
  ا������ن ������ت ا�����ّ�: د��ة �����ر�� �� ���وع �����

  ا���وع:

  ا������ن ������ت ا�����ّ�: د��ة �����ر�� �� ���وع �����

  على  بالعمل  )،  / https://www.actfl.org   (  األجنبّیة  اللغات  لتدریس  األمریكّي  المجلس  تمّثل  التي  ، ACTFL   آكتفل  مؤسسة  تقوم
  مشروع إنتاج فیدیوھات تعلیمّیة في لغات مختلفة؛ لذلك تحتاج أن تتعاقد مع مؤّدین للغة (المؤّدي للغة: قارىء یقرأ نصوصاً في اللغة على
  شكل حوارات، یؤّدیھا وكأّنھ یتحّدث إلى شخص آخر)؛ لتأدیة أدوار تمثیلّیة إلنتاج سلسلة من مقاطع الفیدیو الّتعلیمّیة التي ستستعمل الحقاً

  لتقییم األداء اللغوي لمتعلّمي اللغات في المدارس المتوّسطة والّثانویة. وسیتّم إنتاج مقاطع الفیدیو بلغات عدیدة، وھي: العربّیة والصینّیة
  (الماندرین) واإلنجلیزّیة والفرنسّیة واأللمانّیة واإلیطالّیة والیابانّیة والكورّیة والبرتغالّیة والروسّیة واإلسبانّیة.

  ا�دوار:
  ���ك أدوار ������ �� �ّ� ���:

  ����؛ أي �� ا��ّدي (ا���ّ�) وا����� ا��ي ���ّ�� ا����.  ���م ا���ّ��ن ���اءة �ٍ� ����� ��اراً ��  ·

  ����وا ��ا ا��ا��، ����ً ��� ا���ار.  ·

 https://aappl2demo.actfltesting.org/general-video 

  للمشاركة بتمثیل أحد ھذه األدوار، ینبغي توّفر الشروط التالیة:
  أو الوارثین للغة (أبناء اللغة األصلّیون: ھم الذین اكتسبوا مھاراتھا المختلفة من  أن یتقن المشارُك اللغَة كأحد أبنائھا األصلّیین  ·

  خالل مكان والدتھم، بینما أبناء اللغة الوارثون للغة: ھم الذین اكتسبوا مھاراتھا المختلفة من خالل استعمالھا في البیت لكنھم
  تعلموا في مدارس یغلب علیھا استعمال اللغة اإلنجلیزّیة).

  تسجیل  الثانویة  المرحلة  عمر  في  للمشاركین  المناسب  من  یكون  (ربما  سنة. 18   - 12   بین  المشاركین  أعمار  تتراوح  أن  ·
  بصرف النظر عن جنس المشارك أو عِرقھ.  . یمكن المشاركة  النصوص التي تستھدف طالب المرحلة الثانویة)

  ومعقدة بصوٍت عاٍل. ستكون ھذه النصوص متوّفرة أمام المشارك أثناء  أن یكون المشارك قادراً على قراءة نصوص طویلة  ·
  التسجیل، وبالتالي ال حاجة للحفظ. وستكون النصوص باللغة المستھدفة لكّل مشارك.

  ویكون لدیھ المقدرة لتقّبل التوجیھات والتعلیمات من الخبیر اللغوّي.  أن یظھر المشارك مرتاحاً وطبیعّیاً أمام الكامیرا،  ·
  األعمال  أو  التمثیل  في  خبرة  لدیھ  یكون  أن  حاجة  وال  الكامیرا.  أمام  جّذابة  بشخصیة  ویتمّتع  ولطیفاً  ودوداً  المشارك  یكون  أن  ·

  المسرحّیة، لكّن توّفّر ھذه الخبرة ُیعتبر مفیداً.
  حالة  ولكّل  فردّي،  بشكل  االستثناءات  في  النظر  (سیتّم  . 19   كوفید  ضد  التطعیم  على  حصولھ  إثبات  المشارك  ُیظھر  أن  یجب  ·

  على حدة).

  مواعید التصویر وأماكنھ:
 2023   مارس 31   - 11   بین  تقریباً،  ساعات 3   مّدة  منھا  واحدة  كّل  تستمّر  جلسات،  في  الّتصویر  سیتّم  الّتصویر:  مواعید  ·

  (سیتّم تحدید المواعید الّدقیقة الحقاً).
  األولوّیة  ُتعطى  لذلك  )؛ Alexandria,  VA   (  فرجینیا  والیة  في  اإلسكندریة،  مدینة  في  شخصّي  بشكل  التصویر  سیكون  ·

  ). Richmond   ریتشموند  / Baltimore   بالتیمور  /  . Washington,  D.C   العاصمة  (منطقة  القریبة  المناطق  في  للمقیمین
  الشخصّي.  للتصویر  بدّقة COVID-19   بـ  الخاصة  السالمة  بروتوكوالت  اّتباع  سیتم  ·

https://www.actfl.org/
https://aappl2demo.actfltesting.org/general-video


  المكافأة المالّیة:
  . Zoom   منصة  عبر  واحدة  ساعة  لمدة  وبروفة  التصویر،  من  ساعات  ثالث  إلى  تصل  لمدة  دوالر، 300   المكافأة  تبلغ  ·

  وُیطلب من المشارك ممارسة السیناریو بمفرده قبل موعد التصویر الذي سیتّم تحدیده الحقاً.
  لتعبئتھا  المطلوبة؛  واألوراق  النماذج  إرسال  سیتّم  للتمثیل.  الالزمة  التصریحات  تقدیم  سنة 16   سن  تحت  المشاركین  من  ُیطلب  ·

  من خالل الوالدین، وإعادتھا بالبرید. سیتّم توضیح التعلیمات الخاّصة بھذا األمر.
  إذن  نموذج  على  بالتوقیع  المشارك  على  الوصي  أو  الوالدین  أحد  یقوم  أن  یجب  عاما، 18   سن  تحت  للمشاركین  بالنسبة  ·

  أثناء  حاضراً  یكون  وأن  ، ZOOM   عبر  واحدة  ساعة  لمدة  البروفة  أثناء  حاضراً  یكون  وأن  التصویر،  موعد  قبل  المشاركة
  التصویر الشخصّي.

  كیفّیة تقدیم الطلبات:
  إذا كنت مھتما بالتقّدم للمشاركة باختبارات األداء لھذا الدور، فنرجو منك إرسال رسالة إلى البرید اإللكترونّي (اإلیمیل) التالي:

 casting@saplingpictures.com 
  یجب أن تتضّمن الرسالة المعلومات التالیة:

  االسم:  ●
  العمر:  ●
  اللغة التي تتحّدث بھا:  ●
  مكان السكن (اسم البلدة أو المدینة التي تسكن فیھا).  ●
  علیك.  الوّصّي  إیمیل  أو  الوالدین  أحد  إیمیل  إلیھم"  "المرسل  قائمة  تتضمن  أن  فیجب  عاما، 18   من  أقّل  عمرك  كان  إذا  ●

  إذا توّفر أحد األدوار، فسیتّم االتصال بك، وتزویدك بتفاصیل ومعلومات إضافّیة.
 casting@saplingpictures.com   اإللكترونّي:  البرید  خالل  من  معنا  التواصل  فنرجو  أسئلة،  أّیة  لدیك  كانت  إذا


