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 لياء امور الطالب في مديرية التربية لمدينة روجستر:واعزائي ا
 

 . لقد استلمت هذه  .(NYSESLAT) نيويورك والية في ثانية كلغة اإلنجليزية اللغة إنجاز اختبار حول العالمكم باخر المستجدات اليوم إليكم أكتب
 .(ELL) اإلنجليزية اللغة متعلمولي امر احد الطالب المسجلين لدينا ك أنك إلى يشير النظام لدينا ألن الرسالة

 
 جميع في الطالب لغة نمو عن معلومات قدمي أجزاء ثالثة من اختبار وهو ، NYSESLAT الختبار اإلنجليزية اللغة متعلمي يخضع ، ربيع كل يف

 على بناء  . اإلنجليزية اللغة في الطالب حققه الذي الكفاءة مستوى االمتحان نتائج قدمت. والكتابة والقراءة واالستماع التحدث - األربع اللغوية المهارات
 .التالي الدراسي للعام للطالب( ENL) جديدة كلغة اإلنجليزية اللغة مستوى تعيين يتم ، االختبار نتائج

 
 اختبار  فإن ، لذلك. بُعد عن العام لهذا الوالية اختبارات من أي إدارة الممكن من يكون لن أنه( NYSED) نيويورك والية في التعليم إدارة ررتق

NYSESLAT في المدارس للطالب المصنفين كــ متاح ELLs يستطيعون ال الذين ألولئك به مطالبتهم عدم مع) شخصي ا االختبار على القادرين 
 ذلك كان إذا ، ELL متعلم اللغة االنكليزية حالة من للخروج الفرصة طفلك سيمنح NYSESLAT اداء اختبار إن(. وعادل آمن بشكل المشاركة

 .التالي الدراسي العام في جديدة كلغة اإلنجليزية اللغة من المناسبة المستويات الوصول الى ويضمن ، مناسب ا
 
 

 ايار نهاية في سيعقد والذي ، العام لهذا NYSESLAT تقييم في للمشاركة طفلك دعوةمديرية التربية ب تود ، بُعد عن حالي ا يتعلم طفلك لكون
 أن إلبالغهم بمدرستك االتصال يرجى ، العام لهذا NYSESLAT في طفلك يشارك أن في ترغب كنت إذا. من شهر حزيران األول واألسبوع

 اختبار ووقت تاريخ مثل ، مفصلة معلومات ستتلقى ، لالختبار الطالب عدد تأكيد بمجرد. شخصي ا االختبار إلجراء المدرسة إلى سيأتي طفلك
 .طفلك

 
 إذا. لذلك سلبية عواقب توجد ال. التالي العام في الخدمة من المستوى نفس وسيتلقى الكفاءة مستوى نفس في فسيظل ، لالختبار طفلك يخضع لم إذا
. االختبار إجراء الطالب يفيد فسوف ، الظهور أو االلتحاق في كفاءة يساعده مستوى ولديه عشر الثاني إلى التاسع من الصفوف في طفلك كان

 فصول أو مطلوبة أخرى روسد ألخذ الدراسي الجدول في أكبر مساحة سيتيح مما ، ENL خدمات تقليل إلى األعلى الكفاءة مستوى سيؤدي
 .اختيارية

 
 االتصال يرجى ، العام لهذا NYSESLAT اختبار في طفلك يشارك أن في ترغب كنت إذا. إجراء أي التخاذ داعي فال ، المشاركة عدم قررت إذا

 .االمتحان سيخوض طفلك بأن المدرسة إلعالم نيسان 16 بحلول بمدرستك
 
 البريد عبر مراسلتي أو  8234-262 الرقم علىتعليم متعددي اللغات  بقسم االتصال فيرجى ، إضافية استفسارات أو أسئلة أي لديك كانت إذا

 Abel.perezpherett@rcsdk12.org على اإللكتروني
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