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Indiana Certificate of Multilingual Proficiency 

 شهادة انديانا للكفاءه فى اللغات المتعددة 

 

هادة  ش  علىمنح لطالب المدرسة الثانوية وتظهر ت جائزة   هي متعددةفى اللغات ال للكفاءة  إنديانا  شهادة

  هااستخداموتعد ذات معنى عند  الكفاءة،  مستوىفى  عالية  درجة  حقق قد  الطالب أن على  التفاصيل، وتنص 

. اإلنجليزية  اللغة إلى  أكثرباإلضافة  أو واحدة  لغةفى المجال المهنى لوالجامعة  في  

 الهدف 

يلي:   بما  للقيام إلتقان اللغات المتعددة  إنديانا لقد تم تطويرشهادة   

للمجتمع  المتعددة واللغات  الثقافات واحترام التنوع   قيمة على  التأكيد*       

العامة  المدارس في  العالمي والتراث  اللغة تعليم  قيمة إدراك*       

والعشرين الحادي  للقرن  لخريج المطلوبة  بالمهارات  الطالب إعداد*       

فى اللغات المتعدده  الكفاءة   أنه تم الحصول على علىالقرارا*       

لقبوللغرض ا المتقدمين على للتعرف إضافية   بوسيلة الثانوية  بعد  التعليمية   المؤسسات تزويد *       

اللغة   إجادة ومهارات  اللغة مهارات  لتحديد  بطريقةعلى مستوى الدولة و الوالية في  العمل أرباب  تزويد *       

 

األهلية  متطلبات  

: يلي  بما  القيام  الطالب على يجب ،  اللغات المتعددة  الكفاءة  شهادة على الحصول أجل من  

  ساعات دراسية ثمانية عن يقل  ال  ما مع الثانوية  المدرسة في  اإلنجليزية  اللغة مهارات  متطلبات تلبية*       

       اللغة   مهارات/  اإلنجليزية   اللغة في

   (ISTEP Grade 10 ELA)  *التؤهل عند التخرج  امتحان  اجتياز     

  خالل  من أو  الدراسية  الدورات خالل  من العالمية اللغة  في معتمدة  ساعات  ستة عن يقل ال  ما كسب *       

الكفاءة  إظهار  

      فيعلى مستوى متوسط عالى  حصوله فإن عالمية، لغة  في  طالقةكان الطالب الملتحق لديه   إذا **        

  الطالب يتلقى  عندها. الدراسية  الدورات من بدالا  الكفاءة  على  دليل بمثابة  يكون أن يمكن  العالمية  اللغة تقييم 

. الثانوية المرحلة   خالل وقت أي  في  التقييم  إجراء يمكن. يةالعالم  غةللا  في  ساعات دراسية  ستة  تلقائياا  

   .المعتمد اللغة  اختبار في  عالي متوسط  إجادة  مستوى ز حراإ *     
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 كيف تبدأ

  فى  كفاءةالالمشاركة فى شهادة  استمارةعليهم ارسال الحصول على الشهادة  الطالب الذين يرغبون فى
الطالب   اخطار، سنقوم بالمشاركة  مراجعة استمارة بمجرد .أدناه  الواردة لمتطلبات با الوفاء و اللغات المتعدده   

AP, STAMP 4S,( اللغوية الموحدة  الحد اختبارات الكفاءة  جلوسعليهم ال يتطلبذا ما كان ا التالية  
. (WorldSpeak, ALTA, SLPI 

 

   متعددة فى اللغات ال الكفاءة  لشهادة ها راختيا  يتم  لغة لكل  أدناه  المشاركة  نموذج  بتقديم  قم - 1    

مناسب  لغوي  تقييم على للحصول  لسج   - 2      

  معايير يستوفون  الذين طالبالمطلوب لل **ستقوم ادارة المدرسة بدفع رسوم التسجيل لالختبار        

           . المالية الحاجة

الدرجات  من المطلوب  األدنى  الحد على واحصل اللغة  قييمأجلس المتحان ت - 3      

 

 أضغط لتقديم نموذج المشاركة

  

( 2021- 2020)السنة الدراسية  اللغة تقييم معلومات   

  شهادةل يقدمواأن  للطالب يمكن. التالية اللغة تقييم  خيارات تتوفر 1202-2020 الدراسي للعام

واحدة لغة منر أكثفي  اللغوية الكفاءة  

المالية  الحاجة معايير يستوفون  الذين للطالب التقييمات تكاليف  لتعويض التمويل توفر** ي  

 

( 1202- 2020 الدراسية السنة) االختبار نافذة  

 * 2020اكتوبر 30 –سبتمبر 21

2021أبريل  2 – يناير 19 * 

االختبار طريقة  

. إضافية تسجيل  رسوم يتطلب وقد االختبارات لبعض المنزل في بعد عن  االختبار يتوفر     * 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtz6S8sbMGXg-np66ndNTazEJmNIxYT8QNUI6GvrwHsrlhpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtz6S8sbMGXg-np66ndNTazEJmNIxYT8QNUI6GvrwHsrlhpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtz6S8sbMGXg-np66ndNTazEJmNIxYT8QNUI6GvrwHsrlhpA/viewform
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( ا 94 دوالرا ) AP  تقييم 

(5 أو 4 درجة ) كاملال ختبارال ا: المتطلبات من األدنى  الحد   

اإلسبانية ، والالتينية،  اليابانية، األلمانية ،  الفرنسية،  (المبسطة )  الصينية:  المتاحة  اللغات   

 

 ( ا19.9 دوالرات 5.00: واحد  قسم اعادة/  دوالرا )  STAMP 4S by Avant  تقييم 

  جميع في ( 6) العالي  المتوسط  المستوى  من األدنى  الحد   الطالب يستوفي: المتطلبات من األدنى  الحد 

. الدرجات متوسط  بحساب  يسمح  ال . اللغة مجاالت  

  في  األربعة المجال  اختبارات  جميع إجراء  الطالب  من يتطلب  ولكنه المنزل في  بُعد عن االختبار يتوفر

  بقيمة   إضافية  تسجيل رسوم ستكلفك  ،  ذلك إلى باإلضافة.  ساعات  3 حوالي هذا  يستغرق قد . واحدة  جلسة

.دوالرات 10  

  الماندرين  الكورية،  اليابانية،  اإليطالية، الهندية، العبرية،  األلمانية،   الفرنسية، العربية،:  المتوفرة اللغات 

اإلسبانية و الروسية،  البرتغالية، البولندية،   ،(التقليدية )  الماندرين ،( المبسطة)  

 

Avant تسجيل االختبار عبر اإلنترنت ل    Avant فحص  التقنية  STAMP 4S موقع االختبار 

 تتتلللل  

Avant مزيد من المعلومات على موقع 

 نموذج االختبارات 

 أدلة الممتحنين 

 * دليل الممتحن  

 * دليل االستعداد 

 * دليل  المعيار و دليل التقييم 

 *  دليل الممتحن/ و الوالدين    

 أدلة  جميع  المستخدمين 

 

https://avantassessment.ecwid.com/#!/Monroe-County-Community-School-Corporation/c/42814360/offset=0&sort=normal
https://avantassessment.ecwid.com/#!/Monroe-County-Community-School-Corporation/c/42814360/offset=0&sort=normal
https://app.avantassessment.com/tech-check
https://app.avantassessment.com/tech-check
https://app.avantassessment.com/test
https://app.avantassessment.com/test
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/stamp
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/stamp
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/stamp
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/sample-tests#4S_Sample
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/stamp4s/test-taker-guide
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/stamp4s/test-taker-guide
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/stamp4s/test-taker-guide
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/stamp/power-up-guide
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/stamp4s/benchmark-rubric-guide
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/stamp4s/test-taker-parent-guide
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/guides
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( ا 9049, دوالرات 10.00: واحد قسم  عادةا/  دوالرا ) WorldSpeak by Avant  تقييم 

  جميع في ( 6) العالي  المتوسط  المستوى  من األدنى  الحد   الطالب يستوفي: المتطلبات من األدنى  الحد 

. الدرجات متوسط  بحساب  يسمح  ال . اللغة مجاالت  

  في  األربعة المجال  اختبارات  جميع إجراء  الطالب  من يتطلب  ولكنه المنزل في  بُعد عن االختبار يتوفر

  بقيمة   إضافية  تسجيل رسوم ستكلفك  ،  ذلك إلى باإلضافة.  ساعات  3 حوالي هذا  يستغرق قد . واحدة  جلسة

.دوالرات 10  

  الهمونغ،  ،  الكريولية - الهايتية الفلبينية، اإلنجليزية،   التشيكية، الذقن، األرمينية،  األمهرية،:  المتوفرة اللغات 

  األردية، التركية،   ، التيلجو   التاميلية،  ،ماكسا الصومالية  ماي، مااي الصومالية الساموية،  الماراثية،  إيلوكانو، 

يوبيك   و الفيتنامية،  

 

Avant  تسجيل االختبار عبر اإلنترنت ل      Avant فحص  التقنية      WorldSpeak موقع االختبار 

 

  

Avant مزيد من المعلومات على موقع 

 نموذج االختبارات 

 أدلة الممتحنين 

 * دليل الممتحن  

 * دليل االستعداد 

 * دليل  المعيار و دليل التقييم 

 *  دليل الممتحن/ والوالدين    

 أدلة جميع  المستخدمين 

 

دوالرا(     132)    ALTA  تقييم 

 -1)+ IRL     والكتابة )مقياس واالستماع  التحدث  : المتطلبات من نى الحد االد

 

(  الغربية)  البلوشية ،  األذربيجانية ،  األرمينية ، العربية  ، األمهرية ،  األلبانية ،  األفريكانية:  المتوفرة اللغات 

  ،  التشوكية  ،( التقليدية)  الكانتونية ،  الكمبودية ،  البورمية  ، البلغارية  ،  البوسنية ،  البنغالية  ، البامبارا  ،

https://avantassessment.ecwid.com/#!/Monroe-County-Community-School-Corporation/c/42814360/offset=0&sort=normal
https://avantassessment.ecwid.com/#!/Monroe-County-Community-School-Corporation/c/42814360/offset=0&sort=normal
https://app.avantassessment.com/tech-check
https://app.avantassessment.com/tech-check
https://app.avantassessment.com/test
https://app.avantassessment.com/test
https://app.avantassessment.com/test
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/stamp
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/stamp
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/sample-tests#4S_Sample
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/stamp4s/test-taker-guide
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/stamp/power-up-guide
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/stamp4s/benchmark-rubric-guide
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/stamp4s/test-taker-parent-guide
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/guides
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  ، الفرنسية  ،  الفنلندية  ،( آكان)  فانتي ، إيوي ،  الهولندية  ، الدارية  ،  الدانماركية  ، التشيكية   ، الكرواتية 

  الهوسا ،  الكريول- الهايتية  ، ، ( الحديثة )  اليونانية ،  األلمانية ،  الجا  ،( فوالني) فولفولدي  ،( الكندية)  الفرنسية

،  الجامايكية العامية  ، اإليطالية  ،  اإلندونيسية الوكانو، اإليبو،    ، المجرية   ، هيومنغ،الهندية ،  العبرية ،

  ،  )كورمانجو(، الكردية )سورانى(، الالتفية الكردية   ، الكورية الكينيارواندا،  ،  الكازاخستانيةاليابانية، 

  ، النرويجية  ،  النيبالية ،  المنغولية،  (المبسطة ) الماندرين  ، الماالياالمية ،  الماليو  ، المقدونية  ،  الليتوانية

  ، ( البرتغال)  البرتغالية ، ( البرازيل)  البرتغالية ،  البولندية، ( الفارسية )  الفارسية ،  البشتو ، األورومو

  ، الكرواتية   الصربية ،  الصربية  ، ساموا  ،  الروسية ،  الرومانية ، ( الغربية )  البنجابية  ، ( الشرقية )  البنجابية

  ، ( التقليدية )  التايوانية  ، التاغالوغية  ، السويدية  ،  السواحلية  ، اإلسبانية  ،  الصومالية ،  السلوفاكية  ، السنهالية 

  ،(  آكان)  التوي ،  التركمانية ،  التركية ،  التغرينية ،  التبتية  ، التايالندية  ،  التيلجو ،  التاميلية  ، الطاجيكية 

اليوروبا ،  الولوف ،  الفيتنامية  ، األوزبكية  ، األردية  ، األوكرانية  

 

 التحضير لال ختبار الخاص بك 

   

     ( دوالرا 140 ) SLPI  تقييم 

( متقدم/  متوسط فوق ال)  كاملة مقابلة: المتطلبات  من األدنى  الحد       

األمريكية  اإلشارة لغة : المتاحة  اللغات       

 

إضافية  مصادر       

                   * منشور شهادة  الكفاءة  متعددة  اللغات  لمؤسسة مدارس مقاطعة منورو المجتمعية                   

       *  اللغات المتاحة لشهادة  الكفاءة متعددة  اللغات  

 Choonhyun Jeon ة أو للحصول على معلومات إضافية ، يرجى االتصال بمرشد المدرس  

    cjeon@mccsc.edu  : على بريده االلكتروني 

 

https://www.altalang.com/language-testing/preparing-for-your-test/
https://www.altalang.com/language-testing/preparing-for-your-test/
https://www.altalang.com/language-testing/preparing-for-your-test/
https://www.mccsc.edu/cms/lib/IN01906545/Centricity/Domain/1607/Flyer_Certificate%20of%20Multilingual%20Proficiency%202020-21.pdf
https://www.mccsc.edu/cms/lib/IN01906545/Centricity/Domain/1607/Languages-Available-for-CoMP_2020-21.pdf
mailto:cjeon@mccsc.eduعلى
mailto:cjeon@mccsc.eduعلى
mailto:cjeon@mccsc.eduعلى

