English as a Second Language (ESL) Program
What is English as a Second Language (ESL) Support?
All Jeffco schools offer ESL support to the more than 5500 English language learners who speak more than 100
languages. ESL staff provide additional instructional services to children who speak or understand more than
one language to ensure academic success in their grade level classrooms. ESL Staff use specific strategies to support English language development (listening, speaking, reading and writing), in all content areas:
literacy, math, social studies, science and electives.

Goals of Jeffco’s ESL Program
•
•
•

English language learners will be at or above grade level in all
content areas.
English language learners will develop high levels of academic
English language proficiency.
The ESL/Dual Language staff promote cultural
awareness and family involvement and help bridge
school and home cultures.

Benefits of ESL Support
•

“To have another
language
is to possess
a second soul.”
— Charlemagne

A majority of English language learners who score proficient or
advanced on the
annual Colorado English language proficiency test perform as high or higher on state achievement tests
than their native English-speaking peers.
English language learners participate more successfully in their learning experiences
because the English language instructional support they receive allows them to understand and accomplish the same grade level expectations as their native English-speaking peers.
Students gain knowledge of their own culture as well as the cultures of others through interactions with a
broad variety of people and cultural perspectives (Miramontes, Nadeau, Commins, 2011).

What might English language Families, we encourage you to speak your
home language and celebrate your culture
instructional support from
with your children. A strong home lanthe ESL Staff look like?
guage leads to English language success.
At the secondary level:
•

There are specific ESL courses that are designed to meet the students’ English language development
needs.
• All courses align with Jeffco’s curriculum and include appropriate materials and assessments for English
language learners.
• ESL Teachers may partner with math, science, social studies and English language arts content area teachers to ensure that students are able to meet grade level expectations.
At the elementary level:
• ESL Staff collaborate with classroom teachers to ensure that English language learners are able to meet
grade level expectations.
• ESL Staff provide small group instruction for specialized English language needs,
typically within the student’s general education classroom.

)ESL( اللغة اإلنجليزية كبرنامج لغة ثانية
)؟ESL( ما هو دعم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية
 دعمًا للغة اإلنجليزية كلغة ثانية لمتعلمين آخرين للغة اإلنجليزية يبلغ عددهمJeffco تقدم جميع مدارس
 يقدم موظفو برنامج اللغة اإلنجليزية خدمات. لغة100  وهم يتحدثون أكثر من، متعلم في منطقتنا5500
تعليمية إضافية لألطفال الذين يتحدثون ويفهمون أكثر من لغة واحدة لضمان نجاحهم األكاديمي في الفصول
 يستخدم موظفو برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية استراتيجيات محددة؛ لدعم.الدراسية في مستوى الصف
، القراءة و الكتابة: في جميع مجاالت المحتوى،) القراءة والكتابة، التحدث،تطوير اللغة اإلنجليزية (االستماع
. و العلوم و المواد االختيارية، و الدراسات االجتماعية،و الرياضيات

 لإلنجليزية كلغة ثانيةJeffco أهداف برنامج
.•سوف يكون متعلمو اللغة اإلنجليزية في مستوى الصف أو أعلى منه في جميع مجاالت المحتوى الدراسي
.•سوف يطور متعلمو اإلنجليزية مستويات عالية من إجادة اللغة اإلنجليزية األكاديمية
 و يساعد في،ازدواجية اللغة الوعي الثقافي ومشاركة األسرة/•ينشر موظفو برنامج اإلنجليزية كلغة ثانية
.التقاء الثقافات المنزلية والمدرسية

مميزات دعم برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية
•غالبية متعلمي اإلنجليزية الذين يسجلون مستوى متقن أو متقدم في اختبار كلورادو إلجادة اللغة اإلنجليزية
ينجزون بنفس المستوى العالي أو أعلى في اختبارات اإلنجاز في الوالية مقارنة بقرنائهم الذين يتحدثون
.اإلنجليزية
•يشارك متعلمو اللغة اإلنجليزية بنجاح أكبر في خبرات التعلم؛ ألن الدعم التعليمي في اللغة اإلنجليزية الذي
يتلقونه يسمح لهم بفهم وإنجاز نفس توقعات مستوى الصف كقرنائهم الذين يتحدثون لغتهم اإلنجليزية
.األصلية
•يكتسب الطالب معرفة لثقافتهم و كذلك لثقافة اآلخرين عبر التفاعالت مع مجموعة متنوعة من األشخاص
.)2011  كمنز،  نادو، والمنظورات الثقافية (ميرامونتيس

كيف سيكون الدعم التعليمي للغة اإلنجليزية كلغة ثانية من موظفي البرنامج؟
:في المستوى الثانوي
.• توجد دورات تعليمية للغة اإلنجليزية كلغة ثانية موضوعة؛ لتلبية احتياجات نمو اللغة اإلنجليزية
. و تشمل المواد الدراسية المناسبة و التقييمات،•تتبع جميع الدورات المقررة
 و محتوى،•يمكن أن يشارك معلمو اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية بالرياضيات و العلوم والدراسات االجتماعية
.آداب اللغة اإلنجليزية؛ لضمان تمكن الطالب من تحقيق ما يطمحون إليه من مستويات الصف
:في المستوى األساسي
•يشارك موظفو برنامج اللغة اإلنجليزية معلمي الفصول لضمان تمكن الطالب من تحقيق ما يطمحون إليه
.من مستوى الصف
•يقدم موظفو برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية تعليميا جماعيا صغيرا لتلبية االحتياجات المتخصصة للغة
.اإلنجليزية

برامج اللغة المزدوجة

اإلنجليزية كلغة ثانية
و إدارة ازدواجية اللغة

تقدم مدراس  Jeffcoتعليما للغة المزدوجة في  6مدراس للتعليم األساسي و آداب اللغة اإلسبانية في
المدارس المتوسطة و العليا .لغات التعلم هي اإلسبانية واإلنجليزية.
فضال اتصل بالمدارس مباشرة لمعرفة المزيد من المعلومات .مدارس التعليم األساسي التي تقدم برامج اللغة
المزدوجة Lumberg, Foster, Emory, Eiber, Edgewater :و  .Molholmفضال اتصل
بالمدرسة المتوسطة أو العليا لمعرفة المزيد من المعلومات بشأن عروض آداب اللغة اإلسبانية.

ESL/Dual Language Department
1829 Denver West Dr, Bldg. #27
Golden CO 80401
303-982-6644

بالنسبة لألسر ،نحن نشجعهم على التحدث بلغة الموطن و االحتفال بثقافتهم
.مع األطفال .تؤدي لغة الموطن القوية إلى نجاح تعلم اللغة اإلنجليزية

يمكن أن تصبح أمتنا أقوى إذا نشأ جميع أطفالنا على تعلم لغتين .أستطيع أن أؤكد لكم
بأنهم عندما يدخلون سوق العمل ،فسوف نندم لعجز أطفالنا عن تحدث لغتين .اقتصادنا
العالمي يحتاج إلى ذلك؛ وأطفالنا يستحقون ذلك”.
— ريتشارد و .ريلي،
وزير تعليم أمريكي سابق
Revised 8/2017

“تعتمد الرؤية التي تؤكد أهمية األسرة ،جزئيا ،على االعتقاد بأن الطالب من
جميع الثقافات يصلون إلى المدرسة بكم هائل من الخبرات ومعرفة المفاهيم ،و
استراتيجيات التعلم”.
 -ميرامونتيس  ،نادو  ،كمنز 2011

