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أسئلة برنامج اكتساب اللغة اإلنجليزية ( )ELAالمتكررة ألولياء األمور
س :أي نوع من القرارات سأتخذ أثناء التسجيل؟
ج :ستختار برنامج تنمية اللغة لطفلك استنا ًدا على استبيان اللغة األم وخدمات البرامج المقدمة في المدرسة.
س :ماذا لو أن طفلي قام بالتسجيل في مدارس دنفر العامة في السنوات السابقة؟ هل احتاج ملء استمارات برنامج  ELAجديدة؟
ج :إذا كنت ترغب باختيار خيار مختلف لبرنامج  ELAفباستطاعتك القيام بتحديث استمارة موافقة ولي األمر ،لكن هذا غير مطلوب .ال
تحتاج أن تقوم بتسليم استمارات برنامج  ELAاألخرى.
س :ما الذي احتاج أن اجلبه للتسجيل؟
ج :عند التسجيل في مدرسة جديدة ،فتحتاج أن تجلب )0( :نسخة من شهادة ميالد الطفل أو الجواز؛ ( )2إثبات السكن ،مثل عقد اإليجار
أو فاتورة الخدمات؛ ( )3وسجالت التطعيم الحالية.
س :طفلي دخل للمدرسة في دولة (_____) وكان في الصف (_____) .هل سيكون طفلي في نفس الصف إذا ما قمت بتسجيله في
مدارس دنفر العامة؟
ج :نعمل لوضع األطفال في نفس المرحلة الصفية بقدر المستطاع استنا ًدا على تاريخ ميالدهم.
س :ماذا يعني لتعليم طفلي تحديده كمتعلم للغة اإلنجليزية )(EL؟ غير متعلم للغة اإلنجليزية )(non-EL؟
ج :إذا تم تحديد طفلك كمتعلم للغة اإلنجليزية ) ،(ELفأنه سيتلقى خدمات لغة إضافية (مساعدة إضافية في قراءة وكتابة واستماع وتحدث
اللغة اإلنجليزية) .في درس اكتساب اللغة اإلنجليزية ،سيتعلم طفلك نفس المواد الدراسية التي سيتعلمها في الدراسة االعتيادية .إذا تم
تحديد طفلك على أنه غير متعلم للغة اإلنجليزية ،فأنه سيسجل في الصف االعتيادي.
س :ماذا لو تم تحديد طفلي بصورة خاطئة؟
ج :إذا تعتقد أنه تم تحديد طفلك بصورة خاطئة ،فحاول االتصال بسكرتير المدرسة واطلب اجتماع مع الفريق المدرسي للخدمات
االستشارية التعليمية (.)ISA
س :بصفتي ولي أمر ،كيف يمكنني أن أكون جز ًءا من المحادثة الخاصة بالتحديد؟
ج :خالل التسجيل ،اطلب التحدث مع الشخص المسؤول في برنامج  ELAأو الموظف اإلداري في المدرسة.
س :إذا انتقل طفلي إلى مدرسة أخرى ،فهل يحتاج أن يجتاز عملية التحديد مرة أخرى كي يحصل على خدمات برنامج ELA؟
ج :كال .سيبقى طفلك محدد كمتعلم للغة اإلنجليزية إلى أن يستوفي المعايير للخروج من برنامج .ELA
س :استلمت رسالة من قسم اكتساب اللغة اإلنجليزية مفادها تم تحديد طفلي على أنه متعلم للغة اإلنجليزية .ماذا يعني هذا؟
ج :تخبرك هذه الرسالة أنه تم تحديد طفلك على أنه متعلم للغة اإلنجليزية وتزودك بمعلومات مفصلة تتعلق ببرنامج اكتساب اللغة
اإلنجليزية الذي اخترته لطفلك .باإلضافة لذلك ،تتضمن نتائج التقييم األخير لقياس مستوى إتقان طفلكم للغة اإلنجليزية والنجاح األكاديمي
بصورة عامة.
س :ماذا يمكن أن أفعل عندما يتم وضع طفلي في الفصل الدراسي غير الصحيح؟
ج :اتصل بالموظف اإلداري في المدرسة واطلب الحصول على فرصة للنقاش مع المدرس الذي يقدم الخدمة لطفلك.
س :لماذا يحتاج طفلي يأخذ اختبار  ACCESSسنو ًيا؟
ج :يتم اختبار طفلك كل سنة لتقييم تقدمهم في كفاءة اللغة اإلنجليزية .يتم اختباره في القراءة والكتابة واالستماع والتحدث .يتم استخدام هذه
ً
مؤهال لمغادرة البرنامج أم ال.
الدرجات أيضًا التخاذ القرار فيما إذا كان طفلك
س :هل سيتأثر طفلي سلب ًيا إذا لم يأخذ اختبار ACCESS؟
ج :إذا لم يشارك طفلك في االختبار ،فسوف لم يتم اخذ تحديد أهليته لمغادرة البرنامج باالعتبار.

س :ماذا يعني عندما يتم تحديد أهلية طفلي لمغادرة البرنامج؟
ج :عندما يتم تحديد أهلية طفلك لمغادرة البرنامج ،فهذا يعني أنه استوفى متطلبات كفاءة اللغة اإلنجليزية وسوف لم يتلقى خدمات اللغة بعد
ذلك .باإلضافة لذلك ،فستتم مراقبته لمدة سنتين بعد مغادرته للبرنامج للتأكد من أنهم يحرزون تقدمًا.
س :تم تحديد طفلي لمغادرة البرنامج واالنتقال لصف آخر .هل هناك أي طريقة تمكنهم من البقاء مع نفس المدرس حتى نهاية السنة
الدراسية؟
ج :يمكن لفريق الخدمات االستشارية التعليمية ( )ISA Teamأن يقوم بهذه التوصية وف ًقا لطلبك.
س :لماذا تتم مراقبة طفلي حتى بعد أن استوفى كفاءة اللغة اإلنجليزية؟
ج :تتم مراقبة طفلك لسنتين بعد مغادرة البرنامج لضمان أن طفلك يقوم بتقدم أكاديمي وال يتطلب خدمات اللغة اإلنجليزية بعد ليكون
ناجحً ا في الصف.
س :لماذا دخل طفلي في خدمات  ELAمرة ثانية؟
ج :إذا أن طفلك ال يقوم بتقدم أكاديمي خالل فترة وقت المراقبة لمدة سنتين ،فأن فريق  ISAقد يقوم بتحديد أن الطفل اليزال بحاجة
لخدمات اللغة .يجب على أولياء األمور االتصال بفريق  ISAإذا أنهم لم يتفقوا مع هذا القرار.
س :ماذا يعني الخروج من البرنامج لطفلي؟
ج :إن التلميذ الذي تم إخراجه من برنامج  ELAيعتبر كفوء تمامًا في اللغة اإلنجليزية وسوف لن يتلقى خدمة أو تدريس اللغة اإلنجليزية
بعد ذلك.

