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Form B 
DO NOT PURGE! 

DO NOT PURGE! 

 واتلخدمات اتلخاصة بمحعلمي اتللغة االنجليزية تلحاا إخطار بإجراءات اال
 عزيزي الوالد/ الوصي: 

اللغة  بخالف مستخدمة في المنزلالطالب. ويحق للطالب الذين لديهم تراث أو لغة  تلجميعتلتزم مدرسة مقاطعة ريتشالند وان بتقديم تعليم ذي جودة 

كافة البرامج والخدمات التي تقدمها المقاطعة والتي يتم تقديمها بإرشادات أكاديمية مالئمة تتوافق مع سياسة  على الحصول بصورة متساويةاالنجليزية 

 مجلس المدرسة والمهمة والرؤية الخاصة بالمقاطعة. 

 الند وان: لتسجيل في مدرسة ريتشال ترفض ريتشالند وان حق الطالب في التسجيل بسبب عدم وجود دليل على حالة الهجرة. فيما يلي الوثائق المطلوبة ل

  استمارة التحكم في المناعة الخاصة بوزارة الصحة والبيئة 

 شهادة الميالد، أو أي دليل آخر خاص باالسم والسن، و 

  .دليل كتابي على اإلقامة 

تم ها في منزلكم. وبناًءا على هذه المعلومات، قد يإنكم تسلمتم هذا الخطاب ألن سجالتنا تشير إلى أنه توجد لغة أخرى غير اللغة االنجليزية يتم التحدث ب

مقاطعة  ةإجراء تقييم للغة وسوف يتم التوصية ببرنامج إرشادي لطفلكم. فيما يلي نظرة عامة لعملية التسجيل والخدمات اإلضافية التي تقدمها مدرس

 للعائالت المشابهة لعائلتكم.  ريتشالند وان

عند التسجيل للمرة األولى في أي من مدارس الواليات المتحدة األمريكية )وهذا يتضمن جميع األطفال : منزلة اتلمسحخدمة في اتلدراسة مساية تللغ

إذا ما كنت  .المسجلين في رياض األطفال(، يتعين أن يجيب كافة الطالب )أو الوالد/ الوصي( على الدراسة المسحية الخاصة باللغة المستخدمة في المنزل

 مدرسة ريتشالند وان من مدرسة مقاطعة خارجية، فإنه سيتم طلب هذه االستمارة من المقاطعة السابقة.تقوم بنقل طفلك إلى 

 ىإذا ما أشارت الدراسة إلى وجود لغة أخرى بخالف اللغة االنجليزية يتم استخدامها في المنزل، سوف يتم إجراء تقييم للغة االنجليزية علتقييم اتللغة: 

ام إما "متعلمي لغة انجليزية" أو "متحدثي لغتين/ ماهرين باستخد تقوم بتعريفهم على أنهمواليات المتحدة األمريكية والتي سوف الطالب الجدد في مدارس ال

 ليزية. جسوف يُطالب الطالب المنقولين بوثائق تعريف بأنهم متعلمي لغة انجليزية من مدارسهم السابقة ولن يتم إخضاعهم لتقييم اللغة االناللغة االنجليزية". 

لتعديالت الخاصة وا بالتوافقاتالطالب ببرنامج أكاديمي مالئم وتزويدهم  االنجليزية، سوف يتم إلحاقمتعلمي اللغة : بناًءا على تعريف االتلحاا  باتلبرنامج

. سوف يتلقى الطالب (ESOLأخرى ) اتبرنامج اللغة االنجليزية للمتحدثين بلغ. يحق للطالب التأهل لمستويات عدة من الدعم من خالل العادي اإلرشادب

ألطفال فقط. ال يمكن للطالب المسجلين حديثا في رياض االعادي اإلرشاد في  الذين تم تعريفهم بأنهم "متحدثي لغتين/ ماهرين باستخدام اللغة االنجليزية"

حدثين برنامج اللغة االنجليزية للمتمن خالل  مالحظتهمم التأهل على الفور لمستوى "متحدثي لغتين/ ماهرين باستخدام اللغة االنجليزية"، بل، سوف يت

 لفترة أربع سنوات قبل حصولهم على هذه الصفة.  (ESOLأخرى ) اتبلغ

: سوف يتلقى اآلباء الخطابات واإلخطارات والمعلومات الخاصة بالمدرسة بلغة يفهمونها )ما لم يكن ذلك مجديا بصورة واضحة( من أجل إخطار اآلباء

بشأن  ثات سنويةيالتأكد من موافقة اآلباء الذين تم إبالغهم وحصولهم على برنامج تعليمي ذي معنى. سوف يتلقى آباء الطالب متعلمي اللغة االنجليزية تحد

كارولينا كي يتم  ساوث تقدم أطفالهم في اللغة االنجليزية حتى النقطة التي تصل لمهارة في اللغة االنجليزية عند أطفالهم إلى المستوى المحدد من قِبَل والية

 ".مالحظتهمإعادة تعريفهم بأنهم "خرجوا/ انتهت 

كذلك   : سوف يتم تصنيف الطالب الذين "خرجوا/ انتهت مالحظتهم"(ESOLخرى )أ اتبرنامج اتللغة االنجليزية تللمحادثين بلغباتلخاصة  اتلمالحظة

خاللها بمالحظة أدائهم المدرسي. كما سوف يتم مالحظة أداء  (ESOLأخرى ) اتبرنامج اللغة االنجليزية للمتحدثين بلغلفترة أربع سنوات وسوف يقوم 

في المسار األكاديمي  (ESOLأخرى ) اتبرنامج اللغة االنجليزية للمتحدثين بلغكافة متعلمي اللغة االنجليزية المؤهلين للحصول على الخدمات المقدمة من 

، سوف يتم تعريف الطالب بأنهم "متحدثي لغتين/ ماهرين باستخدام اللغة الحظة"العادي. بعد مرور السنوات األربع على حالة "الخروج/ انتهاء الم

 للوقت المتبقي لهم في المدارس في الواليات المتحدة األمريكية. االنجليزية" 

المعلومات والدعم معلومات  الخاص بمدرسة ريتشالند وان من أجل توفير (ESOLأخرى ) اتبرنامج اللغة االنجليزية للمتحدثين بلغ: يتوافر دعم اتلعائالت

 لعائالت األطفال من ذوي الخلفيات غير االنجليزية في مجاالت متعددة تضم:

 إشراك اآلباء مع المدرسة 

 مناهج خاصة بمعرفة القراءة والكتابة والمدرسة 

 مدرسو الدعم في المنزل 

 اإلعداد للكلية والمستقبل الوظيفي 

 االختبارات الخاصة بالوالية واالختبارات المحلية 

 الموارد المجتمعية 

يف رفة كباعتباركم اآلباء، يحق لكم التعبير عن وجهات نظركم وإبداء المخاوف بشأن أي خدمات تعليمية يتلقاها طفلكم؛ ومن أجل ذلك أو من أجل مع

أو على البريد االلكتروني  212 (803)-1475على رقم  ناشن زينةيمكنكم االشتراك بصورة أفضل في تعليم طفلكم، يُرجى االتصال بـ

@richlandone.orgxenia.nation. 

  اسم الطالب:  اسم الوالد/ الوصي:

  التاريخ:  توقيع الوالد/ الوصي:
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