
  
 

 جيفرسون باريش نظام المدارس العامة
 فى برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية م أللولياء حول التسجيلالإعخطاب 

 ____ 20 -  ___ 20 ى سم الدراسبالموو الخدمات 
 

 
 ___________________________ ( السنة/الشهر/اليوم) :  التاريخ

 
   ________المسجل بالفصل     __________________________________________إلى ولي أمر الطالب 

 
 

.  التي من شأنها تلبية احتياجات جميع الطالب في مدارسنا ةرمثالمتعليمية إلى توفير البرامج ال(  SPPJJ )نظام المدارس العامة جيفرسون باريش تلتزم 

. ، قمنا بتصميم برنامج فردي من التعليم األكاديمي لتلبية احتياجات لغة خاصة لطفلك وفقا لألهداف التربوية للمنطقة  

 

في اللغة  ينقصريكونوا مأو الذين / ، و  األولى ليست اإلنجليزية للتأكد من أن األطفال الذين لغتهم يوجد ( LLOO )ليزية جمكتب متعلمي اللغة اإلن

(  ليزيةجمتعلمي اللغة اإلن )اللغة اإلنجليزية  الطالب أهداف البرنامج هي لتعليم.  في النظام التعليمي جيد أداء بنجاح و واشاركي يستطيعوا ان ، اإلنجليزية

قبول الوالدين  اللغة اإلنجليزية و ىبعد أن يتم فحص طالب متعلم.  الواليةتقييم  نطقة على مستوىمالإلى رفع مستوى األداء في  ، و بأسرع وقت ممكن

.  في اللغة اإلنجليزية قدرتهم و مهارتهمبناء على  الدروس محتوىتكون مستويات  و(  LJO )اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية  يتم إلحاقهم إلى برنامج،  وضعهم

. بناء على احتياجاتهم التعليمية مواد الدراسيةفي ال ةالمقرر و لهم لدورات محتوى الصف المناسب LOO ليزيةجي اللغة اإلنيتم تعيين الطالب متعلم  

 

على أساس االحتياجات (  PLP )الخطة التعليمية الفردية  وضعتم ،  ب من ذوي اإلعاقةالطكالذين يتم تحديدهم  LOO ليزيةجللطالب متعلمي اللغة اإلن

أولياء  شارك اإلداريين وي.  JPLS معلمين،  LJO،  تكون من التعليم العامي PLP تنفيذها من قبل فريقيتم  العاطفية و/ االجتماعية / الفيزيائية  / ميةالتعلي

لى أساس منتظم للطالب في إ م معلومات إرشادية إضافيةيتقديتم . ه تنفيذ الخدمات ذات الصلة أيضا في تطوير برنامج التعليم الفردي وموظفوا  األمور و

. من قانون إعادة التأهيل 405للحصول على القسم  ينمؤهل يكونوا التعليم الخاص أو الذين  
 

 نجليزيةإلاللغة ا فى التقويةبرامج حاق بإللتمتطلبات ا
 

: لكن ال تقتصر على ، و SPPJJ تقدمها التى متخصصةاللغوية البرامج التشمل   
  

           الفصول الدراسية المحددة LJO•                                        ( LJO)ة ثانية اللغة اإلنجليزية كلغ• 
 •LJO  تعليمات مخصصة في اللغة اإلنجليزية•                                               دفع في ال/ االنسحاب          

تجاهين ا فى دمج /ثنائي اللغة   •          
  

. الوصول إلى مناهج التعليم العام لضمان النجاح األكاديمي في المدرسة إمكانية اللغة اإلنجليزية ويجيد رامج المتخصصة أعاله ستمكن طفلك أن الب  
 

. مستخدمة مع طفلك كونت لتدريسلأية لغة أخرى  كل من البرامج المذكورة أعاله و يدرسونالكتابية  المعلمين المعتمدين الذين يجيدون اإلنجليزية الشفوية و  
 

  LSEلإللتحاق فى برنامج توصية 
 

                          األهداف التعليمية ، ات مناسبة فى ، تحقيق درج إجادة اللغة اإلنجليزية فى تقييمال عن طريقطفلك لوقد تم تحديد الوضع التعليمي 
. LOSAو درجات ,  OLAP  /POLAP  /LLEدرجات   

 
: إلى مستوى طفلك الحالي لتقييم اللغة اإلنجليزية هيتشير سجالتنا   

 

تقدمي                          مبتدئ                                ( واحدة على دائرةضع  )      ▪          
 

يتم تقييم  )بك  ةالخاصالمنطقة  مدرسة هقدمت الذى LJO وصي بأن طفلك يشارك في برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانيةن، نحن  استنادا إلى هذا المستوى
إذا كان طفلك هو طالب من ذوي .  ( JPLSو  LJO خدمات كال من وضع في المدرسة التي يمكن أن توفرلالطالب من ذوي االحتياجات الخاصة أيضا ل

. طفلك وضعو  رسل لك إشعار التنسيبسوف ت SPPJJفى الخاصة عليمية التاإلدارة ، فإن  االحتياجات الخاصة



 :ى متخصصة لدينا هالة لغلابرنامج  و التخرج من إكمال إجراءات
 

   : K-12الصفوف .  1
           a .  حالة الكفاءة في اختبار الكفاءة في اللغة اإلنجليزية( LOPE )  

          
 

 إنني أتطلع إلى لقائكم و.  _________________________________ل على موعد في مكتبي للحصوب، يرجى االتصال  إذا كان لديك أي أسئلة
 . تعليم طفلك

 
 , تحياتىخالص مع 

 
_____________________ 

 المدير
 

_____________________________________________________________________________ 
 

 موافقة الوالدين جزء                                                            
 

 متخصصةالغة للاخدمات  الوالدين ألجل إخطار
 

في الهم طفأمشاركة فى  فضالرأو  بولالقفي  همحقعلى المنطقة التعليمية إبالغ اآلباء سنويا  على، يجب (  LJLA )جح ينكل طالب  اتوجيهات قانون وفقا
 . برنامج اللغة المتخصصة

 
ابنتي على النحو / ابني  إلحاقسيتم .  ________________________________،  كلغة ثانية لطفلي LJOخدمات اللغة اإلنجليزية  بلأقأنا ____ 

 . تعليم اللغة فى المناسب في برنامج متخصص
 

ابنتي في / ابني  إلحاقيتم س. _________________________________،  كلغة ثانية لطفلي LJOخدمات اللغة اإلنجليزية  أرفضأنا ____ 
 تحديدهابنتي سوف يستمر في / أنا أفهم أن ابني .  تعليم اللغةفى مع عدم وجود برنامج متخصص  فقط باللغة اإلنجليزيةيتم تدريسها فصول التعليم العام التي 

(  LOSA )اللغة اإلنجليزية  لتنمية خذ التقييم السنويأن يأويزيانا من قبل والية لمنه  مطلوبيكون  ، و ( LOO )اللغة االنجليزية  ىمتعلممن  فيدراليا على أنه
 . في العام الدراسي التالي هخرجت إكماله وعامال حاسما في  يكونهذا  إلنجليزية أثناء العام الدراسي وتعلم الطالب للغة ا الذي يقيس مقدار

 
 

_____________________________________________                     _______________________ 
 التاريخ     الوالدين                                                                                            توقيع

 
 /بنك إ،  أسابيع من التاريخ المذكور أعاله 2سة في حدود من قبل المدر و الوضع تنسيبجل الأل ةوقعم خبار الوالدينيتم تلقي رسالة إلم إذا  : مالحظة هامة* 

  . الموصى بها LSEمتخصص ال اللغة برنامج ىتلقائيا فإلحاقه سيتم  إبنتك
 

 


