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 _________________________________________________________________________ المنطقة التعليمية
 

 _______________________________________________________________________________مبنى 
 

 ___________________________________الصف  _____________________________________التاريخ 
 

 ___________________________________________________________________________ اسم الطالب 
 

 :أولياء األمور/ الوالدينأعزائي 
 
تم أنه قد  كمايزية. اإلنجلأو لغة أصلية خالف  ميتحدثون بلغة أُ جميع الطالب الذين لدى للغة اإلنجليزية ا كفاءةمستوى تقييم ُمطالَبة ب منطقتنا التعليمية إن

 مدى كفاءةقييم االختبارات التالية لت نااستخدم وقداإلنجليزية. اللغة ليست  أو األصلية األم لغة طفلكباللغة اإلنجليزية ألن طفلك واصل تتقييم مهارات 
 :لغة اإلنجليزيةفي اللك طف

 
 ___________________________________________________________________________االستماع 

 
 ___________________________________________________________________________التحدث 

 
 ____________________________________________________________________________القراءة 

 
 _____________________________________________________________________________الكتابة 

 
 :طفلكاألولية للغة اإلنجليزية الخاصة بتقييمات الفيما يلي نتائج 

 
 الكفاءةمستوى  مهارة االتصال

 بارع ____ متقدم _____ متوسط _____ _____مبتدئ  دون األساسي _____ االستماع 

 بارع ____ متقدم _____ متوسط _____ _____مبتدئ  دون األساسي _____ التحدث 

 بارع ____ متقدم _____ متوسط _____ _____مبتدئ  دون األساسي _____ القراءة 

 بارع ____ متقدم _____ متوسط _____ _____مبتدئ  دون األساسي _____ الكتابة 

 بارع ____ متقدم _____ متوسط _____ _____مبتدئ  دون األساسي _____ *الفهم

 ستماع والقراءة.من االمشتق مستوى الفهم * 
 

 فيلمساعدة طفلك ية التالالبرنامج التالي أو مجموعة البرامج  فإنه يتم تقديم ،غة اإلنجليزية كما هو مبين أعالهالل الكفاءة في مستوى تقييمإلى نتائج  استنادا  
 :(3في الصفحة  التعريفات)انظر  الدراسيالتقدم  وتحقيقتعلم اللغة اإلنجليزية 

 
  _____ أسبوعيا   عدد الساعات (ESL) كلغة ثانيةلغة اإلنجليزية ال صف  _____

 
 أسبوعيا _____الساعات عدد  االنغماس المنظم  صف_____ 

 
 _____ ساعات أسبوعيا  العدد  ثنائي اللغةالتعليم  صف_____ 

 
 _____ ساعات أسبوعيا  العدد  دعم اللغة األصلية_____ 

 
ات عدد الساع التعليمية الدورات _____

 _____ أسبوعيا  
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 _____ الساعات أسبوعيا   عدد داخل الفصل( الدمجالدعم )  _____

 
 
 
 
 

 أسرع وقت  ليزية فيجفي اللغة اإلن الكفاءةتصميم هذا البرنامج أو مجموعة البرامج المشار إليها في الصفحة السابقة لمساعدة طفلك على تحقيق  تمي
 الكفاءة فيمن  طالب المستوى المطلوبويبلغ الية في الفصول الدراسية حيث اللغة اإلنجليزية هي لغة التعليم. لطفلك المشاركة بفعال يتسنى  ممكن حتى 

 :عندما بالمنطقة التعليمية الخاص( LEP) اإلنجليزية المحدودة في اللغة الكفاءةأحد برامج  من جخر  تي لكي ليزيةجاإلناللغة 
 

 أوهايوب ب اللغة اإلنجليزيةاختبار اكتسا في 5 ةمركب درجةعلى  يحصل (OTELA)، أو 
 
 

 درجةلى ع ويحصل العامالتعليم  فترة تجريبية منومن ثم يكمل  ،أوهايوباختبار اكتساب اللغة اإلنجليزية  في 4 درجة مركبةعلى  يحصل 
 التجريبية.لتعليم العام افترة أوهايو خالل باختبار اكتساب اللغة اإلنجليزية  في أكثرأو  4 ةمركب

 
 الشروط الخاصة

 

 الثالثالصف التحاقهم بقبل  اإلنجليزية المحدودة في اللغة الكفاءة جبرناممن  جواخر  تيأن الطالب  لن يستطيع. 
 
 

  ى عل ويحصلون الثانيفي الصف  أوهايوبفي اختبار اكتساب اللغة اإلنجليزية  5أو  4ة مركب درجةالطالب الذين يحصلون على  جيخرتيتم
من  ثالثالفي الصف  العامالفترة التجريبية للتعليم  اكتمالخالل أوهايو ب في اختبار اكتساب اللغة اإلنجليزية أكثرو أ 4 ةمركبدرجة 

 البرنامج.
 

 االنتقال سنة 

 
في أوهايو بنجليزية اختبار اكتساب اللغة اإلفي  5أو  4 ةمركب درجةيحصلون على الذين  اللغة اإلنجليزيةفي محدودة ال الكفاءةبرنامج  طالبج يخرتيتم 

 .8000-8002 في الفترة أوهايوباختبار اكتساب اللغة اإلنجليزية في  5أو  4ة مركب درجةإذا ما حصلوا على  ،البرنامجمن  8002 -8002الفترة 
 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 .قريبا  ت سنوات______  لمدة تبلغطفلك خدمات اللغة اإلنجليزية يتلق ى نتوقع أن فإننا  ة،لغة اإلنجليزيفي ال طفلك كفاءة إلى مستوى استنادا  
 

 بالرقميرجى االتصال  ،لديك أسئلة تإذا كانوهذا البرنامج.  حوللمعرفة المزيد  بهيئة العاملين بها وااللتقاءندعوك لزيارة المدرسة 
 الرقماالتصال الهاتفي بعن طريق ___________________________ ___________________________

______________________. 
 
 

 ؛المخلص
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_____________________________________________ _______________________________ 
 التاريخ  المنطقة التعليميةاسم مسؤول  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فقط: ولي األمرالستخدام 

 
 .ا الخطابفي هذالواردة المعلومات أفهم  إنني
 _____ ال  _____ نعم  

 
 .األملغتي بأحدهم المعلومات يفسر لي أن  أود  
 _____ ال  _____ نعم  

 
 _______________________________________________لغتي األم هي 

 
 .ا الخطابفي هذ ابرنامج المشار إليهالطفلي خدمات  يتلق ىأقبل أن 

 _____ ال  _____ نعم  
 

 طفلك. يتلق اهاالدعم األخرى التي قد  وسائل سوف نناقش معكف الخطاب، افي هذ االمشار إليهالبرنامج طفلك خدمات  يتلق ىتقبل أن  لمإذا 
 
 

_____________________________________________ _______________________________ 
 التاريخ / الوصي القانوني ولي األمرتوقيع  

 
 __________________________________ الهاتفرقم 

 
 

كونهم لى باإلضافة إ التعليم إعاقاتأحد من قد يعانون بعض الطالب  فإن ،. ومع ذلكميللتعل إعاقةاللغة اإلنجليزية المحدودة في  الكفاءةال تعد  :ملحوظة
مع  ما يتماشىب، فسوف يتم تقديم التعليم له التعليم إعاقات إحدىأنه يعاني من  علىلك تشخيص طف ما تمإذا و. اللغة اإلنجليزيةمحدودة في كفاءة  ذوي

 وغيرهم من المتخصصين.، معلمي طفلكو أنت، التعاون معكبخطة التعليم الفردي 
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 اللغة اإلنجليزيةفي محدودة ال الكفاءة ذويطالب لل البرامج المخصصة أوصاف
 

للغة استخدام امجال في تعليمهم مباشرة  اللغة اإلنجليزيةفي محدودة ال الكفاءة وذوطالب اليتلق ى  ،التعليمي النهجهذا عن طريق  -( ESLاللغة اإلنجليزية كلغة ثانية )

سأو  لغة الطالب األصليةل محدودا   ا  استخدام يتضمنعادة ما  دراسي خاص منهجعلى  . ويستند التعليماإلنجليزية  راتعادة خالل فت ال يتضمن استخدامها، كما ُيدر 
نجليزية كلغة ثانية اللغة اإل صفوفتركيز ينصب  قد والدراسية العادية.  الفصولبالطالب  إلحاق قد يتمف ،فترة المتبقية من اليوم الدراسيلأما بالنسبة ل. محددة دراسية

وتتم  مألوفة(.الموضوعات المناقشات حول الو ،واأللعاب ،ة الحرةوعلى تعزيز أنشطة االتصال الطبيعية )المحادث اإلنجليزيةللغة القواعد الرسمية على تدريس 
 اللغة اإلنجليزية.بمهارات االتصال الشفوي  باإلضافة إلىالقراءة والكتابة  ممارسة

 
ستخدم يُ تعليمي  نهج س المنظم عبارة عنإن االنغما –( المحتوى اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية قائمة علىأو  ةّصنالمح ليزيةجاإلناللغة  كذلكسمى ي  )و االنغماس المنظم
نون"بأنهم  الصفوففي هذه  بالطالويتميز . اإلنجليزية المحدودة في اللغة الكفاءةذوي لطالب على ا الدراسيةمفاهيم الالمعلومات و لتسهيل فهم ال  نهمإيث ح ،"محص 
محدودة في ال الكفاءةذوي لطالب ا علىفهمها  يسهلبطريقة المادة  محتوى ويتم عرض الفصل الدراسي.إطار لغة اإلنجليزية في بال الناطقين دراسيا  مع يتنافسون

 ،الواقعيةوالتجارب  ،البصرية الوسائل المعلم من استخدام يكثركذلك لطالب. دى امستوى اللغة اإلنجليزية ل لتتناسب معالمعلم لغة التعليم ويكي ف . اإلنجليزية اللغة
ي مجاالت المحتوى ف الدراسيالتقدم  لتحقيقها إلي الفرصة لتطوير المهارات اللغوية الشفوية والكتابية التي يحتاجونبالطالب يحظى  ،لنهجفي هذا او. اليدوية والمواد

 والعلوم. ،والدراسات االجتماعية ،الرياضياتك

 
عليم ثنائي الت صفوف داخل، لتعليماعملية في  سواء على حد  اللغة األم واللغة اإلنجليزية كال  من ستخدم الطالب ي –التعليم ثنائي اللغة 

ما  فهمواإذا ما  ،بما في ذلك اللغة اإلنجليزية ،أي شيء الطالب تعلمي ح أنمن المرج  ( 0 افتراضين:لى إثنائي اللغة . ويستند التعليم اللغة
س لهم،  واصلة م ما تمكنوا منإذا  اإلنجليزيةاللغة ب ينناطقأقرانهم ال فوا عنيتخل  اللغة اإلنجليزية لن  يجيدون( الطالب الذين ال 8وُيدرَّ

 للغة اإلنجليزية. همتعلمأثناء  األصليةلغتهم ب الدراسيمحتوى هم للتعلم
 
لية لشرح يستخدمون لغة الطالب األص ممن ،اللغة يثنائي ينمساعدين تعليمي من قبلعادة دعم اللغة األصلية  يتم تقديم –ة عم اللغة األصليد

 اللغة اإلنجليزية.ب أن يفهمه الطالب يستطيعالذي ال  الدراسيحول المحتوى  المحددة مات والمفاهيمبعض المعلو
 

مةفردية أو الدورات التعليمية ال استخدام عد  يُ  –الدورات التعليمية   للغايةقليل  عدد يتم تسجيلعندما  صغيرة أكثر شيوعا  مجموعات ل المقسَّ
اسية تعزيز المهارات األسعلى لدورات تعليمية ا تركز وقد. التعليمية المنطقةفي اإلنجليزية  في اللغة المحدودة الكفاءةذوي من الطالب 

 .دراسيةاللغة اإلنجليزية ألغراض  استخدام لتواصل باللغة اإلنجليزية أو علىل
 

مع أقرانهم اإلنجليزية جنبا  إلى جنب  غةالمحدودة في الل الكفاءة وذوالطالب  ، يدرسهذا النهجإطار في و -داخل الفصل ( الدمجالدعم )
ثنائي م يتم توفير أحد المتخصصين في اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية أو في التعلي إال أنه ،نفسهالدراسي  الفصلاللغة اإلنجليزية في ب الناطقين

م المتخصص في اللغقد  ،ل المثال. على سبياإلنجليزية المحدودة في اللغة الكفاءةذوي اللغة في الفصل الدراسي لدعم الطالب  ة يقد 
شروع م أثناء عملهم على اإلنجليزية المحدودة في اللغة الكفاءةللطالب ذوي التوجيه ثنائي اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية أو في التعليم 

 .يفردواجب أو  يجماع
 


