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 مقدمھ
 
 
 
 

 پس منظر/تاریخچھ 
(تسط کم بر انگلیسی)   LEPنصاب آموزشی مھارت ھای زندگی بھ ھدف تدریس مھارت ھای مورد نیاز برای متعلمین 

جھت سازگاری، عملکرد و تالش در ایاالت متحده ایجاد گردید. این نصاب آموزشی بھ عنوان ابزاری برای معلمین عمل  
 می کند تا زبان آموزان انگلیسی را قادر سازد تا چالش ھای فردی خود را بھ رشد معنادار تبدیل کنند. 

 
علیرغم داشتن مھارت ھا و تجربیات فراوان از کشورھای خود، اکثراً با دانش  پناھندگان و مھاجرین بھ ایاالت متحده 

محدودی در مورد فرھنگ ایاالت متحده می آیند و ممکن است مھارت ھای خاصی در رابطھ با زندگی در ایاالت متحده 
ل تروما، و موانعی برای  نداشتھ باشند، در نتیجھ، آنھا می توانند انزوای اجتماعی، صحت ضعیف را تجربھ کنند بھ دلی

اشتغال، مسکن، حمل و نقل، زبان و تکنالوژی دارند. پناھندگان و مھاجرین تازه وارد اکثراً در ایجاد ارتباطات اجتماعی 
با مشکل مواجھ ھستند، از منابع قابل دسترس برای آنان بی اطالع ھستند و در درک فرھنگ ایاالت متحده مشکل دارند. 

 ن آنھا در مورد زندگی جدید و اشتیاق آنھا برای یادگیری مھارت ھای جدید قابل انکار نیست. با این حال، ھیجا
 

برای کمک بھ تازه واردان برای مقابلھ و غلبھ بر چالش ھایی کھ با آن روبرو ھستند، آموزش مھارت ھایی کھ برای 
می سازد تا بھ طور انتقادی و مستقل فکر کنند،  موفقیت و خودکفایی نیاز دارند، حیاتی است. این مھارت ھا آنھا را قادر 

فرصت ھای اقتصادی را دنبال کنند، در یادگیری مادام العمر شرکت کنند، منابع را پیدا کنند و بھ تکنالوژی دسترسی 
 داشتھ باشند تا زندگی آرام و سالم داشتھ باشند. 

 
 استفاده از نصاب آموزشی

این نصاب آموزشی شامل نھ واحد است کھ ھر کدام شامل سھ تا پنج درس است کھ بر موضوعات مرتبط با زندگی زبان 
شوند، واحدھا و ھای مختلف وارد ایاالت متحده میآموزان بزرگسال متمرکز است. از آنجایی کھ افراد تازه وارد در زمان 

علمین در ھر زمانی بھ آن بپیوندند. دروس بھ گونھ ای طراحی شده  توان بھ ھر ترتیبی آموزش داد و متھا را می درس
 تدریس شوند. 1:1یک محیط صنف درسی، با گروپ ھای بزرگ یا کوچک، یا از طریق آموزش بودند کھ در 
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 ھر درس دارای دو نسخھ مربوط بھ سطوح آموزش ابتدایی بزرگساالن ایالت واشنگتن است: 
 

 متعلمین متوسطھ پائین:

 می توانند خواندن و نوشتن ابتدایی، مربوط بھ نقش ھای زندگی را انجام دھند.  •

 موضوعات آشنا بخوانند و ترجمھ کنند. می توانند مطالب ساده و بعضی مطالب معتبر را در مورد  •

می توانند چارت ھا، گراف ھا، و برچسپ ھای ساده را ترجمھ کنند. راھنمایی ھا و دیاگرام ھای  •
 نوشتھ شده ابتدایی را دنبال کنند.

 می توانند راھنمایی ھا و دیاگرام ھای شفاھی و کتبی ابتدایی را دنبال کنند.  •
 

 متعملین سطح ابتدایی:

 د فورم ھای ساده ای را پر کنند کھ معلومات شخصی ابتدایی را خواستھ اند. می توانن •

 می توانند یک لیست ساده یا پیام تیلفونی بنویسند. •

 می توانند جمالت ساده را درباره موضوعات آشنا بخوانند و ترجمھ کنند. •

 کنند. می توانند مسیرھای ساده، عالیم، نقشھ ھا و مینوھای ساده را بخوانند و ترجمھ  •

 
با توجھ بھ اینکھ متعلمین در یک صنف بھ ندرت مھارت یکسانی در زبان انگلیسی دارند، می توان دو نسخھ از درس ھا  

 را بھ تنھایی تدریس کرد یا در یک صنف مختلط در کنار ھم استفاده کرد.

 
 تکنالوژی 

نصاب آموزشی مھارت ھای زندگی بھ گونھ ای طراحی شده است کھ استفاده آن آسان و ھمھ شمول باشد. تمام دروس 
فقط با استفاده از مطالب چاپی قابل تدریس است. اما، دروس خاصی وجود دارند کھ در آنھا متعلمین از تمرینات دنیای  

ارتباطات از و راھنمایی حمل و نقل ، و دروس سواد دیجیتالحد واقعی با استفاده از تکنالوژی بھره می برند. برای وا
کنیم متعلمین بھ تیلفون ھوشمند، تبلیت یا کمپیوتر دسترسی داشتھ باشند کھ بھ وای فای وصل  ، توصیھ میطریق ایمیل

 باشد.

 
 چاپ و تطبیق نصاب آموزشی

خواھید  ای را میرس است. اگر نسخھبرای حفظ فارمت آن برای چاپ آسان در دست PDFنصاب آموزشی بھ صورت 
 با شماره   ReWAکھ بتوان آن را تصحیح کرد تا نیازھای اجتماع یادگیرنده خاص شما را برآورده کند، لطفاً با 

 تماس بگیرید. 206-957-2029
 

بیشتری در حال حاضر نصاب آموزشی بھ زبان انگلیسی ارائھ می شود، اما امیدواریم در آینده آن را بھ زبان ھای 
  ارائھ کنیم.
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