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Assemblyوثیقة Bill عامةنظرة:195
Assembly(.اإلنجلیزياللغةیتعلمونالذینبالتالمیذالمتعلقةاألحكاممراجعة Bill 195 (AB 195

٠٢/٠٦/٢٠٢١بتاریخ Steve Sisolak المحافظعلیھوافق ،
،AB ھذهعنعامةلمحةأدناهالواردالقانونمشروعمنالثالثالقسمیقدم.الوالدینوحقوقاإلنجلیزیةاللغةمتعلمحقوقیوسع195

الحقوق.

القسم الثالث: تلمیذ متعلم اللغة اإلنجلیزیة وحقوق الوالدین
للطالب الذي یتعلم اللغة اإلنجلیزیة الحق في:.1

a.الھجرة أو اللغة األساسیة للتلمیذ أو الوالد أو الوصيالحصول على تعلیم عام مناسب مجاني بغض النظر عن حالة
القانوني للتلمیذ ؛

b.للغةللتالمیذ في نفس الصف الدراسي الذین لیسوا متعلمینالمساواة في الوصول إلى جمیع البرامج والخدمات المقدمة
التحق بھا التلمیذ ؛اإلنجلیزیة من قبل المدرسة أو المنطقة التعلیمیة التي

c.الذین ھم في نفس العمر مثل التلمیذ الذي یتعلم اللغةتلقي تعلیمات في نفس مستوى الصف مثل التالمیذ اآلخرین
اللغةالتي التحق بھا التلمیذ أنھ مناسب للتلمیذ الذي یتعلماإلنجلیزیة ، ما لم تحدد المدرسة أو المنطقة التعلیمیة
اإلنجلیزیة یتم وضعھا في مستوى تصنیف مختلف ؛

d.؛المساواة في الوصول إلى المشاركة في األنشطة الالمنھجیة
e.أوأو المنطقة التعلیمیة للتالمیذ المسجلین في المدرسةتلقي الخدمات المناسبة للدعم األكادیمي الذي تقدمھ المدرسة

؛المنطقة التعلیمیة ممن لیسوا متعلمین للغة اإلنجلیزیة
f.اللغة اإلنجلیزیة وللحصول على معلومات حول األداء األكادیميیتم تقییمھا كل عام لتحدید مدى تقدم التلمیذ في تعلم

NRSلـوفًقاإجراؤهیتمالذياالمتحاننتائج،الحصرالالمثالسبیلعلى،ذلكفيبما،للتلمیذ و؛390.105
g.طالما أن التلمیذ مصنف كمتعلم للغة اإلنجلیزیة ما لمأن یتم وضعك باستمرار في برنامج لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة

في برنامج لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة.یرفض الوالد أو الوصي القانوني للتلمیذ أن یتم وضع التلمیذ
لھ الحق في:الوالد أو الوصي القانوني لتلمیذ متعلم اللغة اإلنجلیزیة.2

a.للتلمیذ أو الوالد أو الوصي القانوني ؛تسجیل طفلھ في مدرسة عامة دون الكشف عن حالة الھجرة
b.األساسیة للوالد أو الوصي القانوني مع الوالد أو الوصيإلى الحد الممكن ، یجب أن یكون لدیك مترجم مؤھل باللغة

القانوني أثناء التفاعالت الھامة مع منطقة المدرسة ؛
c.قد تمواللغة األساسیة للوالد أو الوصي القانوني بأن التلمیذإلى الحد الممكن ، تلقي إخطاًرا كتابًیا باللغتین اإلنجلیزیة

برنامج لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة ؛تحدیده على أنھ متعلم للغة اإلنجلیزیة وسیتم وضعھ في
d.تقدم، وإذا كان التلمیذ مسجالً في برنامج تعلیم ثنائي اللغةتلقي معلومات حول تقدم التلمیذ في تعلم اللغة اإلنجلیزیة ،

التلمیذ في تعلم لغات ذلك البرنامج ؛
e.فيالمدرسة التي التحق بھا التلمیذ مرة واحدة على األقلبناء على طلب الوالد أو الوصي القانوني ، مقابلة موظفي

التقدم العام للتلمیذ في تعلم اللغة اإلنجلیزیة ؛السنة ، باإلضافة إلى أي اجتماعات أخرى مطلوبة ، لمناقشة
f.تقدم برنامًجاإذا كانت المدرسة التي یلتحق بھا التلمیذ حالًیا النقل التلمیذ إلى مدرسة أخرى داخل المنطقة التعلیمیة

NRSلـوفًقاتصحیحیةعملخطةفيوضعھاتمأواإلنجلیزیةاللغةلمتعلمي ؛388.408
g.للفقرةوفًقاللتلمیذتقییماتبأيالمتعلقةالمعلوماتتلقي)f(و؛1الفرعيالقسممن
h.بھا التلمیذ، إذا كانت المدرسة أو المنطقة التعلیمیة التي التحقاتصل باإلدارة أو المنطقة التعلیمیة ، حسب االقتضاء

تنتھك أحكام ھذا القسم.
إلىمعلوماتتقدیمتعلیمیةمنطقةكلأمناءمجلسعلىیجب،2الفرعيالقسممن)c(و)b(الفقرتینأحكامعنالنظربصرف.3
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الوالد أو الوصي القانوني للتلمیذ الذي ھو متعلم للغة اإلنجلیزیة بلغة وصیغة الوالد أو یمكن أن یفھم الوصي القانوني.
للوالد أو الوصيتعلیمیة ، كتابًة وباللغة اإلنجلیزیة واللغة األساسیةإلى الحد الممكن عملًیا ، یجب على مجلس أمناء كل منطقة.4

وقت تسجیل التلمیذالوالد أو الوصي القانوني بالحقوق الموضحة في ھذا القسمالقانوني للتلمیذ الذي یتعلم اللغة اإلنجلیزیة ، إبالغ
أن تقدم منطقةتحدید التلمیذ على أنھ متعلم اللغة اإلنجلیزیة. یجبفي مدرسة داخل منطقة المدرسة أو في الوقت الذي یتم فیھ

أوالسنوي للتلمیذ في مدرسة داخل منطقة المدرسة إلى الوالدالمدرسة نسخة من الحقوق الموضحة في ھذا القسم في التسجیل
الوصي القانوني للتلمیذ الذي یتعلم اللغة اإلنجلیزیة.

اإلنجلیزیةفي ھذا القسم باللغات الخمس األكثر شیوًعا بخالف اللغةیجب على اإلدارة توفیر نسخ مترجمة من الحقوق الموضحة.5
الحصر ، اإلسبانیةمنطقة تعلیمیة ، والتي قد تشمل ، على سبیل المثال الالتي یتم التحدث بھا بشكل أساسي في المنازل داخل كل

نشر نسخةوكل مدرسة تسجیل الطالب الذین یتعلمون اللغة اإلنجلیزیةو التاغالوغیة . یجب على مجلس أمناء كل منطقة تعلیمیة
، على سبیلالخاصة بھم بأكبر عدد ممكن من اللغات ، والتي قد تشملمن الحقوق الموضحة في ھذا القسم على مواقع اإلنترنت

المترجمة من قبل اإلدارة وفًقا لھذا القسم الفرعي.المثال ال الحصر ، و تنطبق على منطقة المدرسة ، واللغات
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