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  التاريخ__________________    أسم الطالب_____________________________

                                                                              _______ )(ELPمستوى الكفاءة في اللغة األنجليزية 

  أولياء أمور الطالب/األوصياء الشرعيون األعزاء:

زية*، فإن أبنكم مؤھل للحصول على خدمات مخصصة لمتعلمي اللغة لقياس كفاءة اللغة االنجلي WIDAبناءاً على نتائج تقييم إختبار 
) كجزء من البرنامج التعليمي في مدارس مقاطعة فيرفاكس ELP) وبما ينسجم مع مستوى كفاءته في اللغة األنجليزية (ELsاألنجليزية (
ديمية والحصول على خبرة تعليمية ھادفة وتلبية ). تقدم ھذه الخدمات لمساعدة الطالب في تحقيق أقصى إمكاناتھم األكاFCPSالحكومية (

  معايير الوالية الصارمة والمعايير األكاديمية المحلية.
 

 CCESS for ELLs 2.0WIDA A®قة إلتحق بھا تقرير حالي إلختبارإذا تضمنت سجالت طفلك الدراسية والصادرة من مدارس ساب
  وذلك بناء على تقرير الدرجات. ELPتعديله ليعكس مستوى فإن مستوى كفاءة طفلك في اللغة اإلنجليزية سوف يتم 

 
  تحديد متعلمي اللغة اإلنجليزية

 
 ELsعلى وجوب قيام المدارس األمريكية بتحديد متعلمي اللغة اإلنجليزية  1964قانون الحقوق المدنية لعام من  VIتنص الفقرة 

المحتملين من الطالب وتقييم مستوى كفائتھم في اللغة اإلنجليزية. يتوجب على أولياء أمور الطالب أو األوصياء الشرعيون من أجل تلبية 
ھذه المتطلبات إكمال إستطالع اللغة المتداولة في المنزل كجزء من عملية التسجيل. في حال التحدث في المنزل بلغة ثانية غير 

م إحالة العوائل إلى أي موقع من مواقع تسجيل الطالب لغرض تسجيلھم وإجراء تقييم الكفاءة في اللغة اإلنجليزية (في اإلنجليزية، يت
ة غالقراءة، الكتابة، اإلستماع، والتحدث) والذي أقرته الحكومة الفيدرالية. بالنسبة لطالب الروضة الذين يعيشون في منزل يتحدثون فيه بل

في شھر سبتمبر/أيلول لتحديد كونھم من متعلمي اللغة اإلنجليزية وتحديد أھليتھم  WIDAفأنھم سيؤدون إختبار أخرى غير األنجليزية 
. يتم تعيين مستوى واحد من المستويات الخمسة لكفاءة الطالب في ELsللحصول على خدمات رياض األطفال لمتعلمي اللغة اإلنجليزية 

  :12-1الدراسية  للطالب في المراحل ELPاللغة اإلنجليزية 
 

متعلمي اللغة 
اإلنجليزية في 
  مرحلة الروضة

  1المستوى 
  التمھيدي

  2المستوى 
  األبتدائي

  3المستوى 
  المتطور

 4المستوى 
  المتوسع

  6المستوى 
  حقق المستوى المطلوب

  ESOLمؤھل لتلقي خدمات برنامج اللغة االنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى 
  متابعة األداء االكاديمي

  لمدة عامين.

  
 

  نتائج التقييم السنوي إلختبار الكفاءة في اللغة اإلنجليزية 
 

 WIDA ACCESS for ELLsيتم في ربيع كل عام في والية فيرجينيا إجراء تقييم سنوي للكفاءة في اللغة االنجليزية بإستخدام معيار 
نجليزية للمتحدثين بلغات . يمكن لمعلم مادة اللغة اإل12رحلة في المراحل من الحضانة إلى الم ELLsلمتعلمي اللغة األنجليزية   ®2.0

مراجعة درجات كفاءة طفلكم في القراءة، الكتابة، اإلستماع، والتحدث وھذا سيمنحكم معلومات إضافية حول مدى تقدم  )ESOLأخرى (
  طفلكم في تعلم اللغة اإلنجليزية.

 

  برنامج تعليمي تربوي لغوي 

من الطالب للوصول الى مرحلة الكفاءة في  ELsيھدف البرنامج التعليمي التربوي اللغوي الى مساعدة متعلمي اللغة األنجليزية 
اللغة وأستيفاء نفس معايير الوالية كما ھو متوقع من جميع الطالب األخرين والتي تشّكل تحدياً لقدراتھم. يتلقى الطالب في مستويات 
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. يعتبر الطالب كفوء في اللغة اإلنجليزية وفي المستوى السادس من إتقانه للغة ESOLخدمات    4-1النجليزية من الكفاءة في اللغة ا
األساس  ESOLتقدم خدمات  . WIDA ACCESS for ELLs® 2.0أو أعلى في إختبار  4.4اإلنجليزية عند حصوله على درجة 

ة، والدعم اإلضافي الالزم لمتعلمي اللغة اإلنجليزية لتحقيق نفس أھداف مرحلتھم األكاديمي، معرفة القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزي
الدراسية حالھم حال أقرانھم من ذوي الكفاءة في اللغة اإلنجليزية، بما في ذلك تعزيز الكفاءة والتخرج، وليكونوا على إستعداد لدخول 

في مستويات المراحل الدراسية المناسبة  ELsمتعلمي اللغة اإلنجليزية ولتحقيق ذلك، يتم تسجيل الطالب من  الكلية والحياة المھنية.
إلعمارھم حيث يتعلموا اللغة اإلنجليزية األكاديمية من خالل تعلم المھارات اللغوية والرياضيات والعلوم والدراسات اإلجتماعية. 

لدراسية ومعايير تطوير االكفاءة في اللغة اإلنجليزية مع معايير المرحلة ا ELsتنسجم المواد التعليمية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية 
WIDA .من أجل دعم كال المجالين وتعلّم اللغة عبر المنھج الدراسي  

 
لكل طالب. ُتستخدم مجموعة متنوعة من التقييمات خالل العام الدراسي لقياس مدى  ESOLتختلف المدة الزمنية التي تقدم فيھا خدمات  

المدّرسون نتائج التقييم لتحسين العملية التعليمية لتلبية االحتياجات الفردية للطالب. يتقدم الطالب كل حسب مستواه تقدم الطالب. ويستخدم 
مع إستمرار إكتسابھم اللغة ويتدرجون في مستويات الكفاءة عند أستيفاءھم المعايير المحددة لذلك المستوى. يتلقى الطالب من متعلمي 

  بمعدل ثالثة أعوام قبل وصولھم إلى مرحلة الكفاءة في اللغة اإلنجليزية. ESOLخدمات  FCPSمدارس في  ELsاللغة اإلنجليزية 
 

، 504، مثل تقديم خدمات تعليمية خاصة أو خدمات بموجب الفقرة ESOLوإذا احتاج الطالب إلى خدمات أخرى باإلضافة إلى خدمات  
ومدرسي التعليم الخاص بوضع خطة مشتركة لتحقيق األھداف المطلوبة من برنامج التعليم  ESOLفسيقوم فريق مشترك يضم مدرسي 

  .ESOL. يتم تقديم ھذه الخدمات باإلشتراك مع خدمات 504) أو الخطة IEPالفردي للطالب (
 

  معايير الخروج من البرنامج
 

مدى تقدم  كفاءة الطالب من  ®WIDA ACCESS for ELLs 2.0ُتحدد النتائج السنوية إلختبار تقييم الكفاءة في اللغة االنجليزية 
. يعتبر الطالب كفوء في اللغة اإلنجليزية، ESOLمستوى آلخر وتحدد في نھاية المطاف ما إذا كان قد أصبح في غنى عن خدمات 
 WIDA ACCESS forأو أعلى في إختبار 4.4المستوى السادس من إتقان اللغة اإلنجليزية وذلك عند حصوله على درجة مركبة 

ELLs 2.0®  عند بلوغ الطالب متعلمي اللغة اإلنجليزية المستوى السادس، يتم متابعتھم لمدة عامين دراسيين كاملين للتأكد من قدرتھم .
   على المشاركة بصورة مجدية في البرامج التعليمية العادية.

 
  النسبة المتوقعة لتخرج الطالب

 
، خالل أربعة سنوات ELsرجينيا أن يتخرج كافة طالبھا، بضمنھم الطالب المتعلمين للغة األنجليزية تأمل مديريات التربية في والية ف

من دخولھم الى المرحلة الدراسية التاسعة. لكن بمقتضى األحكام الفدرالية، يتم السماح للطالب بالتخرج خالل خمس أو ست سنوات إذا 
نجاحاً كبيراً في تقديم تعليم مناسب للطالب لتساعدھم جميعاً على التخرج، فيما تبلغ نسبة الطالب  FCPSأقتضى الحال. تحقق مدارس 

  .%91المتخرجين في الوقت المتوقع لھم في والية فرجينيا 
 

  حقوق الوالدين
 

وإذا كنتم ال تريدون أن . ESOLيتمتع أولياء أمور الطالب واألوصياء الشرعيون بحق سحب أطفالھم أو رفض حصولھم على خدمات 
وھي متاحة في مدرسة  ESOL رفض الحصول على خدماتيحصل أبنكم/أبنتكم على ھذه الخدمات يتوجب عليكم تعبئة وتوقيع إستمارة 

الطفل وضّمھا إلى الملف التراكمي الخاص بالطالب. وحتى لو تم رفض الحصول على الخدمات، فسيستمر أبنكم/أبنتكم في اإلحتفاظ 
 WIDA ACCESS for األنجليزيةوسوف يشارك سنوياً في إختبار تقييم الكفاءة في اللغة  ELكطالب متعلم للغة اإلنجليزية بصفته 

ELLs 2.0®  وفقاً لما تقتضيه التشريعات الفيدرالية، لحين وصولھم إلى المستوى السادس فيELP  ويتم إعتبارھم كفوئين في اللغة
  في أي وقت خالل العام الدراسي. ESOLالطالب واألوصياء الشرعيين متابعة الحصول على خدمات اإلنجليزية. يحق ألولياء أمور 

   
، يرجى اإلتصال ESOLإذا كنت ترغب بالحصول على المزيد من المعلومات فيما يتعلق بمدى تقدم طفلك في المدرسة أو خدمات  

نتقدم بشكرنا على دعمكم الدائم لتعليم أطفالكم. نتطلع للعمل سويًة لمساعدة أطفالكم في الوصول بمدّرس الطالب أو الطالبة في المدرسة. 
   إلى أقصى إمكانياتھم األكاديمية.

 
  المخلص،  
    

 
 
 

  Rich Pollio  
    ESOLمدير مكتب خدمات   


