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 اإلشعار السنوي ألهالي المتعلم اللغة اإلنجلیزیة ـ التقدم/التنسیب  للعام الدراسي 2019-2018

 
 

 إلى الوالد/الوصي الكرام :  عند التسجیل في مدارس إیرفین الموحدة، اعتبر الطالب "متعلم اللغة اإلنجلیزیة". ووفقا لقانون والیة
 كالیفورنیا والوالیات المتحدة، مطلوب  إلعالمك سنویًا لتقییم النتائج  ووضع البرامج والدعم المتاح لتقدیم المزید من المساعدة في األداء

 األكادیمي للطالب.
 

 ا إلعداد التعلیمي والدعم:
 

 في عام 2017-2018،  تم استخدام اختبار اللغة اإلنجلیزیة في كالیفورنیا (ELPAC) والتقییمات األخرى المستخدمة لتقییم مستوى
 إتقان اللغة اإلنجلیزیة للطالب. قد تم تحلیل نتائج هذه االختبارات وتحدید الموضع المناسب له في بیئة تعلیمیة مع المستوى المناسب من

 الدعم لتطویر اللغة اإلنجلیزیة.
 

 و في ربیع عام 2108،  تم استخدام  اختبار أداء الطالب في كالیفورنیا وتقدمه (CAASPP)  في المراحل  3-8 و 11. تستخدم
 IUSD هذه النتائج كواحدة من العدید من التدابیر عند النظر في تقدم الطالب األكادیمیة.

 
 وبناء على النتائج التي قدمت، قد یوضع الطالب في بیئة تعلیمیة مصممة لتلبیة احتیاجاته التعلیمیة والهدف منه تحقیق مستوى معقول من

 الكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة، و الوفاء بمعاییر الصف مستوى من ناحیة المحتوى وأهداف التعلم. یشارك الطالب  في الوقت الراهن في
 إعداد التعلیمي التالي:

 
.TK-12 القادمون  الجدد/برنامج الدمج المنتظم مع دعم مركز إلى معتدل للمراحل ❑  

.TK-12 الصف الرئیسي  مع دعم معتدل إلى خفیف للمراحل ❑ 
     .(IEP) البرنامج التعلیمي الفردي   ❑  

 للحصول على وصف كامل لإلعداد اإلرشادي، مستویات الدعم، ووضع المعاییر، یرجى الرجوع إلى الصفحة 2.
 

:(ELPAC) متابعة التطور السنوي ـ تقییم مستوى اجاده اللغه االنجلیزیه  
  الطالب الذین یتم التعرف علیهم بمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة سیواصلون المشاركة في "التقییم اإلجمالي" كل سنة حتى یعید تصنیفهم الى

 متقني اللغة اإلنجلیزیة. سوف یعلم المسؤولین في المدارس أولیاء األمور بمواعید التقییم ومواقعها.
 

 معاییر التصنیف والجدول الزمني :
  سیتم تحدید تأهل الطالب إلعادة التصنیف، أخبار اآلباء بالتوصیة في عام 2019 في كانون الثاني/ینایر، قبل تقییم

 (ELPAC) الشامل.
 للنظر في االهلیة، یجب على الطالب تلبیة معاییر إعادة التصنیف التي تشمل على سبیل المثال ولیس حصریا:

 إجادة اللغة اإلنجلیزیة في االستماع والتحدث والقراءة والكتابة كما هو موضح في تقییم إجادة اللغة اإلنجلیزیة.1.

 مستویات الكفاءة في األداء في كالیفورنیا إما تقییم الموحد او/والمحلي في فنون اللغة اإلنجلیزیة.2.

 تقییم المعلمین ألداء الطالب في الصف مع التوصیة بإعادة التصنیف.3.

 توافق األهل/ أولیاء األمور مع التوصیة بإعادة التصنیف.4.
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Irvine Unified School District 
 اإلعدادات التعلیمیة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة

TK-12 للمراحل 
 

 المواصفات  نوع اإلعداد

 صف اإلندماج المنظم
SEI للغة اإلنجلیزیة 

 یوصى الصف للطالب ذوي الطالقة اقل من المعقول، تشیر نتائج تقییم اللغة الى المراحل●
 األولى لتطویر مهارات اللغة االنجلیزیة الشفویة والكتابیة.

 یتلقى الطالب في المستوى الناشئ والطبقة الدنیا من مستویات إتقان اللغة اإلنجلیزیة  دعما●
 كبیرا الى معتدل  من خالل تطویر مهارات أكادیمیة متكاملة ومحددة ومنهجیة بناء على

.CA ELD معاییر 

 یشمل تصمیم البرنامج المتكامل دورات مستوى الصفوف مع دعم معین في فنون اللغة●

 اإلنجلیزیة، التاریخ/ العلوم االجتماعیة، الریاضیات، العلوم.

 یتماشى المنهج مع CCSS ELA ، تاریخ/اجتماعیات CCSS ، ریاضیات والمعاییر●
  المستقبلیة للعلوم، وتستخدم المواد المعتمدة بشكل قیاسي.

 تستخدم مجموعة متنوعة من االستراتیجیات التعلیمیة  والمواد المخصصة لتسهیل المفاهیم●
 واكتساب اللغة وتنمیة مهارات القراءة والكتابة في مجاالت المحتوى الدراسي.

  تستخدم اللغة الرئیسیة،عند التوفر،  للتوضیح والتوجیه والدعم والشرح.●
 تستخدم التقییمات المشتركة لقیاس ورصد اكتساب لغة الطالب فضال عن إبالغ التخطیط●

 اإلرشادي لنقل الطالب عبر استمراریة اتقان اللغه.

 صف اللغة اإلنجلیزیة
 السائدة

 یوصي الصف للطالب ذوي الطالقة المعقولة، وتشیر نتائج تقییم اللغة إلى حد ما الى●
 مهارات اللغة االنجلیزیة الشفویة والكتابیة المتقدمة.

 یتم تسلیم محتوى الصف بطریقة یسهل على جمیع المتعلمین الوصول إلیها.●
●،CCSS تاریخ/ العلوم االجتماعیة ،CCSS ELA یتم محاذاة المناهج الدراسیة مع 

 الریاضیات، ومعاییر العلوم المستقبلیة.
 یحصل الطالب ذوي مستویات التجانس والتواصل في اللغة اإلنجلیزیة، على  دعم معتدل إلى●

 خفیف  من خالل تطویر المهارات اللغویة، األكادیمیة، المدمجة، والموحدة بناء على معاییر
.CA ELD 

 تستخدم مجموعة متنوعة من االستراتیجیات التعلیمیة  والمواد المخصصة لتسهیل المفاهیم●
 واكتساب اللغة وتنمیة مهارات القراءة والكتابة .

 یتم استخدام دعم اللغة األساسیة،عند توفرها، لتوضیح، دعم، إرشاد، والشرح.●

 برنامج التعلیمي
 المشخص

●.IEP إعداد تعلیمي معرف ومحبذ من قبل عملیة 
●.IEP وضع التعلیمات للتدریس لتطویر اللغة االنجلیزیة المتكاملة والمحددة من قبل برنامج 
  للحصول على معلومات أكثر تحدیدا،اتصل بالمسؤول عن الطالب في المدرسة المخصصة.●

 

 اختیار الوالدین. برامج اكتساب اللغة البدیلة
 یمكن للوالدین/ األوصیاء اختیار برنامج اكتساب اللغة الذي یلبي احتیاجات أطفالهم على أفضل وجه. یعمل موظفو المقاطعات

(Education Code 306) .والمدارس بالتعاون مع أولیاء األمور في تحدید أنسب مكان ونظام الدعم المتاح  

 

 معدل التخرج- جمیع الطالب=٩٦.٨%. ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة =٩٢.١%.
 

2019-2018 Annual Parent Notification- English Learner Progress Progress/ placement- Arabic 


