
 

Arabic Version – NYSITELL Entitlement Letter 
 

 
 

]INSERT DATE[ 
 

 السید (السیدة) ____________________:
 

فردیة، خضع طفلكم، المقابلة الالذي قمتم بملئھ عند التسجیل ونتائج  )Home Language Questionnaireاستبیان اللغة المستخدمة في المنزل (بناًء على إجاباتكم في 
 New York Stateجریھ والیة نیویورك لمتعلمي اللغة اإلنكلیزیة (اختبار تحدید المستوى الذي تُ  عن طریق]_____ DATE___________________، الختبار بتاریخ ____[

Identification Test for English Language Learners: NYSITELL(. ) وتحدد نتائج اختبارNYSITELLمستوى كفاءة التلمیذ/التلمیذة في اللغة اإلنكلیزیة (، 
وقد حصل طفلكم على درجات تؤھلھ للمستوى  .)English Language Learner: ELLمتعلمي اللغة اإلنكلیزیة (وأھلیتھ/أھلیتھا لتلقي خدمات 

التعلیم  ) في برنامجELLما یعطیھ الحق في تلقي خدمات متعلمي اللغة اإلنكلیزیة () (انظر الشرح أدناه)، مNYSITELL______________________________ في اختبار (
 . )English as a New Languageاإلنكلیزیة كلغة جدیدة ( ، أو برنامج)Bilingual Educationمزدوج اللغة (

 
ضع 

عالمة 
 

أمام    
 المستوى

 وصف مستوى الكفاءة في اللغة اإلنكلیزیة المستوى

المتطلبات اللغویة الالزمة  ولم یستوِف بعدُ  ،دة والھیاكل لتحسین مھاراتھ اللغویة األكادیمیةساعِ یعتمد التلمیذ بشكل كبیر على الوسائل المُ  ملتحق (مبتدئ) 
 إلثبات الكفاءة في اللغة اإلنكلیزیة في مجموعة متنوعة من السیاقات األكادیمیة في نطاق مستوى الصف ھذا.

ناشئ (متوسط  
 منخفض)

المتطلبات اللغویة الالزمة إلثبات  ولم یستوِف بعدُ  ،دة والھیاكل لتحسین مھاراتھ اللغویة األكادیمیةساعِ یعتمد التلمیذ على بعض الوسائل المُ 
 الكفاءة في اللغة اإلنكلیزیة في مجموعة متنوعة من السیاقات األكادیمیة في نطاق مستوى الصف ھذا.

المتطلبات اللغویة الالزمة إلثبات الكفاءة في اللغة  لكنھ لم یستوِف بعدُ  ،في تحسین مھاراتھ اللغویة األكادیمیة یةبدي التلمیذ بعض االستقاللیُ  انتقالي (متوسط) 
 كادیمیة في نطاق مستوى الصف ھذا.اإلنكلیزیة في مجموعة متنوعة من السیاقات األ

ویقترب من استیفاء المتطلبات اللغویة الالزمة إلثبات الكفاءة في اللغة  ،في تحسین مھاراتھ اللغویة األكادیمیة ةً كبیر یةً بدي التلمیذ استقاللیُ  متنامي (متقدم) 
 اإلنكلیزیة في مجموعة متنوعة من السیاقات األكادیمیة في نطاق مستوى الصف ھذا.

 
 المتاحة لطفلك.ومن المھم حضور توجیھ اآلباء حتى یمكنك التعرف على الخدمات والبرامج المختلفة الخاصة بمتعلمي اللغة اإلنكلیزیة 

 
) المختلفة المتاحة في ELLإلطالع اآلباء وأولیاء األمور على برامج ( ؛) المقیدین حدیثًاELLsفي والیة نیویورك، یُطلب من المدارس عقد جلسات توجیھیة ألسر التالمیذ من متعلمي (

)، بمساعدة ELLویمكنكم طرح أسئلة عن خدمات ( ،)ELLبلغتكم المستخدمة في المنزل حول برامج ( مدارسھم أو مناطقھم التعلیمیة. وفي جلسة التوجیھ، تتلقون معلومات وموادّ 
معرفتكم بالمعلومات الالزمة لتأكید ) ELL )ELL Parent Orientation Checklistوفي نھایة التوجیھ، ستقومون بملء قائمة توجیھ اآلباء الخاصة بمتعلمي  مترجم، إذا لزم األمر.

تاح ھذه ) تتیح لكم اتخاذ قرار نھائي فیما یتعلق بالخدمات التي سیتلقاھا الطفل. وستُ ELLكما ستحصلون باإلضافة إلى ذلك على استمارة إلحاق تالمیذ ( قرارات من أجل طفلكم.التخاذ 
 المعلومات بلغتكم المستخدمة في المنزل.

 

 ]_____في الموقع التالي:Timeة ________[]__________الساعDateر عقد جلسة توجیھ اآلباء یوم ____[تقرّ 
 

]Address[ 
 

وفي حالة عدم استطاعتكم حضور ھذه الجلسة التوجیھیة، یُرجى االتصال  یُرجى الوصول مبكًرا حتى نضمن البدء في الموعد المحدد.
ر لطفلكم ثمِ ونحن نتطلع إلى عام دراسي مُ  المتاحة لطفلكم.) ELLبالمسؤول_________________________ على __________________لتحدید موعد لمناقشة برامج (

  إذا كانت لدیكم أي أسئلة بخصوص برنامج طفلكم، یُرجى االتصال بالشخص المسؤول ____________________ على ___________________. في مدرستنا.
 

ترغب في أن تُلقي المقاطعة نظرةً ثانیةً على تحدید مستوى طفلكم، یُرجى  ا. إذا كنتَ یوًما دراسی�  45لھذا التقدیر خالل  اختبارمكنك طلب إجراء إعادة (ب)، یُ  2.3-154بموجب الجزء 
 ا.یوًما دراسی�  45كتابي إلى مدرستك خالل  بتقدیم طل

 
 خالص تحیاتي،

 

 أثناء التسجیل.في ضع عالمة ھنا في حالة عقد جلسة التوجیھ  

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 للتلمیذ خة في السجل التراكميّ یجب أن تحتفظ المدرسة بنس


