أولياء أمور متعلمي اللغة اإلنجليزية  -تعلم اإلنجليزية!
إشراك أولياء األمور يحسن من إنجاز الطالب.
يُطلب من عدد كبير من الطالب استخدام البرامج المقدمة عبر االنترنت في التعليم .ويمكن
أن يكون هذا األمر صعبا ً وخاصة لألسر الجديدة في البالد ،حيث توجد حواجز لغوية سواء
لدى الطالب في الفصل الدراسي ولدى الوالدين في المنزل.
حددت إدارة مدارس جيفرسون باريش فرصتين فريدتين ستتيحان ألولياء األمور الحصول
على برنامج تعلم لغة معتمد وخدمة إنترنت منخفضة التكلفة في المنزل .وستمنح هذه
المنتجات أولياء األمور المهارات اللغوية الالزمة وتمنح الطالب إمكانية الوصول إلى برامج
المناهج الدراسية على اإلنترنت.
روزيتا ستون
عقد نظام مدارس جيفرسون باريش شراكة مع روزيتا ستون
للتعليم ( )Rosetta Stone Educationلمنح أولياء األمور
إمكانية الوصول إلى حلول روزيتا ستون للمراحل من
الروضة إلى الصف الثاني عشر .كما أن استخدام البرنامج
يتيح ألولياء أمور وأوصياء متعلمي اللغة اإلنجليزية ( )ELLتجربة تعلم اللغة تماما ً كما يتعلم
الطالب .وهذا الحل يم ّكن أولياء أمور متعلمي اللغة اإلنجليزية من تعلم اللغة اإلنجليزية
والمشاركة في البرنامج األكاديمي المقدم لألطفال .يمكن للسكان المحرومين من الخدمات
غير الناطقين باإلنجليزية تطوير مهارات لغوية إضافية في اللغة اإلنجليزية ،مما يزيد من
مشاركتهم في المدرسة والمساهمة في تحقيق تحسن الطالب.
دروس اللغة تشرك أولياء األمور
تشمل الدروس تعليمات لغوية للمبتدئين ومحتوى للمستوى
المتوسط .والتعرف على الكالم األفضل يقيّم نطق المتعلمين,
مما يقدم تغذية مرتدة فورية ترشد المتعلمين للتحدث باللغة
الجديدة بشكل صحيح.
األهلية والقيد
تتوفر إمكانية الوصول إلى برنامج روزيتا ستون ألولياء
أمور متعلمي اللغة اإلنجليزية .لالنضمام إلى برنامج حلول
المجتمع المقدم من نظام مدارس جيفرسون باريش وروزيتا
ستون ،قم بتعبئة الطلب على
http://edtech.jpschools.org/rscommunity.

الدخول على اإلنترنت في المنزل:
توفير كوكس لبرنامج
 Connect2Competeللمجتمع
لم تعد عملية وجود كمبيوتر وخدمة إنترنت
في المنزل أمراً ترفيهيا ً  -بل أصبحت
ضرورة .تفهم كوكس هذا الواقع الجديد
وتعمل على توفير إنترنت وأجهزة منخفضة
السعر للطالب ذوي الدخل المنخفض وأسرهم
من خالل تقديم برنامج
 Connect2Competeللمجتمعات التي
تعمل فيها.
برنامج  Connect2Competeالمقدم من
كوكس هو برنامج متاح لألسر التي لديها
أطفال في المراحل من الروضة إلى الصف
الثاني عشر الذين يتألهون للحصول على وجبة
غداء مدرسية مجانية أو منخفضة السعر من
خالل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية
( ،)SNAPوبرنامج الغداء المدرسي الوطني
) ,)NSLPوأكثر من ذلك بكثير.
منذ عام  ،2102تم توصيل اإلنترنت لما
يقرب من  211,111شخص من خالل
برنامج  Connect2Competeالمقدم من
كوكس – معظمهم ألول مرة.
نساعد ببرنامج  ،Connect2Competeعلى
إحداث تغييراً في حياة الطالب في مجتمعاتنا.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه مؤهالً ،قم
بزيارة
 www.connect2compete.org/Coxأو
اتصل على .)522( 222-2222

