ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪ ﺃﻭ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻲ
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻲ

عزيزي ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺃﻭ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ

حالياً يتم تعريف تلميذك تبعاً للمشاركة أو التسجيل في:
برنامج ثنائي اللغة
برنامج اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها )(ESL

لتطوير كفاءة لُغته أو لغَتها اإلنجليزية من أجل تحقيق المعايير األكاديمية العالية.
ومطلوب من كل مدرسة في المنطقة التعليمية الني تخدم متعلمي اللغة اإلنجليزية ( )ELsأن تختبر هؤالء الطالب في الفهم واالتااال باللغة
اإلنجليزية من والية إلى والية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية ®( ACCESSلل  .)ELLsوتُستخدم نتائج  ACCESSلل  ELLsلتحديد ما إذا كانت
منطقتنا التعليمية تحقق أهداف إجادة اللغة اإلنجليزية على مستوى الوالية.
لقد أنشأ قانون عدم إهمال أي طفل لعام  )NCLB( 1002أهداف اإلنجاز السنوية القابلة للقياس ( )AMAOبحيث تستطيع المناطق التعليمية قياس
التقدم المحرز لل  .ELsوالثالث  AMAOsالتي أنشأها قانون  NCLBهم:
•  :AMAO 1التقدم – المنطقة التعليمية تكسب في النسبة المئوية لل  ELsالذين يحرزون تقدماُ في تعلم اللغة اإلنجليزية.
•  :AMAO 2اإلتقان – المنطقة التعليمية تكسب في النسبة المئوية لل  ELsالذين يابحون بارعون في اللغة اإلنجليزية.
•  :AMAO 3التقدم السنوي المالئم ( )AYPلل  ELs – ELsيوفون أهداف اإلنجاز على الرياضيا في الوالية والتقييما في القراءة
ومعدال التخرج.
هذا العام ،ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

تم تحديده لتحسين خدما ال  ELلألسباب التالية:

 %فقط من  ELsأحرزالتقدم في تعلم اللغة االنجليزية على الرغم من أن الهدف المتوقع كان
 %فقط من  ELsأصبح يتقن اللغة اإلنجليزية على الرغم من أن الهدف المتوقع كان
لم تحقق المنطقة التعليمية األهداف لل  ELSفي:
المشاركة في تقييما الرياضيا الشاملة لمينيسوتا ()MCA
المشاركة في تقييما القراءة الشاملة لمينيسوتا ()MCA
إتقان الرياضيا في التقييما الشاملة لمينيسوتا ()MCA

.%
.%

إتقان القراءة الكفاءة في التقييما الشاملة لمينيسوتا ()MCA
معدال الحضور
معدال التخرج
ﺭﺟﺎء ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟ AMAO

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮﺍﻣﺠﻨﺎ ﻟ  ،ELsﻓﻨﺤﻦ ( ...ﺇﺷﺮﺡ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﻴﺔ (ﻗﻀﺎﻳﺎ) ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ).

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻨﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ( ...ﺇﺷﺮﺡ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻛﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ).

ونحن نتوقع أن هذه المبادرا سوف تؤدي إلى زيادة اإلنجاز لل  ELفي جميع أنحاء المنطقة التعليمية.
لمعرفة المزيد عن تقدم تلميذك في اكتساب اللغة اإلنجليزية أو كيف تابح أكثر انخراطا في مدرسته أو مدرستها ،الرجاء االتاال ب:
ﺍﺳﻢ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ

مع خالص التقدير،

ﺇﺳﻢ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻟﻘﺒﻪ

