو المحلية المكتبة تكون أن يمكن. أخرى

 .للموارد ومجانيًا رائعًا بنًكا
 
 

 ةلغ اي  في األساسيات بالالط يعرف أن بمجرد

 سيلةوكتابة الرسائل بين االصدقاء ستكون  أجنبية،

 على بالالط يساعدو هذا . اللغة لممارسة رائعة

 في االختالفات ويقدر آخر بلد ثقافة على التعرف

 والطعام المدرسة ذلك في بما ة،الحيا نمط

 .والهوايات والعطالت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (واحدة رصيدنقطة ) العالي المتوسط المستوى - الثاني المستوى
 (واحدة رصيدنقطة ) المتقدم المستوى/ العالي   المتوسط المستوى  -الثالث  المستوى

 سيتمكن الطالب من
 

 مقدميو المألوفين عند الطالب والبالغين األقران إلى تماعاالس عند القصيرة والمحادثات الرسائل فهم 

 الهاتف عبر أو لوجه وجًها العامة الخدمات
 الحية والعروض والراديو التلفزيون في تميزةالم والمعلومات الرئيسية الفكرة فهم 
 القةط كثراأل األفراد أو تلك اللغةب الناطقين مع الهاتف، على أو لوجه وجها المحادثات، ومتابعة بدء  
 طراأل في ركبةمالو بسيطةال جملال واستخدام ، الموضوعات من لمجموعة المناسبة المفردات اختيار 

 المعداّلت تخدامباس الدقيقة والفروق الصريحة التفاصيلبيان  و والمستقبلية، والماضية الحالية الزمنية

 المناسبة
 المألوفة اظاأللف علىمعتمدا غالبفي ال ولكن ،عفوي بشكل التفاعل 
 المحادثة على للحفاظ اللفظية غير والتنبيهات التكرار استخدم 
 األصليين متحدثينتستهدف ال بلغة   مكتوبة و مألوفةال موضوعاتال ذات المواد قراءة  
 على تويتح التي النصوص من معنى خلقل والبصرية السياقية شاراتواال الكلمات المشتركة استخدام 

 ةمألوف غيركيب اتر وأ تعابير، وأ كلمات،
 مستقل بشكل بسيطة مواد قراءة 
   قصيرة وتقارير مختصرة يومياتو بسيطة ورسائل مالحظات كتابة 
 عداداإلو تنظيمالقابلية ظهار ال فرص واعطاء تعقيدا أكثر للمحتوى تحليالت كتابة 
  والمجالت، الصحف ومقاالت والتلفزيونية، اإلذاعية البرامج حول وآراء مكتوبة قصص ريْحضت 

 المستهدفة اللغة وآداب وأغاني، مختارة، قصصو

 

 (واحدة رصيدنقطة ) متقدم - الرابع المستوى

 من بالالطمكن تسي
 

 االشكال الرسمية معظم في القياسي الكالم فهم 

 يةالتقديم العروض أو الموسعة مناقشاتبال الصلة ذات المهمة والتفاصيل الرئيسية األفكار فهم 

 قبل من لالستخدام المصممة الوسائط من وغيرها واألفالم والتلفزيون واإلذاعة المسجلة واألغاني

 تلك اللغةب الناطقين
 لمكتسبةا والبنى التعليمية والبنى والتعابير والمفردات اللغة أشكال من واسعة مجموعة على االعتماد 

    الى اللغة التعرض خالل من
 الصياغة وإعادة التكرار بعض مع للمعنى الدقيقة التفاصيل فهم 

 األهمية ذات المواضيع من واسعة مجموعة نع بطالقة المتحدثين مع موسعة مناقشات في االنخراط 

 المستهدفةفي اللغة   للثقافة العامة
 بها الناطقين تهم التي النصوص معظم محتوى فهم 
  ية،الزمن األطر ذلك في بما المعرفية، والهياكل والتعابير المفردات من واسعة مجموعة على االعتماد 

 المستقلة القراءة خالل من المكتسبة اللغة إلى باإلضافة
  إبداعية ونصوص ورسائل، ،يومياتو ،الفقرات متعددة منظمة مقاالت إعداد 
  مجموعة خالل من للتواصل ركبةوالم البسيطة الجمل مثل تعابيروال ثقافيا المناسبة المفردات استخدام 

 الزمنية األطر من كاملة
 

 ةمتقدم دورات
 يتمكن الطالب منس
 

 لنطقاطرق  من متنوعة مجموعة مع طبيعية، بوتيرة بها الناطقون هايتحدث التي المستهدفة اللغة فهم 

 اإلقليمية

 قاموس بدون االصلية والبصرية السمعية والمرئية الصوتية المواد تفسير 

 لمناسبةا واالتصال جيلالتس استراتيجيات باستخدام االتجاه ثنائية فعالةال المحادثات في المشاركة 

 واءس اإلسبانية، باللغة واالستفسار سردوال وصفالو الحجج وتطوير النظر، ووجهات اآلراء تقديم 

 السياقاتو مشاهدينال لمختلف مختلفة استراتيجيات باستخدام وذلك معقولة، طالقة مع كتابة، أو شفهيا

 التواصلية

 دةالموجو تلك مع مقارنات وإجراء العالم أنحاء جميع من واآلراء والممارسات نتاج الثقافيال أهمية فهم 

 الخاص الطالبمجتمع  في

 

 




