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ة   .اإلنجليزيةاللغة أشرتم إلي أنكم تتحدثون في المنزل بلغة أخري غير , في استمارة التسجيل الخاصة بطفلكم وفي حال
يم  الطالب  يخضع, التحدث بلغة أخري غير اإلنجليزية ه  للتقي د قدرات ة    لتحدي ة اإلنجليزي يم  ح آل من   يوض . في اللغ تقي

ة     , )IPT(يديا للقدرات أ واختبار ,(KELPA-P)اإلنجليزيةآنساس للقدرات في اللغة  درة اللغوي يم الق ومقياس تقي
)LAS( ,    ة اءة اللغوي ارات الكف لة اختب ي                                                    أن  ,)LPTS(وسلس ؤا ف يس آف ل

الدعم الخاصة بالناطقين بلغات أخري غير  للحصول علي خدمات اإلنجليزية الشفوية أو التحريرية وبالتالي فهو مؤهل
طفلكم  ESOLوسوف يساعد برنامج  .                             المدرسية الموحدة بالمنطقة (ESOL)اللغة اإلنجليزية

واد            ع الم ة في جمي ة اإلنجليزي ة باللغ راءة والكتاب يتم  . المدرسية على اآتساب القدرات في االستماع والتحدث والق وس
 :لكم بواحدة أو أآثر من الطرق التاليةتقديم الخدمات لطف

 
ة   □ ر اإلنجليزي ه في      ESOL االلتحاق بأحد فصول خدمات الدعم المقدم للناطقين بلغة غي دريس ل تم الت لي

ى المساعدة      ى الحصول عل مجاالت االستماع والتحدث والقراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية، باإلضافة إل
 .في مواد الدراسة النظامية

ول   ا □ د فص اق بأح ية ESOLاللتح ن      ( التخصص ون م ية يكون ول التخصص ي الفص الب ف ع الط جمي
دريس  " محمي"حيث يتم تقديم المادة الدراسية من خالل تدريس  )الُمتعلمين للغة اإلنجليزية أو متكيف لت

 .التخصصية آل من اللغة اإلنجليزية والمادة الدراسية
ا من  ك طفلكم الفصل الدراسي النظامي ليتلقى تدريسً  الخاصة حيث يتر ESOLالمشارآة في حصص  □

 .ESOLواحد لواحد أو ضمن مجموعة صغيرة في اللغة اإلنجليزية من أحد مدرسي 
ي يتحدثها                 □ ى الت ة األول ادة الدراسية بكل من اللغ دريس الم تم ت ة حيث ي ائي اللغ المشارآة في فصل ثن

 .طفلكم وباللغة اإلنجليزية آذلك
برنامج مزدوج اللغة حيث يكون طفلكم في فصل مع طالب ال يتحدثون اإلسبانية وطالب   المشارآة في □

 .آخرين لغتهم األم هي اإلسبانية، ويتم التدريس بكل من اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية
ادة الدراسية      ,المشارآة في برنامج التدريس المعّدل □ وى الم ى محت حيث يقوم المدرس بعمل تعديالت عل

  .ليصبح مفهوما بالنسبة لطفلكم
 .من خالل مشارآة االختصاصيين مزدوجي اللغة لمساعدة طفلكم في فهم المحتوى الدراسي □
ديم      ESOLحيث يحضر أحد مدرسي      ESOLالمشارآة في حصص تقوية  □ ى الفصل النظامي لتق إل

 .لغوية لطفلكمالمساعدة ال
 

امج  ل ، ESOLوضمن برن ة لك ة فردي ة تعليمي وير خط تم تط اءة   ي ار الكف ات اختب تعانة بمعلوم ا االس تم فيه ب ي طال
 . على النحو األمثلاللغوية لتحديد نقاط القوة لدى طفلكم ونقاط الضعف وأشكال المساعدة التي ستفيده 

 
دمها في   /آل خريف لتقييم مدى تقدمه) KELPA( إلنجليزيةاتقييم آنساس للقدرات في اللغة لوسوف يخضع طفلكم  تق

دم       .اللغة اإلنجليزية إجادة اس مدى التق ى قي يم عل ة        يعمل التقق راءة والكتاب دم  في مجاالت التحدث واالستماع والق وُيق
ًدا "وعندما ُيصبح طفلكم  .نتيجًة ُمشترآة ٍل من  في  " ُمجي دة   والنتيجة المشترآة  المجاالت   آ امين لم اقبين م ع يتم  , تع س

ه       /وحتى بعد خروجه  .إخراجها من البرنامج/إخراجه ة أدائ تم متابع امج، فسوف ي ا من البرن واد    /خروجه ا في الم أدائه
 .الدراسية، لمدة عامين لتحديد إن آان يحتاج إلى مزيد من المساعدة

 
امج  وإذا تبين أن طفلكم يحتاج للمزيد من المساعدة التعليمية التي تتطلب خدمات تعليم  ESOLية خاصة، فسيعمل برن

 .الخاصالتعليم في االجتماعات مع فريق  ESOLوسوف يشارك ممثل عن قسم . مع فريق التربية الخاصة
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؛ وعالوة على ذلك، فمن حقك  ESOL، رفض التحاق طفلك في برنامج )ة(من حقك، باعتبارك والد الطالبعلًما بأنه 

ام الدراسي    ESOLن برنامج م الطفلإخراج  ,)ة(باعتبارك والد الطالب م    .في أي وقت خالل الع إذا ل د  تكن ف أن  تري
انون  . ، نرجو منك التكرم بإخطار المدرسة بذلكESOLعلى خدمات  طفلكيحصل  رك أي طالب في     "وفًقا لق عدم ت
  .بصفة سنويةسوف ُيجرى تقييم آنساس للقدرات في اللغة اإلنجليزية , "الوراء

 
ال ب   نكم االتص و م ى                                                                               ـنرج إذا  .                     عل

امج             ارات أو مشارآته في برن ائج االختب امج أو نت م في البرن اع لمناقشة وضع طفلك آنتم تريدون تحديد موعد لالجتم
ESOL.  

 
 ,وتفضلوا بقبول فائق االحترام
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