
 
  إعالم األهالي عن التقییم األولي إلجادة اللغة االنجلیزیة والبرنامج المناسب لتحدید مستوى الطالب

For Grades K-12 

  

 

 إلى الوالدین وأولیاء األمور الكرام:  بناءًا على المعلومات المزودة من قبلكم عند التسجیل، یتطلب من طفلك بالمشاركة في الفحص

 لتقییم اجاده اللغه االنجلیزیه تحت إشراف القطاع المدرسي الموحد في إرفین، وهي متطلبة من وزارة التعلیم في كالیفورنیا. ستساعد هذه

 النتائج المعلمون واإلداریون في توفیر برنامج اكتساب اللغه المناسب ومستوى الدعم اللغوي لطفلك في الصف.

 

   كیفیة تفسیر النتائج األولیة لتقییم إجادة اللغة اإلنجلیزیة:

:(ELPAC) یتلقى الطالب على 3 مؤشرات لألداء في التقییم األولي 

 مستوى األداء اإلجمالي1.

 مستوى اللغة الشفویة  في مهارة السمع والتحدث2.

 مستوى اللغة الكتابیة في مهارة القراءة والكتابة3.

 

 یتعرف على مستوى األداء كاالتي:

 مستوى بدائ في المهارة الشفویة والخطیة للغه االنجلیزیه1.

  مستوى متوسط التطور الى حد ما في المهارة الشفویة  والخطیة للغه االنجلیزیه2.

 مستوى متقدم التطور في المهارة الشفویة والخطیة للغة اإلنجلیزیة3.

 

 سیتلقى الطالب الدعم اللغوي المتماشي مع مستوى األداء:

  دعم كبیر  للمبتدئ الى حد ما في مهارات الشفویة والكتابیة للغة اإلنجلیزیة1.

 دعم معتدل  للمتوسط إلى جید في مهارات الشفویة والكتابیة للغة االنجلیزیة2.

 دعم بسیط   للمستوى المتقدم في مهارات الشفویة والكتابیة للغة االنجلیزیة3.

 

 كیفیة استخدام النتائج لتعیین البرامج المناسبة الكتساب اللغة:

 بناءًا على عملیة الفحص األولیة (ELPAC) یوصى بطفلك المشاركة في أحد اإلعدادات و الصفوف التعلیمیة التالیة:

 صف الطالب الجدد/ صف اندماجي منظم للغة اإلنجلیزیة (K-12): ینصح هذا النظام التعلیمي للطالب ذوي مستوى بدائي إلى❏

 نوع ما في المهارة الشفویة والكتابیة. یضمن تصمیم البرنامج المتكامل الوصول إلى الدورات الدراسیة على مستوى الصف مع

 دعم معین. یحصل الطالب على دعم لغوي كبیر إلى متوسط لتنمیة المهارات في محتوى مجاالت آداب اإلنجلیزي، التاریخ/ العلوم

 االجتماعیة، الریاضیات، والعلوم.

 الصف السائد في اللغة اإلنجلیزیة (K-12): ینصح هذا الصف للطالب ذوي مستوى متوسط الى متقدم في المهارة الشفویة❏

 والكتابیة. یضمن تصمیم البرنامج المتكامل الوصول إلى الدورات الدراسیة على مستوى الصف مع دعم معین حسب اإلحتیاج.

 یتلقى الطالب دعم لغوي متوسط إلى خفیف لتنمیة المهارات في محتوى مجاالت آداب اإلنجلیزي، التاریخ/ العلوم االجتماعیة،

 الریاضیات، والعلوم.

 الخطة التعلیمیة الفردیة (IEP): عبارة عن  إعداد تعلیمي خاص وخیارات تعلیمیة یحددها فریق المعلمین المسؤولین.❏

 برنامج تعلیمي بدیل/ التوجیه باللغة األساسیة:  ( طلب  مقدم من قبل الوالدین في المدرسة.) یتلقى تعلیم یومي لطالقة وتنمیة❏

.(CCSS ) المهارات في اللغة األساسیة أو اللغة المستهدفة باستخدام مواد حسب توفر المعاییر األساسیة  

 

 المستوى اللغوي:

 ستتلقى خبرًا رسمیًا إن كان وضع الطالب متعلم للغة االنجلیزیة او متقن لها في خالل 30 یومًا من هذا التقییم. سیشارك الطالب الذین تم

 تحدیدهم متعلمي اللغة االنجلیزیة في تقییم سنوي إجمالي ELPAC كل فصل ربیع حتى یتم اعادة تصنیفهم الى متقني اللغة االنجلیزیة.
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