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 اللغة اإلنجليزية برنامج متعلميخطاب الخروج من 

  __________________________ التاريخ:   ________________________________________________________  اسم الطالب:
 (العام/اليوم/الشهر) 

    ___________________________________________________________________________________________  المدرسة:
 

 عزيزنا ولي األمر أو الوصي:
 

الذي تم إجراؤه حديًثا، أنه قد أحرز تقدًما آبيًرا في قدرته على االستماع والتحدث والقراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية. لقد أظهرت نتائج طفلك في اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية 
بارات) التابع االختبار (االختإجادة اللغة هي مقياس لقدرة الشخص على الفهم والتواصل بهذه اللغة أو من خالل أسلوب التواصل المفضل للشخص.  تم تقييم طفلك من خالل 

 للوالية والمنطقة التعليمية التالي ذآره:

 
 ___________________________________________________________________________________  

 (اختبار ُيستخدم لقياس مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية) 

 ___________________________________________________________________________________  
 (اختبار ُيستخدم لقياس مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية) 

 
اللغة اإلنجليزية التابعة للمنطقة التعليمية للمدرسة المقدمة بموجب الباب  خدمات متعلميونتيجة إلحراز طفلك تقدًما في إجادة اللغة اإلنجليزية، فإنه لن يستمر في المشارآة في 

 ) أو آليهما.Title III) أو الباب الثالث (Title Iاألول (
 

 سيتم اتخاذ اإلجراء التالي:
 

:سيستمر طفلك في الحضور إلى  ___________________________________________________  )name of school( 
 

:بدًءا من:___________________________________________  سيتم نقل طفلك إلى ______________________  
 )العام/اليوم/الشهر(  المدرسة)(اسم  

 
اللغة اإلنجليزية. إذا آانت لديك أي أسئلة أو مخاوف، يرجى االتصال بمدرسة طفلك أو بمعلمه. ستتم متابعة  خدمات متعلمينشكرك على مساعدتك في مرحلة خروج طفلك من 

 أآاديمًيا.تقدم طفلك األآاديمي لفترة أربعة أعوام على األقل للتأآد من أنه يحقق النجاح 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 

  _________________________________________   __________________________________________  
 اللقب الوظيفي  االسم 

 
  _________________________________________   __________________________________________  

 البريد اإللكتروني  الهاتف 
 ____________________________________________________________________________________________________________  

 إلى مدرسة طفلك. بالكاملولي األمر أو الوصي: يرجى إآمال القسم أدناه وإعادة النموذج 
 

اللغة اإلنجليزية. أدرك أنه سيتلقى اآلن تعليًما دون وسائل  خدمات متعلميمن  )student name( ______________________________أوافق على خطة خروج 
 اللغة اإلنجليزية. دعم متعلمي

 
  _____________________________ التاريخ:   ______________________________________________________  توقيع ولي األمر أو الوصي:

 (العام/اليوم/الشهر) 

  __________________________________________________________________________________________ اسم ولي األمر أو الوصي:
 

  ______________________________________ البريد اإللكتروني:  ___________________________________________________  الهاتف:
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