
 

 

 ،عزيزي الوالد/الوصي لـ ______________________

أثناء عملية التسجيل، تكمل كل العائالت   ._______________________مرحبًا بك في مدرسة _______________

في  ولدكبناًء على اإلجابات التي قدمتها في استبيان استخدام اللغة، ينبغي على المدرسة تقييم مهارات  استبيان استخدام اللغة.

  اللغة اإلنجليزية باستخدام إختبار إتقان اللغة.

هذه  وستبقى  . 19-وضعت وزارة التعليم في ماين عملية بديلة لتحديد الطالب الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية أثناء وباء كوفيد 

يتطلب القانون الفيدرالي   العملية سارية المفعول خالل أي فترة عندما يحدث انقطاع في العمليات التعليمية المباشرة نتيجة للوباء.

تحديد هوية جميع متعلمي اللغة اإلنجليزية في غضون ثالثين يوماً من التسجيل في بداية السنة الدراسية أو في غضون أسبوعين  

الحظ أن نتيجة  من قانون التعليم االبتدائي والثانوي(.  [2][b]3113و  [3][e]1112 األقسامنتصف العام )من التسجيل في م

ي حصل في واليات أخرى غير معترف بها في والية ماين، ويجب أن يخضع جميع الطالب  ذتحديد متعلمي اللغة اإلنجليزية ال

  وزارة التعليم في ماين.المتسجلين حديثاً لعملية التحديد التي تتطلبها 

يرجى االحتفاظ بهذه الحزمة في مكان آمن   إلكمال عملية الفحص عن بُعد. ولدكمرفق هنا حزمة من المواد التي سيحتاج إليها 

سيتم إجراء الفحص عبر الهاتف أو مكالمة الفيديو وسوف يستغرق حوالي   أو مشاركتها مع اآلخرين. ولدكوعدم مراجعتها مع 

غير متأكد   ولدكإذا كان  يتمتع بمساحة هادئة خالية من مصادر اإللهاء. ولدكأثناء الفحص، يرجى التأكد من أن  يقة.ثالثين دق

 أو خجول، فشجعه على بذل قصارى جهده، ولكن يُرجى عدم تقديم أي مساعدة أو إجابات ألن ذلك سيجعل النتائج غير دقيقة.  

 في:  ولدككما تم الترتيب مسبقًا معك، سيجري فحص  

 

 التاريخ:                  الوقت: 

إذا كان هذا التاريخ ال يناسبك، أو إذا كنت بحاجة إلى مترجم ولم تكن قد طلبته  

 بالفعل، فيرجى االتصال بـ: 

 

 اسم المعلم الذي يجري الفحص:

 

 

 

في اللغة اإلنجليزية وتوصيات فريق عمل المدرسة حول  ولدك ستتلقى رسالة إشعار إلى األهل/الوصي تتعلق بمستوى كفاءة 

  خدمات دعم اكتساب اللغة اإلنجليزية، إن أمكن.

على  ولدكفسيحصل  ،النموفي مرحلة  وأ النشوءفي مرحلة   وأ األوليةفي اللغة اإلنجليزية في المرحلة  ولدكإذا كانت مهارات 

سيتم توفير هذا الدعم إلى أن يتقن  دعم اكتساب اللغة اإلنجليزية من مدرب مؤهل كجزء من برامجه األكاديمية في مدرستنا.

 اللغة اإلنجليزية. ولدك

سيؤكد هذا   بالنسبة للطالب في مستوى النمو، سيتم إجراء فحص ثاٍن بمجرد أن يصبح من الممكن القيام بذلك وجًها لوجه.

ولن يتطلب من أي طالب يحرز  ال يزال بحاجة إلى دروس دعم اكتساب اللغة اإلنجليزية أم ال. ولدكالفحص الثاني ما إذا كان 

  أعلى من "مستوى النمو" الحصول على دروس دعم اكتساب اللغة اإلنجليزية.

 ______________اإلتصال: يك أية أسئلة، يرجى إذا كان لد نحن نتطلع إلى التعاون معكم إلكمال عملية الفحص عن بُعد.

 هذا العام الدراسي، ونحن نرحب بك في مجتمعنا المدرسي. ولدكيسّر طاقم العمل في مدرستنا العمل مع  

 بإخالص، 

___________________ 


