
ر العامةأن أرب مدارس  

 ( ELL)   اللغة اإلنجليزية ي متعلم

 ليزيةكبرنامج تطوير اللغة اإلنللطلبة اتنسيب أعالن حول 

 االول االبتدائي الى الخامس االبتدائي مرحلة 
 

 

 الى ولي أمر الطالب  : ________________________________________________________________________

 

 المرحلة الدراسية : ____________________                       _________________________________   المدرسة :___

 

هو:     2015/2016 فيما يخص السنة الدراسيةان البرنامج  الموصى به ألبنائكم   

 

-ELL program support in classroom with ELL teacher or tutor من قبل معلم اللغة داخل الصفاللغة   ويةلتق برنامج                                  

-ELL program supplemental support with ELL teacher or tutor                                         اللغة من قبل معلم اللغة لتقويةبرنامج تكميلي  

-No ELL Program Support due to student’s proficiency in English ال حاجة                                   التقوية الن مستواه جيد      لبرنامج   

 

ليزية أو الذين يعيشون كطالب الذين يتحدثون لغات خالف اللغة اإلنلل( ,  (WIDAو المعروف بأختبار اختبار للغة االنكليزية  أجرى أبناءكم في الربيع الماضي

يقيم  WIDAأختبار تقدما في المدرسة.  ا ونجاحيحققون  هذا االختبار التأكد من أن الطالب بد اليزية. ويركإلنا غير رىخابلغة فيه  ونفي منزل حيث يتحدث

 تحدث.والكتابة، والفي القراءة واالستماع والفهم، مستوى الطالب 
     

ي حصل عليه ابنكم/ ابنتكم هو:ذال المستوى العامان    (  WIDA)  أظهر اختبار   

___ Entering (1)     ابتدائي     ___ Emerging (2) ناشئ                             ___ Developing (3) متطور 

___ Expanding (4) متوسع  ___ Bridging (5) متواصل                    ___ Reaching (6)  متقدم 

    ......................................................................................................................................................................... 

)مثل االستماع، والتحدث، والقراءة لللغة  في جميع المجاالت األربعة  4.5 اهاو أدن 5.0 أقصاها ةنقاط مركبعبارة عن و الذي هو   WIDA  مستوى الكفاءةان -

  :للطالب  والكتابة(

 :  مستوى الصف فوق أو عند هو قراءة لمستوى ال NWEAأو   Fountas & Pinnell مستوى ان -

 

  . ELL للحصول على خدمات متعلمي اللغة اإلنكليزية الطالب مؤهلفأن ، )  ال( * إذا كان الجواب على أي من األسئلة هو 

   .......................................................................................................................................................................... 

. 

فصل مستوى التدريس في المع  و ليزية كللغة اإلن تهممستوى إجاد مع ة يالتعليم المادة سوف تتكيفف، ELL دروسفي تلقي  ستمرم  / أبنتكك أبنإذا كان 

 Student Intervention andالدعم و الرعاية اذا كان الطالب يتلقى خدمات الصف.  وليتماشى مع المستوى العلمي للمرحلة الدراسية للطالب  الدراسي

Support Services  (SISS  .فأن معلم اللغة االنكليزية سيعمل مع  كادرالتعليم الخاص لتخطيط وتنسيق هذه الخدمات ) 

في المدارس ومساعدتهم على تلبية متطلبات التخرج في الوقت م لطالب على ضمان نجاحهالمساعدة   ELLلغه لادروس  وفر دعم تن أربور العامة مدارس أان 

 المحدد.

 اذا كان لديكم اي سؤال الرجاء االتصال بمعلم اللغة االنكليزية. 

 

ELL Teacher:  _______________________ ة.معلم اللغة االنكليزي                     Date: ______________________   

 

  

عد هذا النموذج إلى المدرسة مع التوقيع أالمربع أدناه و أشر فيالتعليمي،  برنامجهم ( كجزء من ELL) التقوية غب في حصول أبنائكم على برنامجإذا كنت ال تر

 تاريخ.الالخاص بك و

 

            (.ELL) التقوبة على برنامجحصول أبنائي ي ف غب ال أرأنا       

 التاريخ ________________________                          توقيع ولي االمر  __________________________         

 

 

 WIDAقييم ت ون بأجراءلزممال يزال  ليزية كللغة اإلنا. الطالب الذين ال يتقنون ه العلميلضمان إحراز تقدم الطالبنجاز مو وان مستوى سوف نواصل رصد 

 .2016ربيع عام في 

 

 

 
Place in CA-60, in Title III files, and for building principal. 

Ann Arbor Public Schools   
English Language Learner 

Program 
Placement Notification 
For Students Entering 

Grades 1st - 5th 
 


