
ر العامةأن أرب مدارس  

 ( ELL)   اللغة اإلنجليزية ي متعلم

 ليزيةكبرنامج تطوير اللغة اإلنللطلبة اتنسيب أعالن حول 

 عشر الثاني - السادس الصفوف حلامر
 

 

 الى ولي أمر الطالب  : ________________________________________________________________________

 

 المرحلة الدراسية : ____________________                       درسة :____________________________________   الم

 

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

 

-ELL class                                                                                                                                               ELL   اللغة  لتقوية برنامج      

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

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

 

ليزية أو الذين يعيشون كف اللغة اإلن( , للطالب الذين يتحدثون لغات خال (WIDAأجرى أبناءكم اختبار للغة االنكليزية و المعروف بأختبار  في الربيع الماضي

يقيم  WIDAأختبار تقدما في المدرسة.  ا ونجاحيحققون  هذا االختبار التأكد من أن الطالب بد اليزية. ويركاإلن غير بلغة اخرىفيه ون في منزل حيث يتحدث

 تحدث.والكتابة، والفي القراءة واالستماع والفهم، مستوى الطالب 
     

ي حصل عليه ابنكم/ ابنتكم هو:ذعام الان  المستوى ال  (  WIDA)  أظهر اختبار   

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

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

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

ي جميع المجاالت األربعة  لللغة )مثل االستماع، والتحدث، والقراءة ف 4.5و أدناها  5.0عبارة عن نقاط مركبة أقصاها و الذي هو   WIDA ان مستوى الكفاءة -

  :للطالب  والكتابة(

 :  مستوى الصف فوق أو عند هو قراءة( لل EXPLORE, PLANبضمنها )  ACT أو  قراءة لمستوى ال SRI , NWEA  مستوى ان -

  

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

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

. 

مستوى التدريس في الفصل مع  و ليزية كللغة اإلنمع مستوى إجادتهم  ة يالتعليم المادة سوف تتكيف، فELL دروستلقي في  مستمر  إذا كان أبنك / أبنتك

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

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

لمساعدة الطالب على ضمان نجاحهم في المدارس ومساعدتهم على تلبية متطلبات التخرج في الوقت   ELLلغه لان مدارس أن أربور العامة توفر دعم  دروس ا

 المحدد.

ال الرجاء االتصال بمعلم اللغة االنكليزية. اذا كان لديكم اي سؤ  

 

ELL Teacher:  _______________________ معلم اللغة االنكليزية.                     Date: ______________________   

 

  

أدناه وأعد هذا النموذج إلى المدرسة مع التوقيع  التعليمي، أشر في المربع ( كجزء من برنامجهم ELL) التقوية إذا كنت ال ترغب في حصول أبنائكم على برنامج

 الخاص بك والتاريخ.

 

 (.           ELL) التقوبة في حصول أبنائي على برنامجال أرغب  أنا       

 التاريخ ________________________                          توقيع ولي االمر  __________________________         

 

 

 WIDAتقييم  اللغة اإلنكليزية  ال يزال ملزمون بأجراء. الطالب الذين ال يتقنون لضمان إحراز تقدمه العلمي الطالبمو وانجاز مستوى ن نواصل رصد سوف 

 .2016ربيع عام في 

 

 

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