إنً وانذ ________________________:

انزبسَخ__________:

وفمب نهمىاٍَُ اإلرحبدَخ وانذونخ ،فئٌ يُطمخ يذاسصُب يضؤونخ ػهً رحذَذ يضزىي طفهك فٍ إخبدح انهغخ اإلَدهُزَخ فٍ انمشاءح ،انكزبثخ ،انزحذس واالصزًبع .
نهمُبو ثزنك َ ،ضزخذو اخزجبس انذونخ نزحذَذ انًضزىي .إضبفخ إنً رنك َ ،ضزخذو يدًىػخ يٍ األدنخ ثًب فٍ رنك انزمُُى انًىحذ نهذونخ ،اخزجبس انكفبءح فٍ
انهغبد األخشي  ،أداء يهبو انكزبثخ،رمُُى انمشاءح ،لىائى اندشد ،انذسخبد ،ثطبلبد انزمشَش  ،رمُُى انهغخ األو  ،رىصُبد ،يشالجخ انًؼهًٍُ واألداء داخم
انفصىل نزحذَذ يب إرا كبٌ طفهك ثحبخخ إنً انذػى فٍ اكزضبة انهغخ اإلَدهُزَخ .ولذ حذدد انًُطمخ طفهك ػهً انُحى انزبنٍ:


عدم إجادة اللغة اإلنجليزية  /عدم اإلتقان :انطبنت انزٌ الَزحذس ،الَمشأ،الَكزت و/أو َفهى اإلَدهُزَخ وانزٌ نغخ رخبطجه األونً هٍ نغخ غُش
اإلَدهُزَخ .انطبنت فٍ ثذاَخ رطىَشاصزخذاو انهغخ االَدهُزَخ فٍ صُبق انًذسصخ  ،سغى أَه لذ أثجذ انفهى ثشكم غُش شفىٌ أو يٍ خالل نغزخ األو
 ،ثذال يٍ انهغخ اإلَدهُزَخ .



اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزية  :انطبنت انزٌ َزحذسَ ،مشأَ ،كزت و/أو َفهى ثؼض اإلَدهُزَخ و انزٌ نغخ رخبطجه األونً هٍ نغخ غُش
اإلَدهُزَخ .انطبنت فٍ رطىَش انمذسح ػهً انزىاصم ثفؼبنُخ ثبنهغخ اإلَدهُزَخ ػجش يدًىػخ واصؼخ يٍ انهغخ انًُبصجخ وانًطهىثخ فٍ انصف فٍ
انضُبق انًذسصٍ .أخطبء رزذاخم يغ االرصبل و انفهى نزا َدت انزكشاسحزً َحصم فهى انًؼًَُ .جذٌ انطبنت َطبق يحذود يٍ نغخ يؼمذح ػُذ
رُبول ياليح انخطبة  ،انمشاءح ،انكزبثخ  ،وانكزبثخ فٍ يىاضغ غُشيأنىفخ وخذَذح .

هذفُب هى خؼم آداء خًُغ انطالة فٍ يضزىي إرمبٌ انهغخ اإلَدهُزَخ ( .)FEPػهً هزا انًضزىيَ ،زكهى انطبنت َ ،مشأَ ،كزت،
وَفهى انهغخ اإلَدهُزَخ و نغزه األصبصُخ نإلرصبل هٍ انهغخ اإلَدهُزَخ أو اإلَدهُزَخ ونغخ أخشي ػهً حذ صىاءَ .زىاصم انطبنت
ثشكم فؼبل ثبنهغخ اإلَدهُزَخ ػجش يدًىػخ واصؼخ يٍ يطبنت نغخ انصف انًُبصجخ فٍ انضُبق انًذسصٍ ػهً انشغى يٍ حذوس
ثؼض األخطبء انطفُفخَ .ظهش انطبنت انضُطشح ػهً انهغخ انًؼمذح ػُذ يؼبندخ يُزاد انخطبة ،رؼهى انمشاءح وانكزبثخ ،وكزبثخ
يىاضُغ خذَذح وغُش يأنىفخ.
يبداو طفهك ال َزمٍ انهغخ اإلَدهُزَخ ثطاللخ حزً اٌِ ،فُحٍ َىصٍ أٌ :
َ زهمً طفهك دػى رؼهًٍُ إضبفٍ .صُزمبصى يذسصٍ ثشَبيح إكزضبة انهغخ اإلَدهُزَخ) (ELAويذسصٍ انفصىل  ،انًضؤونُخ فٍ
يضبػذح يزؼهًٍ انهغخ اإلَدهُزَخ نزحمُك يضزىي اإلرمبٌ فٍ انمشاءح ،انكزبثخ ويدبالد انًحزىي األصبصٍ.
انجذَم يٍ رهمٍ انذػى يٍ ثشَبيح إكزضبة انهغخ اإلَدهُزَخ" اَال" هى أٌ َزهمً طفهك انزذسَش انؼبدٌ دوٌ االصزفبدح يٍ دػى إضبفٍ
نزهجُخ يزطهجبد نغخ يحذدح واحزُبخبره األكبدًَُخ ًَ .كٍ انحصىل ػهً اصزًبسح سفض خذيبد انذػى (اإلػفبء) ثؼذ اخزًبع أحذ انىانذٍَ يغ
انًؼهى نًُبلشخ احزُبخبد انطفم األكبدًَُخ َ ،زبئح انزمُُى وانخُبساد .إرا كبٌ نزَكى أصئهخ انًشخى اإلرصبل ثًذسس إثُك.


ًَكٍ يشالجخ رمذو طفهك ورمًُُه كم صُخ ثبصزخذاو انزمُُى انذونخ انضُىٌ نهكفبءح فٍ انغخ نزحذَذ يضزىي إخبدح انهغخ اإلَدهُزَخ.



َزى إػبدح رصُُف طفهك فٍ وضغ انًشالجخ حزً َؤدٌ  /رؤدٌ فٍ يضزىي انطاللخ فٍ انهغخ اإلَدهُزَخ ( )FEPفٍ يدبالد انزحذس
،االصزًبع ،انمشاءح وانكزبثخ وثذػى يٍ يدًىػخ يٍ األدنخ .
(َزى سصذ انطالة نزصُُفهى نًذح ػبيٍُ ثى َخشخىا سصًُب يٍ دػى ثشَبيح إكزضبة انهغخ اإلَدهُزَخ .)ELA

إرا كبٌ طفهك يشبسكب فٍ ثشَبيح انزؼهُى انفشدٌ )  ،(IEPفئٌ غبَبره وأهذافه رؼكش االحزُبخبد انهغىَخ نطفهك وانزٍ ستطورالعالقت بين
صف إكتساب اللغت اإلنجليزيت إلبنك و معلمي التعليم الخاص .وستعالج كل من إحتياجاث اللغت األكاديميت  /السلوكيت لطفلك من خالل
الجمع بين التعليم الخاص وخذماث تعليم اللغت ( مباشرة أو غير مباشرة و  /أو التشاور).

إرا كبَذ نزَك أصئهخ انًشخى اإلرصبل
ة_______________________:فٍ____________________________________

هذفُب فٍ يذاسس رشُشٌ كشَك هى أٌ َزخشج كم طبنت يٍ انًذسصخ انثبَىَخ  .يؼذل رخشج طهجخ يُطمخ يذاسس رشُشٌ كشَك
هى %78
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