
 

 إخطار الوالدین بإلحاق ابنهم الطالب في
 برنامج تنمیة كفاءة الطالب في اللغة اإلنجلیزیة 

 
 اسم الطفل:________________________________________ التاریخ:____________________

 المدرسة:___________________________________ المنطقة التعلیمیة:_____________________

 حالة التسجیل:     _____جدید على البرنامج          _____یتابع البرنامج

 حضرة الوالد(ة) / ولّي األمر،

 یسّرني أن أعلمكم أن طفلكم سیتلقى دعًما إضافًیا من خالل برنامج تنمیة كفاءة الطالب في اللغة اإلنجلیزیة للعام الدراسي
.2019-2018 

 لقد قررت المنطقة التعلیمیة أن ابنكم یتطلب هذا الدعم بناء على نتائج االختبارات.  وقد تم قیاس كفاءة اللغة اإلنجلیزیة لدى
English Language Proficiency (WIDA ACCESS for ELLs ابنكم عند المستوى : _______  في 

.assessment or WIDA MODEL or W-APT placement test  
 

 یرمي البرنامج إلى تقدیم دعم إضافي للطالب الذین ال یزالون غیر كفوئین في التكّلم أو االستماع  أوالقراءة أو الكتابة في اللغة
 االنجلیزیة. سیساعد البرنامج ابنكم على تحقیق معاییر االنجاز األكادیمي المناسبة للترقیة والتخّرج.

 یبقى الطالب مؤهلین لبرنامج تنمیة الكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة حتى یبلغوا مستوى الكفاءة في . وعادة، یتخرج معظم الطالب
 بنجاح من البرنامج في غضون 1-5 سنة. وبعد التخرج من البرنامج، سنستمر في مراقبة أداء طفلكم لتحدید ما إذا كان یتطلب

 دعًما إضافًیا في الدروس األكادیمیة.
 

 إذا كان طفلكم یعاني من عجز ما، سوف فإن برنامج تطویر اللغة االنجلیزیة سینسق مع فریق عمل مالئم لتحقیق أهداف
 برنامج التعلیم الفردي أو  خطة 504.

ُع بقّوة مشاركة طفلكم في برنامج تطویر اللغة االنجلیزیة وأدعوكم للتعرف أكثر على فوائد البرنامج. ولكنكم تملكون كامل  ُأَشجِّ
 الحق في إخراج طفلكم من برنامج تعلم االنجلیزیة في.

 

Mr. یرجى منكم التوجه إلى مدرستنا لمناقشة تقّدم طفلكم في برنامج تطویر اللغة االنجلیزیة واالنجاز األكادیمي. اتصلوا بـ 
 Jon Nyergesعلى الرقم x275/ jnyerges@bedminsterschool.org 0768-234(908)إذا شئتم تحدید

 موعد.

 

 

 
 

  

 



 

ل في برنامج تطویر اللغة االنجلیزیة التالي:  إن طفلكم ُمَسجَّ

 ___تدریس محمّي

 __برنامج الوافدین الجدد

 

 تتوّفر برامج تطویر اللغة االنجلیزیة التالیة في المنطقة التعلیمیة:

 

 __التدریس المحمي أو التدریس القائم على المحتوى:  التدریس المحمي والتدریس القائم على المحتوى هما منهجان لتعلیم
 متعلمي اللغة اإلنجلیزیة (ELL) عن طریق استخدام استراتیجیات معینة لعمل المواضیع األكادیمیة قابلة لالستیعاب والوصول

 إلیها في الوقت الذي یتم فیه تعزیز تنمیة كفاءة الطالب في اللغة اإلنجلیزیة. في والیة واشنطن، یتم شمل الطالب الذین
 یكونون في برنامج سحب الطالب من صفوفهم لوقت معین لتعلم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة (Pull-out) أو برنامج إدخال

 مدّرس اللغة اإلنجلیزیة أثناء تدریس صفوف الدراسة العامة لمساعدة الطالب على فهم الدرس (Push-in) في هذه
 المجموعة.

 
 __برنامج الوافدین الجدد:  یساعد برامج القادمین الجدید على اكتساب مهارات اللغة االنكلیزیة للمبتدئین إلى جانب مهارات ومعرفة

 أكادیمیة أساسیة، ناهیك عن استیعاب البرنامج المدرسي األمیركي.

 أطیب التحیات والتمنیات

 

INSERT NAME 

 


