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 2017كانون ثاني/يناير 

 

 ر األعزاء،واألم اءوليأأيها األهل/

 

. مركز فرانكلين التعليمي( في مركز فرانكلين NLAالجديد )تعليم الوافد في أكاديمية في الوقت الحالي  مطفلكلقد التحق 

لقد تم قبول في المدرسة. انه يجب على الطالب تقديم الطلب وقبولهم قبول خاص، مما يعني مدرسة ثانوية ذات  التعليمي هب

 .NLAلبرنامج أكاديمية تعليم الوافد الجديد مؤهل التعليمي بسبب كونه/كونها مركز فرانكلين في  مطفلك

 

يركز تعلم اللغة اإلنجليزية. قد بدأوا لتوهم والبالد  لطالب المدرسة الثانوية الجدد فيمتخصص هو برنامج برنامج الوافد الجديد 

 المحتوى )الرياضياتأيضا فيه في الوقت الذي يتعلمون  اوأكاديمي اعلى تطوير اللغة اإلنجليزية اجتماعي NLAبرنامج 

. تم تدريب المعلمين في هذا البرنامج ة في المنطقة التعليميةالمدرسة الثانوية األساسيمناهج والعلوم، إلخ( كما هو مبين في 

 اللغة.إتقان جميع مستويات في ( ELLsليزية )جمتعلمي اللغة اإلنللمحتوى لتدريس اراتيجيات استب

 

. التعليمي لبرنامج أربع سنوات في مركز فرانكلين NLA(، سيتم توسيع برنامج 18-2017ابتداء من العام الدراسي القادم )عام 

من يتخرج/تتخرج حتى  التعليمي درسة في مركز فرانكلينسيكون قادراً على مواصلة الذهاب إلى الم من طفلكإهذا يعني 

 الثانوية. ةالمدرس

 

 :ممراجعة الخيارات التالية لطفلكالرجاء 

 

  يريد أن يواصل الذهاب إلى  مطفلك أرادإذاNLA (، 18-2017لسنة الدراسية القادمة )لالتعليمي  في مركز فرانكلين

 إلى اتخاذ أي إجراء. ونتحتاج الفإنكم 
 

  جديدة أو االستمرار في المدرسة الالحق في اختيار فله/لها في المدرسة، تم قبوله و أخرىلمدرسة ثانوية  مطفلكقدم إذا

.يمتعليالمركز فرانكلين 
1 

 

 الثانويةالحي جميع الطالب الخيار لحضور مدرسة يوجد ل. 

 

لمزيد . NLAونحن متحمسون لتوسيع برنامج  يمتعليالدراسة في مركز فرانكلين مستمرا في ال مطفلكبأن يبقى يحدونا األمل 

. يرجى االطالع على 2017فبراير شباط/ 2 الموافق ، سيكون هناك اجتماع يوم الخميسمخيارات لطفلكالمن شرح البرنامج و

 النشرة المرفقة لمزيد من التفاصيل. سيتم توفير الترجمة التحريرية والشفوية.

 

 بإخالص،

 

 جويس هوج

 المدير

 

______________________________ 
1 

يوجد  .أخرىتم قبولهم في مدارس إذا ما لمعرفة األهل الطالب أو بوابة الدخول إلى األهالي الطالب ويستطيع ، 2017يناير كانون ثاني/ 30من  أابتداء

تنطبق هذه العملية  ال. القادمةالسنة الدراسية  ونهاسوف يحضرالتي أيام الختيار المدرسة  المقبولين في مدرسة ثانوية واحدة أو أكثر ستةلطالب لدى ا

 أسئلة. مإذا كان لديك التعليمي . يرجى العمل مع المستشار في مركز فرانكلينيميتعلالالبقاء في مركز فرانكلين الذين يختارون على الطالب 
 


