
 منطقة اوكلند التعليمية المتحدة
 بنتائج اختبار الطالب السنويالوالد  تبليغ

 2018-2017لسنة  وتنسيب البرنامج
 

 ( CUMفي ملف الطالب التراكمي )تحفظ  النسخة األصلية          الدإلى الو نسخة واحدة تعليمات التوزيع: 

 

 والد/وصي الطالب:إلى 
 

 
 
 

 
 

 ،  االسم األوسطاالسم األول،  االسم األخير

  
 

 

 تاريخ الوالدة )شهر/يوم/سنة/ 
 التاريخ                            رقم التعريف الدائم الصف  تاريخ الوالدة )شهر/يوم/سنة(

 

 
 اللغة المستعملة في المنزل:

 

 

 المدرسة:
 
 
 
 

 
 اللغوية واألكاديمية:فيما يلي تقييم منجزاتك 

  (CELDT) اختبار كاليفورنيا لتطور اللغة اإلنجليزية 
 = متوسط3= متوسط مبكر    2= مبتدئ    1

 = متقدم5= متقدم مبكر    4 

اختبار/استبيان اللغة 
 األولية
 = متوسط   3= مبتدئ    1

 = متقدم5

( SRIمخزون القراءة الدراسية )
 12إلى  2الصفوف من 

/الصف( أنظر الجدول في SRI)مقياس الدرجات حسب 
 الصفحة األخيرة.

 SRIمخزون القراءة الدراسية  تحريري شفهي المعدل العام الكتابة القراءة المحادثة اإلستماع 

 «PT4» «PT5» «PT2» «PT3» «PT0» «PLOS» «PLWS» «PT1» الدرجة
 «MaxOfTD» «PLDT» «ELATD» التاريخ

 

 ضع إشارة عند االنطباق: 
 

 ( في الملف  IEPبرنامج التعليم الفردي )

 .504( أو خطة القسم IEPمتعلمي اللغة اإلنجليزية الذين هم أيًضا محددين كطالب معاقين تعلًما سيتم تنسيبهم إلى برامج حسب برنامجهم التعليمي الفردي )
 

بتزويد طفلك بمساندة  OUSD. وتلتزم منطقة اوكلند التعليمية المتحدة (ELLمتعلم للغة اإلنجليزية ) لقد تم تحديد طفلك كفرد، ات إتقان اللغةونتيجة الختبار

 . (ELAPلبرنامج تسريع تعلم اللغة اإلنجليزية )مصممة خصيًصا 

 (ELAPبرنامج تسريع تعلم اللغة اإلنجليزية )

  .هو البرنامج االساسي لكافة المواقع والصفوف التي تقدم برامج متعلم اللغة اإلنجليزية 

  يقوم بتقوية التدريس على مستوى الصف، ويحتوي على تعليمات قياسية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية وكافة الطالب عن طريق تدريس مبادئ

 ور اللغة اإلنجليزية المتكامل(.تط ELDاللغة اإلنجليزية الهامة أثناء التعليم األساسي )

  يقدم دراسة لغوية مركزة أثناء تنفيذ مجموعة تطوير اللغة اإلنجليزيةELD  دقيقة يوميًا.   30المخصصة لمدة 

 ولكنه يضيف مميزات خاصة: ELAPعالوة على ذلك، سيتم تسجيل طفلك في أحد هذه البرامج التي تشمل كافة عناصر برنامج 

 :1يناللغت تعليم برامج

 .تقدم تعلًما لغويًا مزدوًجا لكافة الطالب المسجلين في البرنامج 

 .تقدم تنمية اللغة والمحتوى األساسي في كال اللغتين اإلنجليزية واإلسبانية 

 .لها هيئة خاصة للموظفين والتدريب 

  يتم اختيارهم بواسطة عائالت طالبELL  وEO  وIFEP وRFEP. 

 برامج القادمين الجدد:

  .تقدم مساندة مكثفة في تعلم اللغة والمحتوى، وبناء المعرفة الثقافية وتعلم العاطفة االجتماعية 

 .تشمل كل من المساندات العالمية ونسخ البرنامج المكثف للقادمين الجدد 

                                                
طالبًا في الموقع بتدريس لغتين، فإن المدرسة ملزمة بتقديم البرنامج  30طالبًا أو أكثر الذين يتكلمون نفس اللغة في مستوى صف واحد وفي نفس المدرسة أو إذا طالب آباء  20إذا طالب آباء  1

ميم برنامج اللغة المدرسي عن لتعليمية المتحدة ستستمح لطالب المتنازل عنهم للتحويل إلى مدرسة يقدم فيها البرنامج إلى المدى الممكن. يتم أفضل تنظيم لتغييرات تصأو أن منطقة اوكلند ا
 (.SSCطريق عملية مجتمعية تنطوي على اللجنة الفرعية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية و مركز مساندة الطالب )

 

«HL» «DE» 

«SC»  «NM» 

DT «GR

» 

«ID» BD 

«LN»  ،«FN»  «MN» 



 منطقة اوكلند التعليمية المتحدة
 بنتائج اختبار الطالب السنويالوالد  تبليغ

 2018-2017لسنة  وتنسيب البرنامج
 

 ( CUMفي ملف الطالب التراكمي )تحفظ  النسخة األصلية          الدإلى الو نسخة واحدة تعليمات التوزيع: 

  سنوات أو أقل، وتركز على الصف الثالث فأعلى. 3أنها مخصصة للطالب في الواليات المتحدة لمدة 
 لمي اللغة اإلنجليزية الطويلة المدى:برامج متع

  تقدم مساندة مستهدفة ومكثفة في مجال اللغة األكاديمية والقراءة والكتابة 

  سنوات 6مخصصة للطالب المصنفين كمتعلمي اللغة اإلنجليزية ألكثر من 
 

لغتك األم( في اختيار من بين برامج متعددة. رجاًء أنظر كذلك بصفتك والد، يحق لك أن تتلقى المساعدة من هيئة موظفي المدرسة )في اللغة اإلنجليزية وفي 

 الخطة الرئيسية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية لمنطقة اوكلند التعليمية المتحدة لمزيد من األوصاف المفصلة.
 

 : 2كافة المعايير التالية( عند استيفاء FEP، سيعاد تصنيف طفلك كمتقن اللغة اإلنجليزية بطالقة )2018-2017خالل السنة الدراسية 
 

 12-6الصفوف  5-3الصفوف  2-1الصفان  المعيار

 4 -اختبار كاليفورنيا لتطوير اللغة اإلنجليزية  اتقان اللغة 
في أي اختبار  4معدل عام، ال يقل عن  5أو 

 فرعي
 

 4 -اختبار كاليفورنيا لتطوير اللغة اإلنجليزية 
اختبار في أي  3معدل عام، ال يقل عن  5أو 

 فرعي

اختبار كاليفورنيا لتطوير اللغة اإلنجليزية 
في أي  3معدل عام، ال يقل عن  5أو  4 -

 اختبار فرعي

 : نقاط قطع الرسوب أو النجاح1الصف  مهارات أساسية
: نقاط قطع مخزون القراءة الدراسية 2الصف 

 )أنظر أدناه(

قطع مخزون القراءة الدراسية )أنظر نقاط  نقاط قطع مخزون القراءة الدراسية )أنظر أدناه( 
 أدناه(

           

حالة قوية عندما يستوفي الطالب كافة المعايير  تقييم المدرس للطالب
على مستوى  ELAمقاييس  والمذكورة أعاله  

في بطاقة تقرير  ELAأو أعلى في  3الصف )
 مبنية على معايير قياسية(*

 

حالة قوية عندما يستوفي الطالب كافة المعايير 
على مستوى  ELAمقاييس  والمذكورة أعاله  

في بطاقة تقرير  ELAأو أعلى في  2الصف )
 مبنية على معايير قياسية(*

 

 ELAفي مقرر  -ج 
 أو                         

بديالً  ELDعندما تكون  ELDفي  -ب 
 ELAعن 

 أو                         
استئناف المدرس لتجاوز الدرجة 

 المنخفضة

 االتصال مع الوالدين اتصاالت الوالد
 

 االتصال مع الوالدين االتصال مع الوالدين

 

 

 ، كان التخرج من ثانوية منطقة اوكلند التعليمية المتحدة كما يلي:2016-2015لسنة  درجة التخرج:

 65.7الطالب:  كافة% 

  :57.4متعلمي اللغة اإلنجليزية% 

                                                
2

التي تطرح فيها الوالية تقييم إتقان اللغة اإلنجليزية في  2018-2017حاليًا من قبل منطقة اوكلند التعليمية المتحدة الحتساب سنة التحول  2018-2017إعادة تصنيف المعايير لسنة  يتم 
 (.ELPACكاليفورنيا )

 

 معايير إعادة تصنيف أخرى (:SRIدرجة قطع ) مخزون القراءة الدراسية 12إلى  2للصفوف من 

2015-16  
 مستوى الصف

 مهارات نقاط قطع النافذة األساسية
 في فصل الخريف

مهارات نقاط قطع النافذة األساسية نصف 
 سنوية 

 4:  درجة المعدل العام اختبار كاليفورنيا لتطوير اللغة اإلنجليزية 
أو أكثر في مواضع االستماع والمحادثة والقراءة  3أو أكثر و 

 والكتابة؛ 
 مقبول" أو أفضل في كافة المواضيع األداء في الصف المدرسي"  :

 مية.األكادي
 تقييم المدرس واستشارة الوالد 

2 300 350 

3 400 450 

4 500 550 
5 600 650 
6 700 750 
7 800 825 
8 850 874 

9 900 950 

10 1000 1015 

11 1025 1040 


