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10/2020 Arabic 

 

 :الوصي عىل/إىل وىلي أمر

                                      ________________________,  _____________ 

_______________________________ 

Philadelphia, PA  ______ 
 

 

 
 2020 نوفمبر

 

 
 

ية  إعادة التصنيف لمتعلم ز ية كلغة ثانية  مناللغة اإلنجلي  ز  ESLبرنامج اللغة اإلنجلي 

 

 :الوصي /عزيزنا وىلي األمر

 

ي للطالب   ___________ ___ __________ نشعر بالفخر إلخطارك أن طفلك،
قد _______ ______   #ID الرقم التعريف 

ية المطلوب وعليه تم اعادة تصنيفه ية كلغة ثانية برنامج  من تصنيفها/وصل لمستوى إتقان اللغة اإلنجلي   م اللغة اإلنجلي  
ُّ
تعل

(English as a Second Language, ESL)  2021-2020العام الدراسي اعتباًرا من و يرسي هذا . 

 

ونماذج تقييم اللغة المقدمة من قبل اثني   من  ACCESSيتم اتخاذ قرارات إعادة التصنيف باستخدام درجات اختبار 

. عند مراجعة نتائج  ي من هذه الرسالة( ، قررت  2020لعام  ACCESSالمعلمي  
ي الجزء الخلف 

ونماذج تقييم اللغة )المفصلة ف 

ية كلغة ثانية ) لدعم المقدمة من ( أو أشكال ا ESLمنطقة فيالدلفيا التعليمية أن طفلك لم يعد بحاجة إىل تعليم اللغة اإلنجلي  

امج التكميلية الخالل  م طفلك . (. Title IIIالممتثلة للبند الثالث )ير
ُّ
ي رصد مستوى تقد

ومع ذلك ، سوف يتم االستمرار ف 

ا لما يقتضيه القانون الفيدراىلي ( 4)لمدة أرب  ع 
ً
 .سنوات وفق

 

د من وصول طفلك لمستوى إتقان اللغة 
ُّ
ية المطلوبنشكرك عىل تعاونك معنا للتأك إذا كانت لديك أي أسئلة أو . اإلنجلي  

ي االتصال بمدير مدرسة طفلك. 
دد ف   مخاوف ، فال تير

 

 ،بإخالص

 

 

 ميولكيلي باتيستا ، دكتوراه

 التنفيذي المدير
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حساب الدرجات حسب تكليف الوالية    
 

 

 

 

 

 

 

  :اسم الطالب صفحة الغالف العادة التصنيف

فى المنطقة    الرقم التعريفي
 :التعليمية 

 
  والية   فى   الرقم التعريفي

 :بنسلفانيا
 

  : رقم الغرفة االساسية الحالية  :مستوى الصف

  ACCESS  اتقان مستوى 
 :عند اعادة التصنيف       2020

  :تاريخ اعادة التصنيف  

  :الشبكة التعليمية منطقة فيالدلفيا التعليمية :المنطقة التعليمية الحالية 

  :المدرسة الحالية

1المعلم  :  

2المعلم  :  

اللغة اإلنجليزية فى أداء الطالب    

لتقديرا  النقاط المطلوبة  

  2020 ACCESS  نتائج   
لمعلم ل تقييم ال درجات   

 
مجموع النقاط  

  المكتسبة 

(A+B+C) جمعة الم  النتيجة  
 النقاط  

(A) 

1 المعلم  

(B) 

2 المعلم  

(C) 

ACCESS for ELs® 10.5      

ة إلعادة التصنيف؟ واليحددتها الالتي  10.5يفاء عتبة هل تم است  نعم 

 (A)    

ACCESS 

 لمتعلمى اللغة االنجليزية 

تقان اال مستوى   

( المجمعة تيجةالن ) 

 نقاط إعادة التصنيف

(B)  1النقاط القصوى للمعلم  3.8 

(C)  2النقاط القصوى للمعلم  3.8 

4.5 – 4.7 3.6 
   

4.8 – 5.0 4.5 
   

5.1 – 5.3 5.8 
   

5.4 or above 8.4 
   


