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ية األولي و شعاإ
ز نامج تنسيبر أولياء األمور بتقييم إجادة اللغة اإلنجلي  الير  

  K-12للمراحل 
 

ي اللكراماآلباء / األوصياء ا
 
ي قدمتها عند تسجيل طفلك ف

ي كاليفورنيا من طفلك   وزارةمدرسة ، يطلب  : بناًء عىل المعلومات الت 
 
التعليم ف

ية الذي تديره  ي فحص إتقان اللغة اإلنجلي  
 
ي  تعليميةمنطقة ال الالمشاركة ف

 
ستساعد نتائج هذا الفحص المدرسي     . إرفاينالموحدة ف

 . ي الفصل الدراسي
 
ي توفي  برنامج اكتساب اللغة المناسب ومستوى الدعم اللغوي لطفلك ف

 
 ومديري المدارس ف

ية األولية ) ز  (: ELPACكيفية تفسي  نتائج تقييم إتقان اللغة اإلنجلي 

ات لألداء عىل  :  ELPACيتلق  الطالب ثالثة مؤشر  األولي
 مستوى األداء العام .1
 مستوى أداء اللغة الشفوية لمهارات االستماع والتحدث  .2
 وبة لمهارات القراءة والكتابة مستوى أداء اللغة المكت .3

 :  يتم تحديد مستويات األداء عىل النحو التالي
ي بدا  .1

ية الشفوية والمكتوبة   ئ ف   مهارات اللغة اإلنجلي  
ي مهارات اللغة ا  معتدل إل متطور إل حد ما  .2

ية الشفوية والكتابية إل ف   نجلي  
ي  كما يجب  متطور  .3

ية الشفوية والمكتوبة ف   مهارات اللغة اإلنجلي  

 داء: سيتلق  طفلك المستوى المناسب من الدعم اللغوي المتوافق مع مستويات األ 
ية الشفوية والمكتوبة   لمبتدئ والمبتدئ إل حد ما دعم كبي  ل .1 ي تطوير مهارات اللغة اإلنجلي  

 ف 
ية الشفوية والمكتوبة   متطور جيد جيد إل ى  مستو لدعم معتدل  .2  لمهارات اللغة اإلنجلي  
ية الشفوية والكتابية  ى المتطور للمستو دعم خفيف   .3  لمهارات اللغة اإلنجلي  

ي برامج اكتساب اللغة: استخدام النتائج لت  يةكيف
ز
 وصية التنسيب ف

ي أحد اإلعدادات التعليمية التالية:  ELPACبناًء عىل عملية فحص 
 األولية ، ُينصح طفلك بالمشاركة ف 

o  ي المنظم )  المندمجالوافدون الجدد / فصل ز إل حد  والمبتدئي   المبتدئي   به للطالب   إعداد تعليمي موصي  : (K-12اإلنجلي 
ي  ما 
ية الشفوية والمكتوبة  تطور  ف  نامج المتكامل الوصول إل   . مهارة اللغة اإلنجلي   الدراسية عىل  الوظائف يضمن تصميم الير

 . ي  مستوى الصف مع دعم معي  
ي تم تطويرها ف 

ا إل متوسط للمهارة الت  ً  مجاالت المحتوى  يتلق  الطالب دعًما لغوًيا كبي 
ية والتاري    خ / العلوم االجتماعية والرياضيات والعلوم.   لفنون اللغة اإلنجلي  

 
o  ي

ز
ية )الفصل السائد ف ز ية الشفوية   : (K-12اللغة اإلنجلي  إعداد تعليمي موص به للطالب ذوي مهارات اللغة اإلنجلي  

نامج المتكامل الوصول إ  الدراسية عىل مستوى   وظائفل الوالمكتوبة بشكل معتدل إل جيد التطور. يضمن تصميم الير
ي مجاالت   الصف مع الدعم المحدد. 

ي تم تطويرها ف 
يحصل الطالب عىل دعم لغوي متوسط إل خفيف للمهارات الت 

ية ، والتاري    خ / العلوم االجتماعية ، والرياضيات والعلوم.   المحتوى لفنون اللغة اإلنجلي  
 

o ( برنامج التعليم الفرديIEP ) : نامج  اإلعداد التعليمي وخ   . المدرسة موقعل  IEPفريق   يتم تحديده من قبليارات الير

ية: مستوى وضع  ز  اللغة اإلنجلي 

 سوف تتلق  إ 
ً
ية أو متقن   كونه  طفلك  عنرسمًيا   شعارا ي غضون   بطالقةاللغة  متعلم للغة اإلنجلي  

يوًما من هذا الفحص. سيشارك   30ف 
ية  ي كل annual ELPAC Summative  لمتكاملسنوي ا الفحص الالطالب الذين تم تحديدهم كمتعلمي اللغة اإلنجلي  

  ربيع فصل ف 
ية بطالقة.   حت  يتم إعادة تصنيفه إل إجادة اللغة اإلنجلي  

  


