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مؤسسة مدارس بورتالند الحكومية تعمل على أول برنامج ثنائي اللغة مكثف باللغة 

 العربية 

ل من نوعه , األونائي اللغةث–اح برنامج اللغة العربية المكثف المدارس الحكومية في بورتالند متحمسة القتراح افتت

بالدراسة باللغة حيث سيقضي الطالب نصف اليوم  2018في والية أوريغون. سنبدأ مع صف التمهيدي في سبتمبر 

الثاني بالدراسة باللغة اإلنجليزية. سيتم قبول الطالب المؤهلين لدخول صف التمهيدي ممن اتموا ال العربية والنصف 

  هو بحلولأ ٢٠١٨سبتمبر  1سنوات من العمر قبل  5

 مدارس بورتالند الحكومية .التابعة لمنطقة اليسكنون في و

 

ر الثقافات وتطوير مهارات التفكير عب,  تقان لغتينالاتاحة الفرصة لجميع الطالب  البرامج المكثفة ثنائية اللغة هوالهدف من 

 على مستوى عال، وتحقيق أسس أكاديمية قوية تعدهم للمدرسة الثانوية وما بعدها.

برامج ستنضم العربية إلى الي مدارس بورتالند الحكومية, حيث فأحدث إضافة إلى البرامج المكثفة اللغة العربية هي 

طالب الأداء  أنر باستمراأظهرت ث والصينية واليابانية واإلسبانية والروسية والفيتنامية. أكثر من أربعين عاما من البح

زية فقط لمواد اللغة اإلنجليزية والرياضيات والتي تدار باللغة اإلنجلي ية اللغة في االختبارات المعيارية ثنائ -برامج اللغات المكثفة الملتحقيب ب

يد المزر رة على تطويطالب برامج اللغات المكثفة عادة لديهم القدوان  يعادل أو يفوق اداء نظرائهم من الطالب رواد البرامج أحادية اللغة.

عزيز تفضال عن حل المشاكل  ذاكرة أفضل ومهارات متفوقة في كما تتكون لديهم ،ر زيادة بالتحكم في االنتباهمن المرونة المعرفية، وإظها

 الفهم للغتهم األساسية .

تحديد الموقع األنسب على مع هيئة المرافق وموظفي المدارس مؤسسة مدارس بورتالند الحكومية حالياً تعمل 

 الملتحقة دورا رئيسيا في تحديد موقع البرنامج المؤقت والدائم.ر األس غة العربية المكثف .وستلعبلبرنامج الل

 

غبة واالهتمام في هذا تحديد مستوى الر د الحكومية الىمدارس بورتالنى تسعىمن أجل المضي قدما في االقتراح، 

ول على لحصلتمامك و. للتعبير عن اهالحكومية بورتالندمن قبل االسرالمقيمة في المنطقة التابعة لمدارس  البرنامج

عتماداً يتم اختيار المشاركين ا. سالكترونياً  االستبيانتعبئة هذا مزيد من المعلومات حول هذا البرنامج المقترح، يرجى 

 على قرعة بطاقات االستبيان .

 

 غرفة مجلس-ثنائية اللغة في مركز خدمات التعليم  حول البرامج  إلينا في االجتماعات اإلعالمية يرجى االنضمام

   اإلدارة، على العنوان التالي 
Blanchard Educational Service Center 
 501 N Dixon St., Portland, OR 97227 

  مساء ٦يناير في الساعة   ٢٥الخميس 
   مساء ٦يناير الساعة   ٢٩االثنين 

  صباحا ١٠ يناير الساعة  ٣١األربعاء 

 

 هاتفساعة من الموعد على  48االتصال قبل طلب, الرجاء اعالمنا بأي لغة ترغبها بعند ال الترجمة الفورية متوفرة 

 .tvuong@pps.netأو ارسال بريد الكتروني الى نامي فيونغ  5039163151

 

 مزيد من المعلومات يرجى األتصال ب:ل

  ssaifan@pps.net   ٧٨٥١١فرعي   ٥٠٣٩١٦٢٠٠٠ت  -لمكثفة االعربية اللغة سناء سعيفان، معلمة 

 mbacon@pps.net    ٥٠٣٩١٦٣١٥١ ت -اللغات الثنائية دائرة ر ن، مديمايكل بيكو
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