
	
	اللغات متعدد للطالب التعلیمیة لخدماتا

	اللغة اإلنجلیزیة للناطقین بلغات أخرى

			)	ESOL(اختیار الوالدین لنموذج من برنامج إسول

	.	كادیمیاأجل انجاز تحقیق أ التعلیم منالطالب في عملیة تعلم اللغة اإلنجلیزیة في المدرسة لدیھم الحق في 	فلوریدا،وفقا لقانون 	الوصي:/	عزیزي ولي األمر 
والھدف من البرامج المتخصصة ھو 	مدرستك.ومع ذلك، كوالد، لدیك الحق في اختیار ضمن البرامج المتوفرة في .	للوالدین التنازل عن ھذا الحق ال یمكن

	والتخرج.مساعدة طفلك على تلبیة المعاییر األكادیمیة المناسبة للترقیة 

وقد نفذت ھذه _____________.	قسم  وھو في________________یحضر____________في الصف_____________________طفلك
	في:تم وضع طفلك .	التالیة للطالب الذین ھم في عملیة تعلم اللغة اإلنجلیزیة)	البرامج(المدرسة البرنامج 

راسي في فصل د)	LLE(إن متعلمي اللغة اإلنجلیزیة .	اس للغة األولى والثقافة األولى للطالبفي القسم اإلنجلیزي ھذا المعلم حس:	إدراج فنون اللغة/	تعمیم  •
یة یتم تقدیم المناھج الدراس	اإلنجلیزیة.الطالب ھم في محیط مع الناطقین محلیین باللغة .	(	SOLE(عادي مع معلم معتمد أو یعمل على الحصول على الشھادة في 

	.مع السماح للطالب بالحصول على اللغة الجدیدة بطریقة طبیعیة وتراكمیة ومنھجیة بطریقة تجعل التعلیم مفھوما
ھذا البرنامج ھو للطالب الذین ھم في  ):الریاضیات والعلوم والدراسات االجتماعیة ومحو األمیة الحاسوبیة(إدراج مجاالت التخصص األساسیة /	تعمیم  •

في فصل دراسي عادي مع معلم معتمد أو یعمل من أجل الحصول علی شھادة في )	ELL( اإلنجلیزیةاللغة یتم وضع متعلمي .	عملیة تعلم اللغة اإلنجلیزیة
)ESOL	.( اإلنجلیزیة.الطالب ھم في محیط مع الناطقین محلیین باللغة	من خالل االستمرار في استخدام استراتیجیات ونجاح )ESOL( سوف یوفر المعلم ،

	.الموضوع في حین أن الطالب یتعلم اللغة اإلنجلیزیةتعلیمات مفھومة في مجاالت 
في ھذا 	.الذین ھم في عملیة اكتساب مھارات فنون اللغة اإلنجلیزیة)	ELLs( فقطلمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة  قسم إنجلیزیة مصمم خصیصا:	فنون اللغة المحمیة •

المناھج الدراسیة بطریقة تجعل التعلیم مفھوما مع السماح للطالب بالتعلم للغة جدیدة بطریقة یتم تقدیم .	الطالب األولى ولثقافةقسم اإلنجلیزیة المعلم حساس للغة 
	.طبیعیة وتراكمیة ومنھجیة

 دثاإلنجلیزیة سیتحاللغة  محدودونالذین تم تصنیفھم على أنھم )	ELLs(برنامج یشارك فیھ متعلمي اللغة اإلنجلیزیة :	مجاالت التعلیم األساسیة المأھولة •
میم فئة تم تص.	على مستوى الصف في حین یولي المعلم اھتماما وثیقا لتطویر الطالب القدرة اللغویة مع أھدافاإلنجلیزیة بطالقة في دورات ذو محتوى محدد 

	.فقط)	ELLs(خصیصا لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة 
األقلیة (غة اإلسبانیة والمتحدثین بالل)	األغلبیة اللغویة للطالب(ناطقین باللغة اإلنجلیزیة ثنائي الثقافة یوفر ال/	برنامج تعلیم ثنائي اللغة  :اتجاھي اللغة المزدوجة •

 50/50نموذج البرنامج المستخدم في مقاطعة أورانج ھو نموذج ).	اإلنجلیزیة واإلسبانیة(مع وسیلة للتعلیم موزعة توزیعا عادال بین اللغتین )	اللغویة للطالب
 .الطالب تلبیة معاییر التأھیل من أجل حضور ھذا البرنامجیجب على .	ثنائي اللغة

 ثنائي الثقافة في اتجاه واحد یوفر الناطقین باللغة االسبانیة مع وسیلة للتعلیم التي یتم/	برنامج إثراء ثنائي اللغة  :تعلیم ثنائي اللغة التنموي في اتجاه واحد •
	.ق ھؤالء الطلبة مستوى عال من اإلنجاز األكادیمي واإلتقان في اللغة اإلنجلیزیة نظرا انھم یدرسون باللغتینوسیحق).	اإلسبانیة/	اإلنجلیزیة (توزیعھا بین لغتین 

	.من أجل التأھل لھذا النموذج التأھیلیجب على الطالب تلبیة معاییر .	ثنائي اللغة 50/50نموذج البرنامج المستخدم في مقاطعة أورانج ھو نموذج 

	:	_____________________________مركز ثنائي اللغة مخصص                              

	_________________________________________: العنوان   																									    

	:	_____________________________________________رقم الھاتف  											                

	بإخالص،
			__________________ بتاریخ_ ______________________	اسولموظف 

	
	.	العودة إلى المدرسة على الفور.	الوصي یرجى شطب مربع واحد أدناه وتوقیع النموذج/	الوالد 

q  نعم، أنا أتفق مع وضع البرنامج أعاله. 
q ال، أنا ال أتفق مع وضع البرنامج أعاله	جى االتصالإذا كان لدیك أي أسئلة أو استفسارات، یر. 

	_____________________في_____________________														
	___________________التاریخ _________________	توقیع الوالد او الولي 

	

	ESOLاألبیض: محفظة 
	                                              وكالة تكافؤ الفرص                                       الوالد              : أصفر

                                                                                                    																																																																										      	

	
	


