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 عزيزي الوالد أو الوصي:
  

)اإلنجليزية كلغة ثانية( وبرامج ثنائية اللغة. تم  ESLكما هو مطلوب بموجب القانون االتحادي، والدولة، وأنشأت وودبريدج بلده مدرسة مقاطعة 
االختبار  التعرف على ___ الطفل الخاص بك بأنه "يتقن اللغة اإلنجليزية محدودة" على أساس اختبار إتقان اللغة الموحدة في مقاطعتنا. ويصنف هذا

 الطالب في المجموعات الخمس إلتقان. ووفقا لنتائج االختبار، يندرج طفلك فريق التحقق أدناه:
  

 . ___ المبتدئين 9
 ___ السفلي المتوسطة-3
 ___ فوق المتوسط-2
 ___ خيارات متقدمة-4
  ___ كامل إتقان اللغة اإلنجليزية -5
  

 تتلقى خدمات فحص أدناه: طفلك هو ___ ___ الجديدة، يعود الطالب وسوف
  

 ___ESL- اللغة اإلنجليزية "لغة ثانية" الذي سيعلم الطالب االستماع، التحدث، القراءة والكتابة المهارات الالزمة للنجاح في المدرسة. وتجري
الدراسية العادية مع غيرهم من  دقيقة أو فترة فئة واحدة كل يوم. سوف تنفق طفلك عادة بقية اليوم له أو لها في الفصول 03لمدة  ESLفصول 

إنهاء البرنامج كل سنة وطول الفترة الزمنية التي تنفق معظم الطالب في البرنامج يمكن أن تختلف من سنة إلى  ESLحوالي ثلث طالبنا الطالب. 
 ثالث سنوات، تبعاً للتقدم الفردي للطالب.

  
يتم  y. نوع البرنامج متاح ل ESLق مختلفة وتقدم خدمات لغتين باإلضافة إلى برنامج "برنامج ثنائي اللغة" يقدم الخدمات في عدة طر-___ بلغتين

 فحص الطفل لدينا أدناه:
  
طالب رياض األطفال في "بعض المدارس االبتدائية" تلقي الخدمات في روض لغتين متفرغة تدرس من قبل مدرس -. ___ دوام كامل1

 القة.معتمد في اللغة األم واللغة اإلنجليزية بط
دقيقة من تعليمات يوميا في اللغة اإلنكليزية والرياضيات التي يدرسها معلم معتمد بطالقة في  03الطالب أبسط تلقي -___ دوام جزئي-2

 اللغة اإلنكليزية واللغة األصلية.
ممتدة لفترة فئة  ESLطالب المدارس اإلعدادية والثانوية، وعدد قليل من طالب المدارس االبتدائية تتلقى خدمات -ESL___ الموسعة -0

 .ESLإضافية كل يوم باإلضافة إلى فصولهم 
  

الفصول الدراسية العادية، وإحراز تقدم  /بلغتين، وقضاء يوم كامل له أو لها فيESLأن الهدف من جميع برامجنا أن يكون طفلك الخروج من برنامج 
نامج. وسوف نحو الوفاء بمعايير تعليمية عالية. سيتم إعادة تقييم طفلك في نهاية كل سنة دراسية لتحديد ما إذا كان أو أنها جاهزة للخروج من البر

ي الفصول الدراسية، ونحو الوفاء بمعايير أكاديمية الدولة أوصى الطالب الذين التوصل إلى إتقان اللغة اإلنجليزية كاملة وهي تحرز تقدما مقبوالً ف
الصف 12للخروج من البرنامج. ونحن سعداء لتقرير كل ما لدينا 

ال
 ESL  والطالب لغتين التخرج، في معظم السنوات، مع تلك الفئة. الطالب

 ي احتياجاتها من تلك "البرامج التعليمية الفردية" التالية.المصابين بإعاقات التعلم أو غيرها يمكن أن تدرج أيضا في برامج بلغتين وأسل وستلب
  

. ESLيمكنك، كأحد الوالدين أو الوصي، لديها الحق في رفض هذه الخدمات التي يجري تقديمها لطفلك. قد يكون ذلك قبل أن يدخل طفلك برنامج 
الب حتى نهاية السنة الدراسية. إذا كنت ترغب في إزالة طفلك، يجب أن وخالل السنوات الثالث األولى من المشاركة في البرنامج، ال يمكن إزالة الط

مي لطفلك ننادي الموافقة من محافظ مقاطعة. ومع ذلك، مشاركة في هذا البرنامج سوف تساعد طفلك على النجاح في المدرسة وقد تباطأ التقدم األكادي
غب في طفلك المشاركة في هذا البرنامج، الرجاء إرسال رسالة إلى رئيسي لطفلك أو ينبغي أنه أو أنها ال تشارك في هذا البرنامج. إذا كنت ال تر

 أيام من استالم هذا اإلشعار. 5مستشار التوجيه في غضون 
  

اءة ريرجى التوقيع على نسخة واحدة من هذه المالحظة أدناه وإعادته إلى مدرسة طفلك. قبل توقيع هذا اإلشعار، أنت فقط تقول أن لديك تلقي وق
 اإلشعار. هذه ليست زلة إذن، ولم يتم قبول أو رفض أي خدمات قبل التوقيع على هذا اإلشعار.

  
 مع خالص التقدير،

  
  
  
  

 توقيع الوالد: تاريخ ___: ___
 


