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																																 5/2015مرجع  	 	 	 	 	 	 	 ESOL األبیض : حقیبة  	

OCPS057Mul	     األصفر: ولي األمر 										
	وكالة تُكافئ الفُرص

	

 مدارس أورانج كاونتي العمومیة

 خدمات تعلیمیة للتالمیذ ُمتعددة اللغات

(ESOL) االنجلیزیة لُمتحدثي اللغات األخرى  اللغة   
(ESOL) اشعار باالستحقاق / التعیین في برنامج اللغة االنجلیزیة لُمتحدثي اللغات األخرى  

 الصف: الُمدرس: رقم تعریف التلمیذ : اسم التلمیذ : 

 تاریخ الولوج األصلي: تاریخ ولوج المدرسة األمریكیة: المدرسة:

	

 الى ولي األمر:

ل أو أن التلمیذ یتحدث الُمستعملة في المنزل و أشرتم الى تَحدث لغة غیر االنجلیزیة في المنز عند تسجیل طفلكم في المدرسة قمتم بملء استبیان اللغة
	بغیر االنجلیزیة.

	بناءاً على المعلومات الُمتوفرة لدینا تم :

أو استالم السجالت من  تعیین طفلكم لتلقي خدمات اللغة االنجلیزیة لغیر الناطقین بھا بشكل مؤقت حتى انتھاء االختبارات  .ELL/ESE المدرسة السابقة  
	أو انتھاء لقاء 

	 بشكل مؤقت. تنتھي االختبارات قبل أو خالل األسابیع  ESOL	(لتالمیذ ما قبل الحضانة فقط) وضع طفلك لتلقي خدمات	

 االولى للحضانة.

 و بعد دراسة و مراجعة :

  نتائج اختبار مھارة النطق باالنجلیزیة.

).12-3نتائج اختبار القراءة و الكتابة (الصف  	 

.ELL/ESE نتائج اجتماع لجنة   	

 سجالت سابقة من ______.

 قررنا أن :	

.ESOL	طفلكم مؤھل لتلقي خدمات	

.ESOL	طفلكم غیر مؤھل لتلقي خدمات	

.ESOL	طفلكم مؤھل لمواصلة تلقي خدمات	

	 للسنة الدراسیة ________ في البرامج الدراسیة التالیة :  ESOL	سیتلقى طفلكم خدمات	بناءاُ على المعلومات أعاله,	

	قسم االدماج فنون اللغة

	قسم االدماج المواد األساسیة

	لقسم المحمي فنون اللغة

	القسم المحمي المواد األساسیة

اتجاھین ذو اللغة ثنائي قسم 	

االتجا وحید اللغة ثنائي قسم 	
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OCPS057Mul	     األصفر: ولي األمر 										
	وكالة تُكافئ الفُرص

	

 مدارس أورانج كاونتي العمومیة

ُمتعددة اللغاتخدمات تعلیمیة للتالمیذ   

(ESOL) االنجلیزیة لُمتحدثي اللغات األخرى  اللغة   
(ESOL) اشعار باالستحقاق / التعیین في برنامج اللغة االنجلیزیة لُمتحدثي اللغات األخرى  

	

.ESOL	 اذا كان طفلكم مؤھال, سیتلقى تعلیماً في فنون اللغة مع ُمدرس ُمدرب في	

3.05823النظام األساسي لوالیة فلوریدا  	 و   	6A-6.0902	ھذا التعیین یعكس االلتزام بالقوانین الصادرة عن مجلس الوالیة	

في مدرستكم.   ESOL	 اذا كان لدیكم اي أسئلة او استفسارات یُرجى االتصال بمكتب  	

	رجاءاً قم بامضاء االستمارة و ارجعھا الى المدرسة على فوراً.  

	

الُمدرس الموافق _____________                                              امضاء ولي األمر _________________        

 بتاریخ _______________________                                                     بتاریخ          ______________

 

	

	

	


