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 إخطار لولي األمر بأھلیة الطالب 
 )ESOLلبرنامج اللغة للغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى (

 وخدمات تعلیم اللغات اإلضافیة
               

 
 _____________________   ____________________________________ التاریخ:اسم الطالب: 

 
 المدرسة: _________________المرحلة الدراسیة: ______________ الفصل: ________________ 

 
 أولیاء األمور / األوصیاء:  يئأعزا

 
إلى االختبار التالي إلجادة اللغة    استناداً ) ELللغة اإلنجلیزیة (نھ قد تم تحدید طفلك كمتعلم  أن الغرض من ھذا الخطاب ھو إخطاركم بإ 

 ): ELPاإلنجلیزیة (
 

 للغة اإلنجلیزیة: _____  طفلك  مستوى إجادة  فاحص ریاض األطفال   
 ®WIDA Screener   للغة اإلنجلیزیة: _____  طفلك  مستوى إجادة  ) 12-1(الصف 
 ®ACCESS for ELLs 2.0    للغة اإلنجلیزیة: _____  طفلك  مستوى إجادة 
  ®Alternate ACCESS for ELLs    للغة اإلنجلیزیة: _____ طفلك مستوى إجادة 

 
 

للغة اإلنجلیزیة    إجادتھ/إجادتھاحیث إن  التابع لمدرستنا ) ESOLفي برنامج اللغة للغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى ( مشارك طفلك 
 من الرسم البیاني أدناه. الجانب األیسر أقل من ______ في االختبار. راجع   تكان

 
من   الجانب األیمن راجع یتلقى طفلك أیضاً خدمات تعلیم اللغات اإلضافیة لتطویر مھارات اللغة اإلنجلیزیة ودعم النجاح األكادیمي.   

 الرسم البیاني أدناه. 

 اإلضافیة. ال یتلقى طفلك خدمات تعلیم اللغات  

 
. إذا كان طفلك في  األكادیمیة للطالبنا تتسم بالفاعلیة في زیادة مھارات اللغة اإلنجلیزیة والمھارات  التابعة لبرنامج وخدمات تعلیم اللغة 

 المرحلة الثانویة فإن معدل التخرج المتوقع لمتعلم اللغة اإلنجلیزیة ھو ____%. 
 

 خدمات تعلیم اللغات اإلضافیة  )ESOLبرنامج اللغة للغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى (
یتعلم طفلك اللغة اإلنجلیزیة على النحو المستخدم في المدارس عبر  

واحد من نماذج تقدیم اللغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى 
)ESOL :*( 

 
 زمالئھم فصل الطالب عن  
 إبقاء الطالب مع زمالئھم مع تقدیم محتوى إضافي  
 المركز / المختبر المرجعي 
دراسیة المجدولة للغة اإلنجلیزیة للناطقین  ال ساعات  ال 

 ) ESOLباللغات األخرى (
دراسیة المجدولة للغة اإلنجلیزیة للناطقین  ال ساعات  ال 

 ) في برنامج الوافدین الجدد ESOLباللغات األخرى (
 وجھممحتوى  
 في برنامج الوافدین الجدد موجھ محتوى  
 االنغمار في ازدواجیة اللغة  
 ابتكاري: _______________________  

 
*ُیرجى مراجعة شرح نموذج تقدیم اللغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى  

)ESOL .في نھایة ھذا اإلخطار ( 

 مالحظة لھیئات التعلیم المحلي: 
  اإلضافیة   اللغات  أنشطة/ برنامج ھنا  درجأو  المظلل  القسم  ھذا بإزالة  قم

  برنامج  عروض  تكرر ال . (3 التمویل   أو  1 التمویل  بموجب الممولة
  األساسیة،) ESOL(  األخرى باللغات  للناطقین اإلنجلیزیة  اللغة 

 .) الیسار  على الوالیة  قبل من   المقررة
 

  فیدرالیاً  الممول  البرنامج  في المستخدمة التعلیم طرق: تحدد أن  یجب
  البرامج   في المستخدمة التعلیم  طرق إلى  باإلضافة الطالب،  إلى  المقدم 

  المحتوى  في  البرامج  ھذه  مثل  تختلف  كیف  متضمناً   المتاحة،  األخرى
  في األصلیة واللغة  اإلنجلیزیة اللغة   واستخدام التعلیمیة، واألھداف 

  ا لطالبھ  المختارة)  البرامج(  البرنامج  ستساعد/  سیساعد وكیف  التعلیم،
  التحصیل  معاییر وتحقیق اإلنجلیزیة  اللغة  طفلھم تعلیم  في  بالتحدید

 . منھ  والتخرج  الصف   في الترقیة  أجل  من  للعمر   المناسبة  األكادیمي
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[مالحظة لھیئات التعلیم   المدرسة ألولیاء األمور عبر اإلنترنت:إلى منفذ وضع التحصیل األكادیمي لطفلك، یُرجى تسجیل الدخول لمراجعة  
شرح كیف یمكن لولي األمر  األولیاء األمور، قم بمسح ھذه العبارة ومنفذ إذا لم یكن ھناك  المدرسة ألولیاء األمور ھنا.  منفذ ابط اسم ور  دخلأ  المحلي:

 الوصول إلى تقدم األكادیمي لطفلك.] 
 

اللغة اإلضافیة عندما یصل  ) وخدمات  ESOLستقوم المدرسة بإخراج طفلك من برنامج اللغة للغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى (
 تصل إلى المستوى المحدد من قبل المقاطعة إلجادة اللغة اإلنجلیزیة./

 
التعلیم الخاص مع موظفي دعم اللغة خدمات اللغة على النحو المنصوص  موظفو  قد حدد ف في حالة كان یعاني طفلك من إعاقة یُرجى العلم أنھ

 . ) IEPعلیھ في برنامج التعلیم المنفرد (
 

) (راجع الجانب األیسر من الرسم البیاني في الصفحة  ESOLدیك الحق في رفض برنامج اللغة للغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى (ل
یُرجى االتصال بالشخص  والسابقة) و/أو خدمات تعلیم اللغات اإلضافیة (راجع الجانب األیمن من الرسم البیاني في الصفحة السابقة). 

المذكور أدناه إذا كنت ترغب في رفض مشاركة طفلك، أو كنت ترغب في التحدث حول خدمات تعلیم اللغة المختلفة المقدمة، أو كنت تود  
 أولیاء األمور الخاصة بنا. شكراً لك.   اجتماعات معرفة المزید حول  

 
 _________________________________ اللقب: _______________________________ االسم: 

 
 رقم الھاتف: _______________________ البرید اإللكتروني: _____________________________  

 
یُرجى ترك   التعلیم المحلي: [مالحظة لھیئات  ) لطفلك: ESOLوصف المدرسة لنموذج تقدیم اللغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى (

 للتطبیق للطفل ومسح اآلخرین.]  ل الوصف (االوصاف) قاب
: یتم إخراج طالب اللغة اإلنجلیزیة من صف التعلیم العام بغرض تلقي تعلیم اللغة في مجموعة صغیرة من  فصل الطالب عن زمالئھم 

 ). ESOLللغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى (  معلم
حیث   : یبقى طالب اللغة اإلنجلیزیة في الصف األكادیمي األساسي الخاص بھم إبقاء الطالب مع زمالئھم مع تقدیم محتوى إضافي 

محتوى تعلیمي من مدرس مجال التخصص باإلضافة إلى تعلیم اللغة المستھدف من مدرس للغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات   نیتلقو
 ). ESOLاألخرى (

 یتلقى طالب اللغة اإلنجلیزیة مساعدة لغویة في إطار مجموعة تستكمل من قبل مواد متعددة الوسائط.  المركز / المختبر المرجعي: 
ً ): یتلقى طالب اللغة اإلنجلیزیة تعلیمESOLدراسیة المجدولة للغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى ( ال ساعات ال  للغة    ا

 ة إلى محتوى اللغات األكادیمي في فصل یتكون فقط من دارسي اللغة اإلنجلیزیة.اإلنجلیزیة االجتماعیة والتعلیمیة األساسیة باإلضاف
: یشارك طالب اللغة  ) في برنامج الوافدین الجدد ESOLدراسیة المجدولة للغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى ( ال ساعات ال 

یتلقى طالب اللغة  وصل یتكون فقط من دارسي اللغة اإلنجلیزیة. اإلنجلیزیة في برنامج الوافدین الجدد للمھاجرین الوافدین حدیثاً، في ف
ً اإلنجلیزیة تعلیم  للغة اإلنجلیزیة االجتماعیة والتعلیمیة األساسیة باإلضافة إلى محتوى اللغات األكادیمي.   ا

ً یتلقى طالب اللغة اإلنجلیزیة في مستویات المدارس اإلعدادیة والثانویة دعم :موجھمحتوى   ً لغوی ا ً وتعلیم  ا في فصل یتكون   للمحتوى ا
 فقط من دارسي اللغة اإلنجلیزیة. 

: یشارك طالب اللغة اإلنجلیزیة في برنامج الوافدین الجدد للمھاجرین الوافدین حدیثاً. یتلقى  في برنامج الوافدین الجدد موجھ محتوى  
ً طالب اللغة اإلنجلیزیة في مستویات المدارس اإلعدادیة والثانویة دعم ً لغوی ا ً وتعلیم  ا في فصل یتكون فقط من دارسي اللغة   للمحتوى  ا

 اإلنجلیزیة.
ً یتلقى طالب اللغة اإلنجلیزیة دعم :في ازدواجیة اللغة ساالنغما  ً لغوی  ا یحتوى الفصل  و. اللغةبازدواجیة  بیئة تتسم في  االنغمار عبر   ا

 على طالب اللغة اإلنجلیزیة وطالب لغة غیر اإلنجلیزیة.
 ________________________________________________________  ابتكاري: 


