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  عنایة ولي األمر/ الوصي:
 

 یدرس طفلكم حالًیا في برنامج اإلنجلیزیة كلغة ثانیة (ESL). ولتقییم التقدم الذي یحرزه الطالب في إتقان اللغة اإلنجلیزیة، یخضع
 الطالب في برنامج اإلنجلیزیة كلغة ثانیة إلى التقییم السنوي باستخدام اختبار إجادة اللغة اإلنجلیزیة (ACCESS for ELLs). وبالرغم

 من عمل المدارس عن بعد في الوقت الحالي جراء جائحة فیروس كورونا المستجد (COVID-19)، تستلزم إدارة التعلیم في بنسلفانیا
 إجراء جمیع اختبارات إجادة اللغة اإلنجلیزیة "ACCESS for ELLs" طبًقا للقانون، وال تسمح المقاطعة بعقد االختبار عن بعد. ولذلك،

 تخطط المقاطعة إلى دعوة الطالب إلى مباني المدرسة للخضوع لالختبار، على أن یتحدد تاریخ البدء بناء على خطة المقاطعة في العودة
 إلى المدارس. وقد تتغیر هذه الخطة، غیر إنه فیما یلي بعض المعلومات عن االختبار. وال یلزمكم القیام بأي إجراء في الوقت الحالي

 بشأن االختبار. وستتواصل معكم مدرسة الطفل بشأن المزید من المعلومات.

 اسم االختبار : إجادة اللغة اإلنجلیزیة "ACCESS for ELLs" (تقییم الفهم والتواصل باللغة اإلنجلیزیة من والیة ألخرى
 لدارسي اللغة اإلنجلیزیة)

 فترة االختبار : سیتم تحدیده الحًقا – 19 مارس/ آذار، 2021 (بمجرد أن تعلن  المقاطعة  عن خطتها في العودة إلى
 المدارس، ستوفر مدرستكم جدول االختبار الخاص بالطفل. وسیخضع طفلكم لالختبار لمدة تتراوح من یوم واحد إلى ثالثة

 أیام في أثناء هذه الفترة الزمنیة).

 المكان : الحضور الشخصي إلى مدرسة الطفل

 معلومات مهمة:

 سیقیس االختبار مستوى إتقان الطفل للغة اإلنجلیزیة في إطار التحدث، واالستماع، والقراءة، والكتابة. وسیتم مشاركة نتائج●
 االختبار معكم خالل فصل الصیف أو في بدایة السنة الدراسیة التالیة.

 ال تسمح المقاطعة بعقد االختبار عن بعد. ویمكن إجراء االختبار في حضور الشخص فقط، سواء باستخدام الحاسب اآللي، أم●
 تحریرًیا باستخدام الورق واألقالم الرصاص أم مزیج من الطریقتین.

 إن كانت مدرستكم ستجري اختباًرا إلكترونًیا، یجب على الطفل أن یحضر إلى المدرسة الحاسب اآللي المقدم من المقاطعة.●

 سیتبع طاقم المدرسة توجیهات خطة المقاطعة للصحة والسالمة، بما في ذلك التباعد االجتماعي، وارتداء الكمامات، وتعقیم●
 المعدات.

 سیستمر طفلكم في تلقي خدمات برنامج اإلنجلیزیة كلغة ثانیة  "ESL" حتى إن لم یخضع لالختبار، ومع ذلك، سیساعد●
  االختبار المدرسة في تقدیم الدعم األفضل لطفلكم.

 "إذا كانت لدیك أي أسئلة أو مخاوف بشأن إحضار طفلك إلى المدرسة إلجراء االختبار ، فیرجى االتصال بـ    لیزا
 دارنوفسكي ، منسقة   ESOL ،  edarnowsky@philasd.org 9247-573 (267) ، أو مدرس ESOL الخاص بطفلك.

  وإال، ستقوم مدرستك االتصال بك مع مزید من التعلیمات "
  / للحصول على تحدیثات حول خطط المنطقة للعودة إلى المدرسة ، تفضل بزیارة

 

https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/ 

https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/


 وتفضلوا بقبول وافر االحترام،            مكتب التقییم ومكتب المقرر الدراسي والبرامج متعددة اللغات

 
 


