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Mission: Each student is highly educated, prepared for leadership and service, and empowered for success as a citizen in a global community. 
 

 

صياء ل : الى الوالدين أو االو  

      School Year                     Current School              

( Enter School Year)   المدرسة الحالية                       الدراسيةالسنة     

ID:             

                                          رقم الهوية:

Current Grade:  

  :الصف الحالي

 

, الى الوالدين أو االوصياء االعزاء    
 

قمنا مؤخراً بتقييم طفلك من حيث اجادته باللغة االنكليزية مستخدمين أداة فحص اجادة اللغة االنكليزية في 

.(OELPS21) أوهايو  

 

 .(OELPS21 )يو باداة فحص اجادة اللغة االنكليزية في أها               تم قياس كفاءة طفلك باللغة االنكليزية:  

)برنامج دعم   ESL   , فسيحصل على خدمات برنامج اذا حصل الطفل على درجات أقل من مستوى الكفاءة 

ستختلف نوع الخدمات  .سيستمر الطالب في المستوى الكفء في مراقبة تقدمه.( يةناللغة االنكليزية كلغة ثا  

 حسب الموقع و مستوى الصف .
 

اذا تقرر أن طفلك يفي بالمتطلبات ,فسوف يتلقى دعماً اضافياً لمساعدته على اتقان التحدث, االستماع, 

اذا لم يكن بالفعل في المستوى المتمرس .ستساعد الخدمات طفلك على القراءة, و الكتابة باللغة االنكليزية 

 تلبية 

تقديم تقييم طفلك في اجادة اللغة        التخرج . سيتم لترقية و من أجل ا هالمناسبة لعمرمعايير التحصيل الدراسي 

مالم يكن قد سجل طفلك في فحص تقييم االجادة باللغة االنكليزية لقياس تحسنه كل ربيع .  (OELPA)   درجة

ستستمر مراقبة أدائه لتحديد ما اذا كانت هناك جيدة , عندما يخرج طفلك من البرنامج  (OELPS21) 

أضافي .حاجة دعم أكاديمي   
 

فسينسق برنامج اللغة االنكليزية كلغة ثانية مع الموظفين المناسبين لتحقيق يعني من اعاقة اذا كان طفلك 

.504   أغراض التعلم الفردي لطفلك أو  خطة

 

أشجع بشدة مشاركة طفلك في برنامج اللغة االنكليزية كلغة ثانية , و أدعوك لمعرفة المزيد حول فوائد 

ذلك , يحق لك اخراج طفلك من تعلم اللغة في أي وقت ..و مع البرنامج   

 

اذا كنت ترغب في مناقشة تقدم طفلك في تطوير اللغة االنكليزية و التحصيل االكاديمي , فيرجى االتصال 

الطالب , أو ادراة المدرسة لتحديد موعد لذلك . بمعلم   


