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في شھر سبتمبر/أیلول. یتوجب على الطالب في المراحل  WIDA ACCESS Placement Test™ (W-APT)*یخضع طالب ریاض االطفال المتحان القبول  
 WIDA Measureخالل السنة إجتیاز إما إختبار   FCPSوالملتحقین في مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة  12الدراسیة بدءاً من ریاض االطفال وحتى  المرحلة 

of Developing English Language™ (MODEL)  ة االنجلیزیة أو إختبار لقیاس مدى التقّدم في اللغWIDA .Screener 

  
 

         التاریخ__________________  أسم الطالب_____________________________
 

 أولیاء األمور/األوصیاء الشرعیون األعزاء،
 

یة زیمر الطالب في جمیع مدیریات التربیة في والیة فیرجینیا، من الذین یتحدثون في البیت بلغة أخرى غیر، أو باإلضافة إلى، اللغة اإلنجلی
ى رخعبر إختبار تقییم الكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة لتحدید فیما إذا كانوا مؤھلین للحصول على خدمات اللغة اإلنجلیزیة للمتحدثین بلغات أ

)ESOL  .( 
 

 -) ELPبناءاً على نتائج التقییم السنوي إلختبار الكفاءة في اللغة االنجلیزیة، فأن أبنكم یستوفي متطلبات الكفاءة في اللغة االنجلیزیة (
 12-1اسیة للمراحل الدر ELsیعتبر طالب اللغة اإلنجلیزیة ). ELالمستوى السادس وھو یعتبر اآلن طالب متعلم سابق للغة األنجلیزیة (

 .ACCESS for ELLs 2.0® testأو أعلى في إختبار  4.4كفوئین في حال حصولھم على درجة مركبة  
 

 أن یكون قادراً على أستخدام وفھم اآلتي:  ELPمن الكفاءة في اللغة األنجلیزیة  6یتوجب على الطالب في المستوى 

 التعبیر عن األفكار بصورة منظمة ومترابطة ومتناسقة •
 مجموعة متنوعة من التراكیب النحویة التي توافق الغرض  •
 نطاق واسع من أنماط جمل تتمیز بھا مواد دراسیة معینة  •
 اللغة التقنیة واللغة المجردة الخاصة بحقل معین  •
 كلمات وتعابیر ذات معنى محدد في المواضیع األساسیة •

 
سابقاً للتأكد  ELsكاملین بعد إعادة تصنیفھم كطالب دارسین للغة األنجلیزیة  یقضي القانون الفیدرالي بمتابعة الطالب لمدة عامین دراسیین

 من قدرتھم على المشاركة بصورة مجدیة في البرامج التعلیمیة العادیة.
) ومدّرسي الصفوف الدراسیة وأعضاء الفریق التعاوني في FCPSسوف یتابع الكادر اإلداري في مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة ( 

باإلضافة إلى ذلك، سیقوم مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ خالل كل فصل دراسي بتوثیق داء الدراسي لطفلك بشكل متواصل. مدرسة األ كل
 رسمي لمدى تقدم طفلك التعلیمي من خالل إستعراض مجموعة متنوعة من المعلومات تشمل:

 األداء في إختبارات التحصیل الدراسي الموحدة، •
 ف المواد الدراسیة األساسیة،الدرجات في صفو  •
 أداء الطالب فیما یطلب منھ في الفصل الدراسي أو الواجبات المدرسیة أو المشروعات، أو •
 مالحظات المدّرسین. •

 
ة وھذا یتضمن تقدیم دورات خاصستقوم المدرسة إذا لزم األمر بتحدید وإجراء تداخالت محددة ودعم الطالب بشكل مثري لتلبیة إحتیاجاتھ. 

نفسھا  FCPSتكّرس مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة  مدرس خصوصي وتمدید فترة التعلّم.ومواد وبرامج وفرصة الحصول على 
 لخدمة جمیع الطالب بطریقة مناسبة حتى یتمكنوا من إحراز مستویات عالیة من التعلیم.

 
WIDA ACCESS for ELLs بناءاً على التقییم الحالي في أختبار  ESOLیحصل على خدمات برنامج  أذا أظھرت سجالت طفلك الدراسیة بأنھ كان

 .WIDA ACCESS for ELLs 2.0®فستتم تسمیتھ كمتعلم للغة األنجلیزیة الى حین أستیفائھ معاییر الكفاءة في اللغة األنجلیزیة في تقییم  2.0® 
 

إذا كنت ترغب بالحصول على المزید من المعلومات فیما یتعلق بمدى تقدم طفلك في المدرسة، یرجى اإلتصال بمدّرس الطالب في المدرسة.  
 نتطلع للعمل معكم سویًة لمساعدة أطفالكم في الوصول إلى أقصى إمكانیاتھم األكادیمیة.ى دعمكم الدائم لتعلیم أطفالكم. نتقدم بشكرنا عل

 
  
 لمخلص،ا 
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