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 تعلیم اللغة األنجلیزیة لمتحدثي اللغات األخرى عدم رغبتك في مشاركة طفلك في برنامجتقر ب، فإنك إخطار باإللحاقبالتأشیر على كلمة "ال" المذكورة في خطاب 

(ESOL) متعلًما للغة اإلنجلیزیة“ضوح بما یعنیھ قرارك بشأن تعریف طفلك باعتباره للعام الدراسي ____________.  الھدف من ھذا الخطاب ھو إبالغك بو” 
)EL الوارد في الجزء السفلي من ھذه الصفحة ثم قم بإعادة ھذا الخطاب إلى معلم برنامج  إقرار الفھم).  ُیرجى قراءة المعلومات الواردة أدناه والتوقیع علىESOL 

 في مدرسة طفلك.
 
 

 یجب تعریفھ 4.5) أقل من ELPیع الفیدرالي، إن الطالب الذي یكون مستوى إجادتھ للغة اإلنجلیزیة بشكل عام وفًقا لتقییم إجادة اللغة اإلنجلیزیة (حسبما یقتضیھ التشر
ة اإلنجلیزیة إلى أن یستوفي معاییر ألي طالب یتم تعریفھ باعتباره متعلًما للغ ESOLباعتباره متعلًما للغة اإلنجلیزیة في والیة ماریالند. یجب تقدیم خدمات برنامج 

 االنسحاب من البرنامج الخاصة بالوالیة.
 

 : ESOLباعتباره متعلًما للغة اإلنجلیزیة، فإن الطالب مؤھل للحصول على المحتویات التالیة من برنامج 
 فیما بینھا من خالل مستوى إجادة اللغة اإلنجلیزیة  الذي یتضمن استراتیجیات تعلیمیة یتم التمییز (ELD)تعلیم تطویر اللغة اإلنجلیزیة المباشر  .1
 تقدیم الدعم لحصص أخرى وفًقا لمستوى المحتوى ومستوى الصف باإلضافة إلى مراقبة التقدم .2
ییمات بما في ذلك حسبما یقتضي التشریع الفیدرالي في كافة مناھج التعلیم والتق  (EL) ة تعلم اللغة األنجلیزیةعمل ترتیبات تیسیریة طوال مدة تنفیذ خط .3

 التقییمات الُمجراة داخل الفصل الدراسي والتقییمات المحلیة والتقییمات الخاصة بالوالیة
 تقدیم الدعم الستیفاء متطلبات التخرج .4
 إرسال دعوات تتعلق بجمیع أنشطة المشاركة المجتمعیة وأولیاء األمور واألَسر .5

 
(تعلیم تطویر اللغة اإلنجلیزیة  1حتوى الوحید الذي لن یتلقاه طفلك من بین ھذه المحتویات ھو رقم فإن الم، ESOLإذا رفضت الحصول على خدمات برنامج 

الخاص بوالیة ماریالند لقیاس مستوى تقدمھ في تعلم وتحصیل اللغة اإلنجلیزیة. سیتم تعریفھ  ELP. سیخضع طفلك لالختبار سنوًیا من خالل تقییم المباشر)
 طالب متعلمي اللغة اإلنجلیزیة فیما یتعلق بكافة متطلبات االختبار الخاصة بالوالیة. باعتباره جزًءا من مجموعة

 
 .ESOLالخاصة بطفلك وإخطارك بأھلیتھ أو بعدم أھلیتھ لاللتحاق ببرنامج  ELPسیتم إعطاؤك نتائج تقییم 

 
 

 إقرار بالفھم
 

باعتباره متعلًما للغة اإلنجلیزیة.  إذا رغبت في استئناف تعلیم تطویر اللغة اإلنجلیزیة  أعي أنھ یجب علّي إكمال عملیة الرفض ھذه في كل عام یتم تعریف طفلي
 المذكور أدناه: ESOLالمباشر لطفلي، فسأتواصل مع مختص برنامج 
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  لطفلي.  ESOLأنا أرفض خدمات برنامج  اعیات القرار الذي أقوم باتخاذه.إنني أفھم المعلومات الُمقدمة إلّي وتد
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