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 المستمراإللحاق  تنويه لآلباء بشأن

 ( ESOLببرنامج اللغة االنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى )

 ___________________________________________________إلى والد أو الوصي على: 

 05/29/2018هوية رقم: _____________________ الصف الحالي:__________________ التاريخ:

 نطقة:____________________ المدرسة الحالية )إذا كانت مختلفة(: ___________________مدرسة الم

على مستوى العالم  اللغة االنجليزيةفي  البراعةاللغة االنجليزية لدى طفلكم باستخدام اختبار في  البراعةلقد تم قياس 
(WIDE ACCESS) ات القراءة والكتابة واالستماع والتحدث الغرض من االختبار تتبع نمو طفلكم في مهار لقد كان . و

المرفق إلى النتائج التالية  ACCESS_________. يشير تقرير نتائج اختبار  -باللغة االنجليزية خالل العام الماضي
 طفلكم.خاصة بال

 (WIDE ACCESS) 2018لعام  نتائج اختبار البراعة في اللغة االنجليزية على مستوى العالم
  الكتابة  القراءة  التحدث  ع االستما  العام

 مستوى البراعة
   

ُتعَِّرف هذه النتائج طفلكم باعتباره متعلم للغة االنجليزية. وهذا يعني أن طفلكم مؤهل للحصول على دعم من برنامج اللغة  
 االنجليزية للمتحدين بلغات أخرى للعام الدراسي_________________________

 العليا(. -المتوسطة -لكم ________________________ المدرسة )االبتدائيةإننا نوصي بأن يحضر طف

سوف يتلقى طفلكم توجيه معتاد باللغة االنجليزية في مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة مع معلم تابع لبرنامج اللغة 
االنجليزية للمتحدين بلغات أخرى التوجيه  االنجليزية للمتحدين بلغات أخرى. وسوف تقدم الصفوف الخاصة ببرنامج اللغة

من الصفوف المعلمين المالئم الحتياجات الطالب وقدراتهم. باإلضافة إلى ذلك، فإن طفلكم سوف يتلقى توجيهات من 
عندما ال يتلقى توجيه برنامج اللغة االنجليزية للمتحدين بلغات أخرى. يتلقى متعلمي اللغة االنجليزية في صفوف  العادية

 تعديالت وتوصيات مصممة خصيًصا لطفلكم عن طريق معلمه/ معلمها. العاديةلتدريس ا

يتلقى الطالب المؤهلون للتعليم الخاص أو الخدمات الخاصة األخرى هذه الخدمات باإلضافة إلى برنامج اللغة االنجليزية 
ات أخرى بالتنسيق مع موجهي التعليم للمتحدين بلغات أخرى. سوف يقوم معلمو برنامج اللغة االنجليزية للمتحدين بلغ

 من أجل التنفيذ التام لخطط التعليم الفردي.  العادي

وباعتبار طفلكم متعلم للغة االنجليزية، فإنه سوف يستمر في الخضوع الختبار البراعة في اللغة االنجليزية على مستوى 
كل عام حتى يحرز/ تحرز المستوى المحدد من البراعة في اللغة االنجليزية كما هو معرف في فئة الخروج من  العالم
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خالل  برنامج اللغة االنجليزية للمتحدين بلغات أخرى الخاص بوالية ساوث كارولينا. يخرج معظم الطالب من  البرنامج
 ة العليا بذات معدل طالب المدارس العادية.ثالث إلى سبع سنوات، ومن المتوقع أن يتخرجون من المدرس

على  بجوناثان وايتكآباء، يحق لكم التعبير عن آرائكم ومخاوفكم بشأن أي خدمات تعليمية يتلقاها طفلكم. ُيرجى االتصال 
 للقيام بذلك. han.white@richlandone.orgjonatأو عن طريق البريد االلكتروني   (803)212-1475رقم 

. إذا ما قمتم برفض برنامج اللغة االنجليزية للمتحدين بلغات أخرى  باإلضافة إلى ذلك، يحق لكم على الفور رفض توجيه
 ، ُيرجى طلب استمارة التنازل وملئها من مسئول المدرسة. برنامج اللغة االنجليزية للمتحدين بلغات أخرى توجيه 

 سال هذا التنويه وتقرير النتائج لكم من أجل مراجعته واالحتفاظ به.تم إر 

للحصول على المزيد من المعلومات بشأن شرح نتائج اختبار اللغة االنجليزية ومستويات البراعة، فإننا ندعوكم لزيارة الموقع 
 /:www.richlandone.org/Page/4978/https -االلكتروني التالي

 وصف مستويات البراعة في اللغة االنجليزية مستوى البراعة
يعرف ويستخدم الحد األدنى للغة االجتماعية والحد األدنى للغة األكاديمية مع وجود الدعم البصري  مبتدئ  -1

 والصور.
 ة العامة مع وجود الدعم البصري والصور.يعرف ويستخدم اللغة االنجليزية االجتماعية واللغة األكاديمي ناشئ -2
يعرف ويستخدم اللغة االنجليزية االجتماعية وبعضا من اللغة األكاديمية المتخصصة مع وجود الدعم  نامي -3

 البصري والصور.
 يعرف ويستخدم اللغة االنجليزية االجتماعية وبعضا من اللغة األكاديمية التقنية. متوسع -4
يصل بين  -5

 المستويين
ويستخدم اللغة االنجليزية االجتماعية واللغة األكاديمية ويعمل باستخدام مواد مستوى الصف يعرف 

 الدراسي.
وصل إلى  -6

 أعلى مستوى 
 على أعلى مستوى تم قياسه في هذا االختبار. يعرف ويستخدم اللغة االنجليزية االجتماعية واللغة األكاديمية 
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