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مدارس أورانج كاونتي العمومیة   
 خدمات تعلیمیة للتالمیذ ُمتعددة اللغات

(ESOL) االنجلیزیة لُمتحدثي اللغات األخرى  اللغة   
 حقوق أولیاء األمور 

 التزام والیة فلوریدا لجمیع ُمتعلمي اللغة االنجلیزیة

 الصف: التاریخ: رقم تعریف التلمیذ : اسم التلمیذ : 

 تاریخ الولوج األصلي: تاریخ ولوج المدرسة األمریكیة: المدرسة:

  

ي فلوریدا التأكد من تلتزم جمیع المدارس في والیة فلوریدا بتقدیم برنامج تعلیمي ذو جودة لجمیع التالمیذ. یجب على المدارس العمومیة ف
ھوم. خالل اعطاء التالمیذ الذین لغتھم األم غیر االنجلیزیة فرص ُمتكافئة لولوج جمیع البرامج و الخدمات مع تمكینھم من تعلیم مف

 التسجیل و التقییم و التعیین یجب القیام باألنشطة التالیة:

للغة االنجلیزیة الع لغة المنزل  لتحدید ُمستوى اعند التسجیل, یجب على جمیع أولیاء التالمیذ االجابة على استطاستبیان لغة المنزل: 
من  228.093, 233.058لدى طفلكم و تعیینھ في البرنامج التعلیمي األنسب لضمان نجاحھ األكادیمي و احتراماً لقانون فلوریدا ( قسم 

ة الیة للتعلیم كما و  القونین التنظیمیو مرسوم مجلس الو 1990و رابطة المواطنین األمریكین من أصول التینیة  1القانون األساسي, قسم 
 .( 6A-6.0901		و	6A-6.0902 لفلوریدا   	

للغة لدیھ و من أجل تعیین اذا اظھر االستبیان أن اللغة الُمتحدثة في المنزل غیر االنجلیزیة یتم تقییم التلمیذ لتحدید ُمستوى ا تقییم اللغة:  
مج ُمتعلم اللغة على أكثر من سؤال في استبیان لغة المنزل, سیتم وضع ابنكم في برنااذا أجبتم بنعم البرنامج التعلیمي األنسب لھ. 

 االنجلیزیة مؤقتاً حتى اجراء اختبار مھارة اللغة.

م لیمي ُمناسب. كل مقاطعة تقدبناءاً على نتائج تقییم اللغة, یجب تقدیم تعلیم مفھوم للتلمیذ و وضعھ في برنامج تعتعیین البرنامج التعلیمي: 
الُمتوفرة في المدرسة. مجموعة من الخدمات بناءاً على البرامج   

 لضمان ابالغ أولیاء األمور و توفیر برنامج تعلیمي ھادف , یجب ارسال اشعارات, رسائل و معلومات عنابالغ أولیاء األمور: 
ا كان تالم نتائج مھارة اللغة سیتم اخباركم اذا مالمدرسة الى أولیاء األمور بلغة یفھمونھا اال اذا كان من غیر الممكن ذلك. بُمجرد اس

یوماً من دخول المدرسة. 30طفلكم سیبقى في برنامج ُمتعلمي اللغة االنجلیزیة أم ال. یتم تحدید التعیین النھائي خالل ُمدة   

نامج التعلیمي. ة في عملیة تطویر البرتُوفر كل ُمقاطعة لقاءات استشاریة ألولیاء األمور لتمكینھم من الُمشاركمجلس قیادة أویاء األمور:  	

لیزیة في الكتابة و القراءة, ینتھي الرنامج التعلیمي للتلمیذ عند تلبیة التلمیذ لمعاییر الوالیة لتقییم مھارة اللغة االنجمعاییر انھاء البرنامج: 
ي. عدادھم للخروج من البرنامج التعلیماالستماع و التحدث. یتم تقییم التالمیذ سنویاً لتحدید التقدم األكادیمي و / أو است  
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