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 مدارس نوروود العامة

 برنامج دارسي اللغة اإلنجليزية

 خطاب الدخول -رياض األطفال 
 

 التاريخ:_________________________

 

 عزيزي ولي األمر/الوصي:

ردة في استطالع اللغة األصلية، تم (.  استناًدا إلى المعلومات الواLEEبرنامًجا معترف به رسمًيا للطالب الدارسين للغة اإلنجليزية ) مدارس نوروود العامة تمتلك 
 وهو اختبار مخصص لقياس تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية.  الدرجة التي حصل عليها طفلك كانت كالتالي: ledo  ADIWإخضاع طفلك إلى اختبار 

 التحدث:     المستوى _________, أ _______________________.

 _____________________.االستماع:     المستوى _________, أ __

 

(. سيتم سحب طفلك/طفلتك من الفصل LEEسيتم تسجيل طفلك في برنامج الطالب الدارسين للغة اإلنجليزية )، WIDA Modelاختبار استناًدا إلى أداء طفلك في 

 (.   LEEالدراسي مرتين أسبوعًيا للعمل مع معلم الطالب الدارسين للغة اإلنجليزية )

أيًضا في اختبار ماساتشوستس الخاص ببرنامج الوصول في منتصف فصل الشتاء وقد يتلقى/تتلقى خدمات االنسحاب في السنوات الالحقة سيشارك/ستشارك 
 ( والتعليم المكثف في الفصول العادية.LSEباإلضافة إلى الدعم داخل الفصل الدراسي من معلم اإلنجليزية كلغة ثانية )

( حتى يظهر/تظهر الكفاءة في الفصول العادية من خالل التمتع بالقدرة على إتمام LEEنامج الطالب الدارسين للغة اإلنجليزية )سيستمر تسجيل طفلك/طفلتك في بر
ونظام ماساتشوستس للتقييم الشامل  oEELSSالمهام الدراسية بشكل مستقل.  سيتم كذلك األخذ بعين االعتبار ما حصل عليه طفلك من درجات في اختبار 

( EoS) ( في السنوات القادمة في القرار الخاص بخروج طفلك من برنامج الطالب الدارسين للغة اإلنجليزيةLEE.) 

( لمناقشة التقدم التعليمي LSEبصفتكم أولياء أمور/أوصياء، فلديكم الحق القانوني في االجتماع بمدير المدرسة، و/أو معلم الفصل، و/أو معلم اإلنجليزية كلغة ثانية )
( بموجب إخطار كتابي يقدم LEEحرزه أطفالكم.  عالوة على ذلك، لديكم الحق في رفض خدمات الطالب الدارسين للغة اإلنجليزية )الذي ي

 قبل:_____________.  

عادة الجزء األسفل لإلشارة إلى (، فالرجاء االتصال بمدير المدرسة.  الرجاء التوقيع وإLEEإذا كان لديك أي أسئلة عن برنامج الطالب الدارسين للغة اإلنجليزية )
 أنك قد اطلعت على هذا الخطاب.

 مع خالص التقدير،

 ديان فيريرا        

___________________________              ___________________________ 

 مدير المدرسة          (LSEمعلم اإلنجليزية كلغة ثانية )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اسم الطالب:__________________________________________________

 أعاله. LEEلقد أطلعت على خطاب إخطار ولي األمر/الوصي بشأن برنامج 

 
 توقيع ولي األمر/الوصي:___________________

 


