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يةامتعلمإلارإالسنويإشعالإ ز  خيارإعدمإالمشاركةإ -(EL)  للغةإالنجلي 

   :عزيزي ولي األمر / الوصي

،  ___________________لطالب ل الرقم التعريفي، _________________________نكتب إليك لنعلمك أن طفلك ، 

باإلضافة إلى ذلك ، وفقًا لسجالتنا ، رفضت    . 2021-2020العام الدراسي  في (EL) كمتعلم للغة اإلنجليزية  تعريفه يستمر وف س

 .  _____________________بتأريخ  (ESL) ( بعض أو كل خدمات اللغة اإلنجليزية كلغة ثانيةفي  ةك راشمال اخترت عدم  )

ا  ، إليك م ESL ( بعض أو كل خدمات ة فيرك اشمال اختار عدم  الذي رفض ) EL اللغة اإلنجليزية ي متعلم ألحد ولي األمر بصفتك 

 :يجب أن تعرفه 

والتي يتم فيها سحب   ESL محددة. قد يشمل ذلك فصول  EL ، لن يتم تزويد طفلك بخدماتةركاشم ال اختيار عدم وفقًا لقرارك  •

     .  Els   تتكون فقط من تعليمي ، وفصول محتوى ELs ، ودروس خصوصية فقط لـ متعلمي اللغة االنجليزية لتدريسهم

التعليمية لدعم   ESL ، سيتم استخدام استراتيجيات ELs وغير ELs ، أو الفصول التي تتكون من ةفي فصول التعليم العام  •

 .يتعليمال المحتوى

، الذي يقيس تقدم الطالب نحو إتقان اللغة   ACCESS شباط ، سيخضع طفلك الختبار  / فبراير كانون الثاني أو   /يناير في •

 .طفلك في الجزء الخلفي من هذه الرسالة إلى  ACCESSيتم تضمين أحدث نتائج اإلنجليزية. 

، يجب أن يستوفي طفلك إرشادات إعادة التصنيف )الخروج( التي وضعتها   ESLتصنيف )الخروج( من اللكي تتم إعادة  •

(. بينما يتعلم كل طالب اللغة بمعدل مختلف ، يجب على جميع الطالب ، كحد أقصى ،  PDEوزارة التعليم في بنسلفانيا )

  PDEوج( على موقع في غضون ست سنوات. يمكنك االطالع على معايير إعادة التصنيف الدقيقة )الخر   ESLالخروج من 

 .     www.education.pa.govاإللكتروني على  

  ACCESS  4.5( على الحد األدنى من درجة اختبار   1بشكل عام ، يمكن إعادة تصنيف الطالب إذا حصلوا )بشكل عام ،  •

ين أو فريق مدرسي. إذا كنت تتلقى هذه الرسالة ، فان طفلك لم  ( يوصى بإعادة التصنيف من قبل المعلم2علي األقل ، و )

السنة   في  (EL) كمتعلم للغة اإلنجليزية تعريفهيستمر  سوف ، وبالتالي   2020-2019يستوفي متطلبات إعادة التصنيف في 

 .  21-20 الدراسية

بأن   في فصول التعليم العام ، فسيتم إخطارك ، وقد توصي مدرسة طفلك  يجد معاناةسيستمر رصد تقدم طفلك. إذا كان طفلك  •

      .  ESL طفلك مرة أخرى في برامج وخدمات   ادخال  باختيار تقوم

، أو كنت تعتقد أن هذه الرسالة قد تم إرسالها   ESL طفلك مرة أخرى في برامج وخدماتمشاركة    إذا كنت ترغب في مناقشة اختيار

المدرسة حتى يتمكنوا من تحديد موعد لعقد اجتماع مع مكتب المناهج   ةطفلك أو مدير  ةالخطأ ، فيرجى االتصال بمعلمعن طريق 

 .في أي وقت ESL يمكنك اختيار عودة طفلك إلى برامج وخدمات . (OMCP)   والبرامج المتعددة اللغات 

 

 .ملدعم التحصيل الدراسي لطفلك منتطلع إلى مواصلة العمل معك

 الص،بإخ

Allison W. Still 

 ة المديرنائب 

 

 

 

(Student Name) (Student ID) 

(Date) 

http://www.education.pa.gov/
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اسم الطالب /  Student Name:  

فى المنطقة التعليمية الرقم التعريفي /  
District ID #: 

 
 الرقم التعريفي لوالية بنسلفانيا/

PA State ID #: 
 

12-20للعام الدراسي  مستوى الصف /  
SY 20-21 Grade Level: 

 
االساسية الحاليةرقم الغرفة  /  

Current Homeroom #: 
 

المدرسة الحالية/ Current School:  

 

 ESL  بيانات التنسيب األولي في

ESL  في االلتحاقتأريخ     / Date Placed in ESL  

الدرجة االولية عند االلتحاق/   Initial Placement 
Score 

 

ESL / السنوات في  Years in ESL   

 

 Els  الي بالنسبة  Alt ACCESSأو     ACCESS ختبارا

تاريخ االختبار/ Test Date  

االختبار المقدم/ Test Administered  

  Composite Score المجمعة النتيجة/  

نتائج مجاالت اللغة   / 
Language 
Domain Scores 

   Listening  االستماع/ 

القراءة/   Reading   

التحدث /  Speaking  

الكتابة /  Writing   

 

     : Els  بالنسبة الي   ACCESS درجات اختبار كيفية تفسير

اللغة اإلنجليزية في محيط المدرسة. ستخراج  قدرة الطالب على فهم وإ    ACCESS for ELS(     Elsبالنسبة الي      ACCESSاختبار  )يقيس  

 .والقراءة والتحدث والكتابةاألقسام األربعة لالختبار هي االستماع 

 

ة. تشير درجات المجال إلى  جمع: درجات المجال ، والنتيجة الميتلقى الطالب نوعين من الدرجات )يشار إليها أيًضا باسم "مستويات الكفاءة"(

 .الطالب في االختبار بشكل عامة إلى كيفية أداء جمعتبار ، بينما تشير النتيجة المكيفية أداء الطالب في كل قسم من أقسام االخ

 

 .""متقدمعالمة    على أنها  6.0بار النتيجة  على أنها عالمة "مبتدئ" ، بينما يمكن اعت   1.0. يمكن اعتبار النتيجة  6.0إلى    1.0تتراوح النتائج من  

 

 تسمى ACCESS نسخة بديلة من يأخذونقد  (IEPs) التعليم الفردي خطط الذين لديهم  Elsاللغة اإلنجليزية ي متعلم الحظ أن بعض

ACCESS  البديل ACCESS لـ ELs أو ،  Alternate ACCESS .   البديلفي اختبار Alternate ACCESS   يتم اإلبالغ عن ،

للمبتدئين ، بينما يمكن بمثابة عالمة  "A" يمكن اعتبار النتيجة التي تبدأ بالحرف P1 أو A2 النتائج في شكل حرف ورقم ، على سبيل المثال

 .كعالمة أكثر تقدًما "P" اعتبار


