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بتقديم ختم والية إلينوي للكفاءة اللغوية في عدة لغات إلى طالبها المؤهلين الذين يظهرون  (  OLCHS)تفخر مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية  

 . غة واحدة أو أكثر إلى جانب اتقانهم للغة اإلنجليزيةمستوى عاٍل من الكفاءة في ل

 

وا اإلنجليزية  اللغة  في  لديهم كفاءة  إن  يثبتون  الذين  لغات ألولئك  اللغوية في عدة  الكفاءة  للغة  يُمنح ختم  إجادتهم  يعادل مستوى  بين لذين  ما  ثانية 

 (.  ACTFL)جنبية المتوسط والعالي وذلك بحسب معايير المجلس األمريكي لتعليم اللغات األ

 

ة وكذلك يُمنح ختم الوالية لخريجي المرحلة الثانوية ويظهر كختم في شهاداتهم وكشوفات درجاتهم الرسمية إلثبات أن الطالب متقن للغة اإلنجليزي

 . أخرىإن الشخص ثنائي اللغة يكون قادرا على القراءة والكتابة والتحدث والفهم بلغة .  متقن للغة واحدة إضافية أو أكثر

 

 : وتشمل مزايا الحصول على هذا التكريم ما يلي

 

 في والية إلينوي وربما في واليات أخرى  معدل معتمد لاللتحاق الجامعيكسب  ●

 يشكل ميزة إضافية لسيرتك الذاتية ويفيدك عند االلتحاق بالجامعة ●

 يساعدك في كسب المنح الدراسية والحصول على فرص العمل ●

 ع أهداف لغوية متقدمة يساعد في فهم كفاءتك لوض ●

 

 : ولكي يصبح الطالب مؤهال للحصول على ختم الكفاءة اللغوية في عدة لغات يجب عليه إثبات كفاءته في كل مما يلي

 

كحد أدنى في القسم الخاص بالقراءة والكتابة    480إثبات الكفاءة في إتقان اللغة اإلنجليزية وذلك من خالل الحصول على درجة   ●

(EBRW )تفي اختبار السا -SAT (أو أي مقياس آخر معتمد .) 

لغة أخرى وذلك من خالل الحصول على معدل   ● إتقان  الكفاءة في  لتعليم    I-5إثبات  المجلس األمريكي  تقييم معايير  في اختبار 

 (. أو أي مقياس آخر معتمد( ) ACTFL)اللغات األجنبية 

 

:  والمعدالت المؤهلة من خالل الرابط التالييمكن االطالع على القائمة الكاملة لتقييم اللغات 

https://www.isbe.net/Documents/language-proficiency-assessment-list.pdf 

 

اللغ في  اللغوية  الكفاءة  ختم  استحقاق  كفاءة  اختبار  واللغة  ويتم  األسبانية  معهدة  مقررات  في  العالمية  العربية   Advanced World  -اللغات 

Languages-  معهد  و مقررات  في  الملتحقين  وغير  لغات  عدة  في  اللغوية  الكفاءة  على ختم  للحصول  المؤهلين  الطالب  بأسر   Worldنرحب 

Languages    عليها الحصول  تم  التي  طالبهم  امتحانات  نتائج  لتقديم  المعهدوذلك  خارج  أخرى  ببرامج  االلتحاق  خالل  أكاديمية  )  من  مثل 

Dziedzictwa أو مؤسسات ثقافية أخرى   .) 
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