
 

 

ن بلغات أخرى لناطقيلنجليزية اال  
 

 
التحاق  مستمر     □التحاق مبدئى                  □                    التاريخ:___________________   

________________________________________________________________________  
الحرف االول من اسم االب           رقم بطاقة الطالب         اسم العائلة                        االسم األول        

________________________________________________________________________ 
 المدرسة                                                                                            الصف 

 
ألمر: عزيزى الوالد/ولى ا  

 
يسرنا ابالغكم بأنه يحق لطفلكم االلتحاق ببرنامج تعليم اللغة االنجليزية للناطقين بلغات أخرى في العام الدراسى  

ي لوالية  المحتاجين إلى الخدمات بناء على إجابتكم على المسح المنزلالطالب  _________. يتم التعرف على
ختبار الكفاءة في اللغة االنجليزية.الخاص باللغات وعلى توصيات المدرسين وإ مريالند  

 
 
 

في اللغة االنجليزية  اإلجمالي مستوى الكفاءة   
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 طريقة التدريس المستخدمة في تعيلم اللغة االنجليزية للناطقين بلغات اخرى مبينة فيما يلى:
 

 .لطالبل: يكتسب الطالب الكفاءة في لغتهم األصلية واللغة اإلنجليزية مع بعض التعليمات في اللغة األم ثنائية اللغة  □ 
، بما في ذلك تعليم المحتوى باللغة  أخرى: يتم منح التركيز المتساوي للغة اإلنجليزية ولغة ةالمختلطاللغة   ةثنائي □ 

 اللغة اإلنجليزية وغير األنجليزية.  الشريكة في صفاألخرى 
لكن : يتم استخدام اللغة األصلية للطالب لدعم اكتساب اللغة اإلنجليزية لغة اإلنجليزيةالتعليم االنتقالي الخاص بال □

 .اللغة اإلنجليزية فقطمتعلمي إجادة اللغة األصلية للطالب ليست هدفاً لبرنامج 
، ولكن يتم ية لدعم اكتساب اللغة اإلنجليزية: يتم استخدام لغة الطالب األصلاللغة األصليةبفصول مختلطة مع دعم    □

 اللغة اإلنجليزية. اللغة اإلنجليزية وغير  لمتعلميتقديم معظم التعليمات باللغة اإلنجليزية 
 محور التركيز في ىلمحتووا إلنجليزيةا للغةا راتمها تكون: فقط إلنجليزيةا  باللغة صلخاا إلنجليزيةا  تعليم   □

 .اللغة اإلنجليزية لمتعلمي يسر لتدا
اللغة   ميلمتعل: مهارات اللغة اإلنجليزية والمحتوى هي محور التعليم ةاإلنجليزيباللغة دعم فصول مختلطة ب   □

 اإلنجليزية وغير اإلنجليزية.
 

اللغة االنجليزية متعلميبالبرامج واالهداف الموضوعة ل قصف إختيارات االلتحاو  

تشمل جميع البرامج استراتيجيات للتنمية في تعلم اللغة االنجليزية، وتختلف هذه وفقا لمستوى كل طالب حسب كفاءته  
اتيجيات لمساعدة كل طالب في تحقيق الكفاءة الالزمة في االستماع والتحدث في اللغة االنجليزية. تستخدم هذه االستر 

النجاح الدراسي في كل مواد الدراسة االساسية.  نحن نتوقع من كل متعلم للغة  تحقيق قراءة والكتابة، وفيوال



 

 

ايير المناسبة للنجاح قادرا على االنتقال بنجاح الى الصفوف الدراسية العامة مع الوفاء بالمع االنجليزية أن يكون
 الدراسى لالنتقال الى الصفوف االعلى، وعلى التخرج من المدرسة العليا أسوة بعموم الطلبة. 

هذه العملية بصورة سنوية.  تماميجب إ  
 

اللغة االنجليزية ذوى االحتياجات الخاصة  متعلمو  
التعليمية لخطة التعليم المصممة وفقا   يتم تصميم برنامج اللغة االنجليزية للناطقين بلغات اخرى لتحقيق االهداف

 لالحتياجات الخاصة للمتعلمين.
 

 معايير الخروح
ى عندما يثبت الطلبة كفاءتهم في اختبار تقييم الكفاءة في اللغة االنجليزية ومقدرتهم على النجاح في المحيط التعليم

 المناسب لسنهم وصفهم المدرسى، يفقدوا حقهم في االلتحاق ببرنامج تعليم اللغة االنجلسزية للناطقين بلغات اخرى.
 
 

 حقوق الوالدين 
يحق لك  في كل االوقات أن ترفض الحصول على خدمات تعليم اللغة االنجليزية للناطقين بلغات اخرى وذلك  

ثين بلغات اخرى في فصل طفلك أواالتصال بالمدرسة.باالتصال بمدرس اللغة اإلنجليزية للمتحد  
 

 : الرجاء التأشير في األسفل إلى  قرارك بشأن التحاق ابنك
 

_____. أدرك أنه  ي: أرغب في الحاق ابنى ببرنامج اللغة اإلنجليزية ة للناطقين بلغات اخرى في العام الدراس نعم  □
ييم الكفاءة في اللغة اإلنجليزية لتحديدبإستخدام اختبار تق سنوياسيتم اختبار طفلي        
      مدى تقدمه في اللغة اإلنجليزية .     

 
: ال أرغب في الحاق طفلي في برنامج اللغة اإلنجليزية للناطقين بلغات اخرى في العام الدراسى____ أدرك أنه ال  □  

اللغة  تعلم مدى تقدمه في لقياس نجليزية دام اختبار تقييم الكفاءة في اللغة اإل بإستخسنويا سيتم اختبار طفلي      
لطفلي. سيبقى طفلي متعلما للغة   تعليم اللغة اإلنجليزية للناطقين بلغات اخرى، حتى لو رفضت خدمات االنجليزية

الرجاء مراعاة أنه  بموافقتك قد يحق لك اإلنطليوية حتى يستوفي شروط الخروج من البرنامج الخاصة بالوالية.  
  ،التى تتم بعد انتهاء اليوم الدراسى دروس التقوية ، مثل 11للمادة   ل على خدمات اضافية وفقاولطفلك الحصو

مع الوالدين وكذلك توفير مترجم في االجتماعات  وبرامج التواصل   نجليزية المكثف في الصيفوبرنامج اللغة اإل
 التى تتم بين االباء والمدرسين.

  
 

 معايير الخروج
برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية للناطقين بلغات   ة اإلنجليزية مؤهلين للحصول على خدماتلن يكون متعلمي اللغ

 .عندما يستوفون معايير الخروج من الوالية في تقييم إجادة اللغة اإلنجليزية السنوي اخرى
 مع وافر االحترام.

________________________________________________________________________ 
رقم الهاتف االسم                                                                     اللقب                                                

 
 للحصول على مزيد من المعلومات بشأن برامج التدريس أو طلب المساعدة في إختيار البرنامج المناسب، اتصل بـِ:

 
________________________________________________________________________

قم الهاتفاالسم                                                                     اللقب                                             ر   
 
 

 
أعاله م اللغة اإلنجليزية للناطقين بلغات اخرى المشار إليه وضع طفلك ببرنامج تعلييُرجى التأكد من اإلشارة إلى قرارك بشأن 

 .وتوقيع اسمك أدناه للتأكيد



 

 

 
_____________________________________________________________________________________  

التاريخ                                               توفيع الوالد/ولى األمر                                                               

 
 

 الى: هذه الوثيقةالرجاء إعادة 
 

________________________________________________________________________ 
التاريخ                                       اإلسم                                                      اللقب                            

 


