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 نوملعتین یذلاب الطلاد عاسیأن ي سردملاخ انمللن كمی
ثدلتحا تارھام ینستح ىلع یةزیلنجإلا للغةا

دھاعمل اھترادإ بموقی                                وED-IES-17-C-0007 دقعل ابجوم بلمعل ااذ ھلیومت بةیكیرمأل امیلعتل اةرازو لعباتل          ا(IES)ةیمیلعتل امولعل ادھع مموقی
ءامسالا ركیذ وأ یةیكرمألا لیملتعا ةرازو وأ    I ES  تاسایس وأ رظن تاجھو تاموللمعا یروصت ىوتمح ةرورلضاب سیعك الو .ثاحبلأل یةیكرمألا 
.یةیكرمألا مةولحكا معد  نتتضم يلتا تاظمنلما وأ یةرالتجا تانتجلما وأ یةرالتجا

بالطل اددع يف دةایز (  C  M  S  D )  نتایلبوورتم ندفالیلكل یةسردملا طقةنملا تدشھ ،طسوألا برلغا برع قطانلما نم دیدلعا ثلم 
.ضیةالما لقلیلةا تاونسلا لالخ یةلیزنجإلا للغةا نولمیتع ینذلا

فصلا يف یةزیلنجإلا للغةا نوملعتی ینلذا بلطالا ددع تفعرا 
ىل إ12/2011ي ساردلام اعلاي ف 1.266 ن منطقةملا يف 8-3 

.17/2016ي ساردلم ااعلي ا ف1.542

.اعونر تثأك(CMSD)          ية فیزیلجنإلة اغللن اوملعتن ییذلب االطلد اادعتح بصا أمك

8-3  متعلمي اللغة اإلنجلیزیة في الصف یةمئو ارتفعت نسبة 
 في المائة في 18 من یتحدثون لغة بخالف اللغة اإلسبانیة الذین 
.17/2016 في العام الدراسي 29 إلى 12/2011الدراسي العام 

من       ع(CMSD)ثحبت  مدیز  ان  متامولعمل  أن  الج  فةدعاسمل  اةیبلت ي  اتاجایتحال  وةیوغلل  ةیفاقثلا 
.ةیزیلجنإلة اغللن اوملعتن ییذلر ایغتملا اھبالد طادعتة لیمیلعتلاو

:تالاجة معبرر أبي عسردملخ اانملا لفھم يمیلعتلع االطتسط االورش(CMSD)            مدختست

بیئة تعلیمیة داعمة دقة دراسیة 

يفطاعلي – اعامتجم االلعتل امضیاف مناخ آمن و
قفارلل

 لتعزیز جھود المنطقة لدعم الطالب الذین یتعلمون اللغة اإلنجلیزیة، 
ط خالل الشراكة مع كلیفالندلغرب األوس          ا(REL)مع(CMSD)تتعاون            

.یةزیلجنإلا للغةا يملعتم حنجا جلأ نم

(CMSD)لمزید عن مناخ مدراس              ك الشراكة دراسة لتعلم اأجرت تل 

كیفیة ارتباط المناخ المدرسي یحضره متعلمي اللغة اإلنجلیزیة و الذي 
.ز الطالبنجاامع



  أن  CMS Dط والمنطقة المدرسیة لكلیفالند متروبولیتان لغرب األوسا      (REL)    وجد كل من
 االستطالع التعلیمي ارتبطت بمھارات التحدث واالستماع شروطالمجاالت المتعلقة ب

. في فنون اللغة اإلنجلیزیةنجازاالوبدرجات 

...ضلفأ ىعل یةلیزنجإلا للغةا يلمتعم لصح 
نمخ آانم
مضیافو

ملعتال
يطفالعا-           يعاجتمالا 

 قفارلل

یةمیلعت ئةیبدقة دراسیة
 ةماعد

یدزم مع سرادلما يف یةلیزنجإلا للغةا يف ثدتحلا تارھام 
طورلشا یعمج برع بالطلل بیةایجإلا تاعاطبنالا نم 
.یةلیملتعا تالاللمج بعةرألا

إلنجلیزیة في المدارس مع  افي اللغةمھارات االستماع  
مزید من االنطباعات اإلیجابیة للطالب للمناخ المدرسي 

.مضیافاآلمن وال

 في فنون اللغة اإلنجلیزیة في المدارس  نجازدرجات اال 
مع مزید من االنطباعات اإلیجابیة للطالب فیما یتعلق 

. الدراسیة وبیئة تعلیمة داعمةبالدقة

روابط مھمة ز في الریاضیات لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة في اختبار والیة أوھایو. ولم تجد الدراسة أیة نجا كما تناولت الدراسة العالقة بین شروط المجاالت التعلیمیة ودرجات اال
.ز في الریاضیاتبین أیة شروط للمجاالت التعلیمیة ودرجات االنجا

ر إلعتبابعین اأخذ 

یةیزلنجإلا للغةا يملعتم ءباآ خذیأ نأ یمكن 
رایتخاد نعر ابتعاالي في ساردلاخ انمل ا
.مھدالوت أاجایتحم اعدة لسردل مضفأ

 مقاربات أن تعتبر أن  یمكن للمدارس والمناطق
توفیر  مناخ مدرسي إیجابي یمكن أن یكون  

 من حیث دعم التالمیذ خاصةالفعالیة 
.للغة األنجلیزیةالمتعلمین 

ربتعیي سردملاخ انملان أة ساردلان یب ت
معالدا حالنجا ىعل یزكرتلل دعاو لامج 

.یةلیزنجإلا للغةا يلمتعلم

نتابا طةتبرلما یةسردلماو بیةالطلا صئصالخا . (2019).رس ، أیفی، درت، أیرا ج یةسردلما قةطنلما يف 8ى ت ح3 فصلا يف یةزلیجنإلا للغةا يلمتعلم ةیسارلدا ئجل
یتابوورتم ندالفلكلی  تقا مقر ركذ میتس ،تقاالللع ریرقات داعدإ( .نل لیملتعا ریوطلت يموقلا زكرلما ،یةلیملتعا موللعا دمعھ ،لیملتعا ةرازو ،مةصلعاا ،نطشناو .)اًیبرق ریرل
https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/projects/project.asp?projectID=4588: تسید ویم(REL)            .ةیمیلقإلة انوعملاو .

https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/projects/project.asp?projectID=4588

	یمكن للمناخ المدرسي أن یساعد الطلاب الذین یتعلمون
اللغة الإنجلیزیة على تحسین مھارات التحدث
	كما أصبح تعداد الطلاب الذین یتعلمون اللغة الإنجلیزیة في (CMSD) أكثر تنوعا. 
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