
 

 
 

 للدارسین متعددي اللغات  القیدإشعار إجراءات وخدمات 
 األمر/ الوصي:  عنایة ولي

الطالب ممن لغتھم األصلیة غیر ویتاح أمام الطالب.  لجمیعتلتزم اإلدارة التعلیمیة بمقاطعة ریتشالند بتوفیر الخدمات التعلیمیة عالیة الجودة 
مة ورؤیة اإلدارة اإلنجلیزیة إمكانیة الوصول إلى جمیع برامج وخدمات اإلدارة. وھم یتلقون توجیھات أكادیمیة مناسبة تتماشى مع سیاسة إدارة المدرسة ومھ

 التعلیمیة.
 ریتشالند وان: مدارسلوثائق التالیة للقید في قید الطالب بسبب نقص إثبات حالة الھجرة. ویلزم تقدیم اوال ترفض ریتشالند وان 

 شھادة میالد، أو وثیقة أخرى إلثبات الھویة والوصایة، •
 ،إلقامةمحل اإثبات خطي ل •
 نموذج التلقیح من إدارة الصحة والرقابة البیئیة، •
 .)HLSساوث كارولینا (والیة واستبیان اللغة األصلیة ب •

 
تستلمون ھذا الخطاب نظًرا ألن سجالتنا توضح أن لغة أخرى خالف اإلنجلیزیة أثرت على لغة التعلم الخاصة بطفلكم. واستناًدا إلى ھذه أنتم 

 ببرنامج تعلیمي من أجل طفلكم. ویوصي (اإلنجلیزیة لمتحدثي اللغات األخرى) تقییًما للغة اإلنجلیزیة ESOLبرنامج قد یجري المعلومات، 
وان لألسر التي یشیر استبیان اللغة األصلیة تحدثھم بلغة أخرى خالف  دریتشالنتوفرھا إجراءات القید والخدمات اإلضافیة التي خطة ي وفیما یل

 اإلنجلیزیة:
یجب ، ض األطفال)یارمرحلة المقیدین في ذلك جمیع األطفال عقب القید للمرة األولى في أي من مدارس الوالیات المتحدة (یتضمن  :استبیان اللغة األصلیة

استبیان اللغة األصلیة. وإن كنت تحول طفلك إلى ریتشالند وان من إدارة تعلیمیة أخرى في ساوث  استكمالعلى جمیع الطالب (أو ولي األمر/ الوصي) 
 كارولینا، ستطلب ھذه الوثیقة من اإلدارة التعلیمیة السابقة.

حدیثًا بمدارس الملتحقون رى خالف اإلنجلیزیة أثرت على تعلم طفلك اللغة، قد یخضع الطالب إن أوضح استبیان اللغة األصلیة أن لغة أخ :تقییم اللغة
ي اللغات ) ومؤھل لخدمات لإلنجلیزیة لمتحدثMLاللغة اإلنجلیزیة، الذي قد یحدد الطالب على أنھ دارس متعدد اللغات ( إتقانالوالیات المتحدة إلى تقییم 

وقد ال یتم اللغة اإلنجلیزیة للطالب استناًدا إلى وثائق التحویل/ درجات االختبار  درجة إتقاناألخرى. وقد یحدد برنامج اإلنجلیزیة لمتحدثي اللغات األخرى 
 إجراء تقییم جدید.

قد یقید برنامج اإلنجلیزیة لمتحدثي اللغات استناًدا إلى أھلیة برنامج اإلنجلیزیة لمتحدثي اللغات األخرى ومستوى إتقان اللغة اإلنجلیزیة،  االلتحاق بالبرنامج:
مات دعم توفیر وسائل خاصة بتعلیمات المحتوى. وقد یكون الطالب مؤھلین بشكل إضافي لخداألخرى الطالب في برنامج تعلیمي مناسب، وقد یتضمن ذلك 

مات اإلنجلیزیة تطویر اللغة اإلنجلیزیة من خالل برنامج اإلنجلیزیة لمتحدثي اللغات األخرى. وسیتلقى الطالب الذین یتم تعریفھم بأنھم غیر مؤھلین لخد
ددین لمدة تصل إلى أربع سنوات وقد یراقب برنامج اإلنجلیزیة لمتحدثي اللغات األخرى بعض الطالب المح لمتحدثي اللغات األخرى تعلیمات المحتوى فقط.

 وال یوفر خدمات اإلنجلیزیة لمتحدثي اللغات األخرى المباشرة.
تسعى إدارة مقاطعة ریتشالند وان التعلیمیة إلى إرسال خطابات، وإشعارات ومعلومات المدرسة إلى أولیاء األمور باللغة التي یفھمونھا : إشعار ولي األمر

ھلین لبرنامج وسیستلم أولیاء أمور الطالب متعددي اللغات المؤولي األمر واالستفادة من الوصول إلى البرنامج التعلیمي. المستنیرة لموافقة اللضمان 
یزیة إلى المستوى اإلنجلیزیة لمتحدثي اللغات األخرى تحدیثات سنویة بشأن تقدم تعلم اللغة اإلنجلیزیة ألطفالھم حتى تصل درجة إتقان الطالب للغة اإلنجل

 تخرج/ مراقب".محدد من قبل والیة ساوث كارولینا إلعادة تصنیفھ على أنھ "ال
سیتم تصنیف الطالب المتخرجین/ المراقبین وفق ھذا التصنیف لمدة أربع سنوات وفي أثناء ھذه الفترة  :اإلنجلیزیة لمتحدثي اللغات األخرىبرنامج مراقبة 

أداءھم المدرسي. وسیتم كذلك مراقبة أداء الطالب متعددي اللغات في خدمات برنامج اإلنجلیزیة لمتحدثي سیراقب برنامج اإلنجلیزیة لمتحدثي اللغات األخرى 
اإلنجلیزیة  اللغات األخرى بحسب المقررات الدراسیة المقدمة. وبعد فترة المتخرج/ المراقب ألربع سنوات، سیتم تصنیف الطالب بصفتھ "دارس سابق للغة

)EL في مدارس الوالیات المتحدة.)" لبقیة فترة دراستھ 
ة في یتاح برنامج ریتشالند وان للغة اإلنجلیزیة لمتحدثي اللغات األخرى لتوفیر معلومات ودعم ألسر األطفال من خلفیات ال تتحدث باإلنجلیزی دعم األسر:

 عدة مجاالت وتتضمن:
 المدرسة –ولي األمر مشاركة  •
 التحضیر للكلیات والحیاة المھنیة •

 

 تعلم القراءة والكتابة والمنھج المدرسي •
 االختبارات المحلیة وعلى مستوى الوالیة •

 

 دعم المدرسین في المنزل •
 الموارد المجتمعیة •

رف على كیفیة یحق ألولیاء األمور واألوصیاء التعبیر عن آرائھم والكشف عن مخاوفھم بشأن أیة خدمات تعلیمیة یتلقاھا أطفالھم؛ ولھذه الغایة أو للتع
إللكتروني أو على عنوان البرید ا )803( 212-1475على رقم الھاتف  بمركز الترحیب الدوليمشاركتك بشكل أفضل في تعلیم طفلك، یرجى االتصال 

@richlandone.orgesol. 
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