
في شھر سبتمبر/أيلول. يتوجب على الطالب في المراحل   WIDA ACCESS Placement Test™ (W-APT)الب رياض االطفال المتحان القبول*يخضع ط
 WIDA Measureخالل السنة إجتياز إما إختبار   FCPSوالملتحقين في مدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية  12الدراسية بدءاً من رياض االطفال وحتى  المرحلة 

of Developing English Language™ (MODEL)  لقياس مدى التقّدم في اللغة االنجليزية أو إختبارWIDA .Screener.  
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  التاريخ__________________      _________أسم الطالب__________________

                                                                           

  أولياء أمور الطالب/األوصياء الشرعيون األعزاء:

 ،يمر الطالب في جميع مديريات التربية في والية فيرجينيا، من الذين يتحدثون في البيت بلغة أخرى غير، أو باإلضافة إلى
اللغة اإلنجليزية عبر تقييم الكفاءة باللغة اإلنجليزية لتحديد فيما إذا كانوا مؤھلين للحصول على خدمات اللغة اإلنجليزية 

 WIDA ACCESS Placement يخضع طالب رياض االطفال المتحان القبول). ESOLللمتحدثين بلغات أخرى (
Test™ (W-APT) طالب في المراحل الدراسية بدءاً من رياض االطفال وحتى  في شھر سبتمبر/أيلول. يتوجب على ال

 WIDA Measureخالل السنة إجتياز إما إختبار    FCPSوالملتحقين في مدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية  12المرحلة 
of Developing English Language™ (MODEL)  لقياس مدى التقّدم في اللغة االنجليزية أو إختبارWIDA 

Screener™.     
  

إن أبنكم مستوفي لمتطلبات الكفاءة في اللغة األنجليزية وذلك بناءاً على نتائج إختبار قياس الكفاءة في اللغة االنجليزية 
WIDA™ English language proficiency test  . وعليه فقد تم إعتبار طفلكم من ذوي الكفاءة في اللغة االنجليزية وھو

        ).  ESOLدمات اللغة األنجليزية للناطقين بلغات أخرى (بذلك غير مؤھل للحصول على خ
      

في أحدى مدارس والية فرجينيا بناءاً على  ESOLأذا أظھرت سجالت طفلك الدراسية بأنه كان يحصل على خدمات برنامج 
فستتم تسميته كمتعلم للغة األنجليزية الى حين أستيفائه ،  WIDA ACCESS for ELLs 2.0® التقييم الحالي في أختبار

  .WIDA ACCESS for ELLs 2.0®معايير الكفاءة في اللغة األنجليزية في تقييم 
 

يمكنكم االتصال بمعلم أو معلمة الطالب في المدرسة إذا كانت لديكم أسئلة أو إستفسارات بشأن نتائج تقييم الطالب.  نتقدم 
  ائم لتعليم أطفالكم.  نتطلع للعمل سويًة لمساعدة أطفالكم في الوصول إلى أقصى إمكانياتھم األكاديمية.بشكرنا على دعمكم الد

 

  المخلص،  
    

 
 
 

  Rich Pollio  
    ESOLمدير مكتب خدمات   

 

 

 

 

ARABIC 

LS-ESOL-Entry Not Eligible 


