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  الطالب مستوى لتحديد المناسب والبرنامج االنجليزية اللغة إلجادة األولي التقييم عن األهالي إعالم
For Grades K-12 

  
 

 الفحص في بالمشاركة طفلك من التسجيل، يتطلب عند قبلكم من المزودة المعلومات بناءاً على: الكرام األمور وأولياء الوالدين إلى 
 هذه ستساعد. كاليفورنيا في التعليم وزارة من متطلبة إرفين، وهي في الموحد المدرسي القطاع إشراف تحت االنجليزيه اللغه اجاده لتقييم

 .الصف في لطفلك اللغوي الدعم ومستوى المناسب اللغه اكتساب برنامج توفير في واإلداريون المعلمون النتائج
 

   : اإلنجليزية اللغة إجادة لتقييم األولية النتائج تفسير كيفية
 :(ELPAC) األولي التقييم في لألداء مؤشرات 3 على الطالب يتلقى

 اإلجمالي األداء مستوى .1
 والتحدث السمع مهارة في  الشفوية اللغة مستوى .2
 والكتابة القراءة مهارة في الكتابية اللغة مستوى .3

 
 :كاالتي األداء مستوى على يتعرف
 االنجليزيه للغه والخطية الشفوية المهارة في بدائ مستوى .1
  االنجليزيه للغه والخطية  الشفوية المهارة في ما حد الى التطور متوسط مستوى .2
 اإلنجليزية للغة والخطية الشفوية المهارة في التطور متقدم مستوى .3

 
 :األداء مستوى مع المتماشي اللغوي الدعم الطالب سيتلقى
  اإلنجليزية للغة والكتابية الشفوية مهارات في ما حد الى للمبتدئ كبير دعم .1
 االنجليزية للغة والكتابية الشفوية مهارات في جيد إلى للمتوسط معتدل دعم .2
 االنجليزية للغة والكتابية الشفوية مهارات في المتقدم للمستوى  بسيط دعم .3

 
 :اللغة الكتساب المناسبة البرامج لتعيين النتائج استخدام كيفية

 :التالية التعليمية الصفوف و اإلعدادات أحد في المشاركة بطفلك يوصى( ELPAC) األولية الفحص عملية بناءاً على
 إلى بدائي مستوى ذوي للطالب التعليمي النظام هذا ينصح(: K-12) اإلنجليزية للغة منظم اندماجي صف /الجدد الطالب صف ❏

 مع الصف مستوى على الدراسية الدورات إلى الوصول المتكامل البرنامج تصميم يضمن. والكتابية الشفوية المهارة في ما نوع
 العلوم /اإلنجليزي، التاريخ آداب مجاالت محتوى في المهارات لتنمية متوسط إلى كبير لغوي دعم على الطالب يحصل. معين دعم

 .االجتماعية، الرياضيات، والعلوم
 الشفوية المهارة في متقدم الى متوسط مستوى ذوي للطالب الصف هذا ينصح :(K-12) اإلنجليزية اللغة في السائد الصف ❏

. اإلحتياج حسب معين دعم مع الصف مستوى على الدراسية الدورات إلى الوصول المتكامل البرنامج تصميم يضمن. والكتابية
االجتماعية،  لعلوما /اإلنجليزي، التاريخ آداب مجاالت محتوى في المهارات لتنمية خفيف إلى متوسط لغوي دعم الطالب يتلقى

 .الرياضيات، والعلوم
 .المسؤولين المعلمين فريق يحددها تعليمية وخيارات خاص تعليمي إعداد عن عبارة(: IEP) الفردية التعليمية الخطة ❏

 
 :اللغوي المستوى

 تم الذين الطالب سيشارك. التقييم هذا يوماً من 30 خالل في لها متقن او االنجليزية للغة متعلم الطالب وضع كان خبراً رسمياً إن ستتلقى
 .االنجليزية اللغة متقني الى تصنيفهم اعادة يتم حتى ربيع فصل كل ELPAC إجمالي سنوي تقييم في االنجليزية اللغة متعلمي تحديدهم

 


