
 

 

  برنامج تطوير اللغة اإلنجليزية 
 نموذج االنسحاب الخاص بالوالدين

 
 ____________________________________المدرسة:  ________________________________ الطالب:اسم 

 ________الدراسي:الصف  ________________________االنسحاب:تاريخ 
  ________________________:رقم تعريف ھوية الطالب

  

البرنامج التعليمي لقد خضع طفلك الختبار الكفاءة في اللغة اإلنجليزية كما يلزم بموجب القانون الفيدرالي، وذلك لتحديد ما إذا كان مؤھاًل للمشاركة في 
لقد تم . حتى يفھم الدروس اليومية ويشارك في الحياة االجتماعية في المدرسة) (English Language Development (ELD)اإلنجليزية لتطوير اللغة 

في برنامج ُمصمم  ELDتشير درجات االختبار إلى أنه مؤھل ليتلقى تعليم . اختبار طفلك في القراءة والكتابة والتحدث واالستماع إلى اللغة اإلنجليزية
 . اللغة اإلنجليزية والوصول إلى تعليم اللغة القائم على المحتوى الخاص بالصف الدراسي على اتقانليساعد الطالب 

 
 

من ) ة(المقترح) البرامج(ولقد وضعت البرنامج . الذي توصي به لطفلي ELDلقد شرحت المدرسة بالتفصيل برنامج : ELDحق الوالدين في رفض خدمات 
الخدمات أو الفصول المتخصصة ھي تلك التي تُقدم فقط . التعليمي المنفصل المتخصص لطفلي ELDالمدرسة في عين االعتبار وقد قررت رفض برنامج 

برنامج تعلم أو الدروس الخصوصية ل ELD، على سبيل المثال الفصول الدراسية المنفصلة لبرنامج )English Learners (ELs)(لمتعلمي اللغة اإلنجليزية 
أو  ELs أو الدروس الخصوصية بعد المدرسة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية ) English as a Second Language (ESL)(اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 

الذي يدرس فيه متعلمو اللغة ال يشمل ھذا الفصل الدراسي . فقط ELs الفصول الدراسية لتعليم اللغة القائم على المحتوى الخاص بمتعلمي اللغة اإلنجليزية 
على كل عنصر أدناه،  بوضع عالمة . من خالل تقديم تعليم للغة قائم على المحتوى ELDاإلنجليزية وغير متعلمي اللغة اإلنجليزية حيث يتم دعم برنامج 

 .أقر بأني قد قرأت وفھمت كل فقرة
 

اإلنجليزية والمعلومات األخرى المتعلقة بالتقدم األكاديمي لطفلي، وأفھم لماذا أُوصي له أنا أعلم الدرجة التي أحرزھا طفلي في تقييم اللغة ______ 
 .بالمشاركة في برنامج تعليمي إضافي للغة اإلنجليزية

 
 . المتخصص ھو قرار طوعي ELDقراري برفض أو سحب طفلي من تعليم ______ 

 
كونه متعلًما للغة ) Pennsylvania Department of Education(إلى إدارة التعليم في بنسلفانيا  ستبلغ المنطقة التعليمية عن طفلي ______ 

 .حتى يصبح طفلي متقنًا للغة اإلنجليزية) (ELاإلنجليزية 
 

حتى يصبح متقنًا للغة  WIDA ACCESS for ELs 2.0 طريق يلزم بموجب القانون الفيدرالي أن يخضع طفلي لالختبار سنويًا عن ______ 
 .بعد اآلن ELاإلنجليزية وال يتم اعتباره متعلًما للغة اإلنجليزية 

 
حتى يكتسب طفلي إتقان اللغة اإلنجليزية،  ELDستراقب المنطقة التعليمية التقدم األكاديمي لطفلي دون تلقيه ميزة التعليم المتخصص لبرنامج ______ 

 .الخاصة به ELمتعلم اللغة اإلنجليزية  ولمدة أربعة أعوام بعد انتھاء حالة
 

 . طفلي في إتقان اللغة اإلنجليزية في إخباري عن تقدم المنطقة التعليمية  سوف تستمر ______ 
 

 .الذي تقدمه المدرسة ELD) برامج(يمكنني أن أغير قراري في أي وقت بإخطار المنطقة التعليمية كتابيًا، وأسمح لطفلي بااللتحاق ببرنامج ______ 
 

 ، وبفھم تام للمعلومات السابق ذكرھا، أرغب في )الوصي/ اسم ولي األمر___________________________ (أنا، 
 

 . التي تُقدم لطفليالمتخصصة  ELDبرامج وخدمات  جميع رفض   ______ 

 . تُقدم لطفلي ELDلبرنامج  خدمات معينة أو /و ELDبرامج  بعض رفض   ______ 
 
 
 

  ____________________________ :التاريخ  ____________________________________ : الوصي/توقيع ولي األمر
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