Accommodation and Correlation
نموذج اإلقطمة واارباط الج  :)ECA( ALLEالسنة الدراسية ________/
امبثطا لقوانين الوايطت اابحطدية يلجب أن يكبم هذا النموذج سنويط للجميع ( ALLEالمشطركين و الرافضين لارنطمج  .)ASLيناغي أن يسبكم نموذج ECA
من قا معلم  ASLأو منسق ااخباطر في غير مواقع  .ASLهذا النموذج يقدم بوثيق ألمطكن اإلقطمة للفصو الدراسية اللجطرية وأمطكن اإلقطمة السنوية
لالخباطر على مسبوى الواية .يلجب أن يكبم في غضون  51يومط مدرسيط من اداية المدرسة ،أو إلبحطق ال لاة اللجدد وموقعة من قا لجميع معلمين .ALL
وسيبم بوزيع نسخة من هذا النموذج لك معلم من  ALLوالوالدين ،الملجلد األزرق ( ALLاألصلي) ونسخة واحدة (الصفراء) إلى المكبب المركزي ASL
المنسب .المدارس الثطنوية مع لجداو مكثفة سوف بكون هنطك حطلجة إلكمط هذا النموذج مرة أخرى للجميع  ،ALLEفي غضون  51يومط من النصف
الدراسى الثطنى.
اسم ال طلب( :األخير ،األو ) __________________________________ الصف__________TG_____115_____SEAS
أخر بقييم للكفطءة اإلنلجليزية :البطريخ _________________
إخباطر  :W-EEGالحديث _____ اإلسبمطع _____ القراءة _____ الكبطاة _____ الدرلجة المركب _____ أو
مسبوى  :ALSEااسبمطع _____ الحديث _____ القراءة _____ الكبطاة _____ الدرلجة المركب _____
بحت المبوس =  LIالمابدئين = B
فوق المبوس UI =.
مالحظة :مبقدم = A
المتقدم
فوق المتوسط
تحت المتوسط
مبتدئ
مسبوى اللغة( :يوضع دائرة على واحدة)
علم على أحد اإللجراءات البطلية:
______________ بطريخ الرفض
______ رفض خدمطت ASL
______ مشطركة فى ارنطمج ASL
الشخص الكطبب لهذا النموذج ( :اطعة) ____________________________ المدرسة___________________ :
(البوقيع) __________________________________ بطريخ _______________
المطدة
الريطضيطت
العلوم
علم اإللجبمطع
البراية الريطضية
القراءة ELA /
إخبيطرى
ESL

عنوان المنهج

البوقيع اطسبالم وسطئ اإلقطمة الواردة أدنطه ( اطعة  /بوقيع)
/
/
/
/
/
/
/

البطريخ

______ وأع ي األه نسخة من  ALLالماطدئ البولجيهية اابحطدية
بوقيع الوالد _____________________________________________________ البطريخ ______________________
بوقيع ال طلب ____________________________________________________ البطريخ ______________________
بوقيع معلم  _________________________________________________ ESLالبطريخ ______________________
بوقيع  ___________________________________________________ ABITالبطريخ ______________________

منظومة إختبارات االقامة
_____الوقت الممبد
_____ااخباطر ينظم اواس ة المعلم  ESLاو شخص يقدم خدمطت لغة
_____إدارة ملجموعة صغيرة ()8
_____اإلدارة الفردية

_____ براكب اللون (مسطعدات اصرية)
_____ بوفير اإلنلجليزية  /اللغة األصلية قطموس كلمة إلى كلمة (ا بعريف)
_____ براكب اللون
_____ البولجيهطت اطللغة األم

_____ بقييم القراءة اصوت عط على اخباطر الريطضيطت ،والعلوم،
والدراسطت االجبمطعية (الصفوف )8-3
_____ بقييم القراءة اصوت عط (مط عدا القراءة والفهم) AOC
_____ عز الضوضطء

_____ قطرئ الخ (المسطعدات الاصرية)
_____البكاير (مسطعدات اصرية)
_____ المعدات أو األثطثطت المبخصصة
_____ بقييم الريطضيطت اطللغة اإلساطنية (الصفوف )8-3

فصول االقامة الجارية
_____ اخباطر قراءة اصوت عط (لجميع محبوى الملجطات مط عدا فنون
_____ بقصير أو بعدي أو بقلي  ،أو مهطم مسلجلة
اإلنلجليزية)
_____ اخباطر قراءة اصوت عط (لجميع محبوى الملجطات مط عدا القراءة _____ خفض والجاطت الورقة  /القلم الرصطص
_____ المالحظطت المصورة  /دلي دراسة
والفهم)
_____ مقطلة و مهطم كبطاية بقا أحيطنط في اللغة األم
_____ اخباطرات قصيرة معدلة
_____ قطرئ الخ (مسطعدات اصرية)
_____لجلوس مفض
_____ البكاير (مسطعدات اصرية)
_____ دعم شاه المهنيين ثنطئي اللغة
_____ مواد للقراءة اطللغة األم يسمح اهط أحيطنط
_____ وقت ممبد لالخباطر و المهطم
_____ الضوضطء العطزلة (مسطعدات سمعية)
_____ زيطدة البدريب العملي على األنش ة
_____ البولجيهطت المبكررة
_____ (اسبخدام المخ طت الرسومية وصور أخرى)
_____ المعدات أو األثطثطت المبخصصة
_____ البعلم البعطوني /مسطعدة الزمالء
_____ الكبب المدرسية المسلجلة  /الروايطت
_____ مسطعدة الزمالء في اخذ المالحظطت
_____قطموس ثنطئي اللغة  /البرلجمة اإللكبرونية ممكنة في ك وقت
_____ بخفيض الخصومطت في اإلمالء
_____ اخرى – الرلجطء اطلبحديد ___________________________________________________________________
سيطسة الدرلجطت ( :K-51 ALLمعبمدة من  )1111 ,EASAإذا لم يتم توفير أماكن اإلقامة لمتعلمي  ، LEEلن تعطى درجة الرسوب ألن ذلك يخالف
حق الطالب في التعليم على قدم المساواة .انظر أيضط  ،خ ة  SEESSلبقدم البلميذ
"أذا كطن هنطك عدم قدرة على البحدث وفهم اللغة اإلنلجليزية و يسبثني األص القومي أل فط األقليطت من المشطركة الفعطلة في الارنطمج البعليمي البي بقدمهط
مدرسة المن قة ،على المن قة ان ببخذ خ وات إيلجطاية لبصحيح نقص اللغة من ألج فبح الارنطمج البعليمي لل الب ".المذكرة اللجديدة5791 :
 :مالحظة :سياسة الدرجات لإلبتدائية :يبم منح ال الب  ASLالمابدئين في المرحلة ااابدائية درلجطت المشطركة في لجميع المواد الدراسية .المبوس  ،المبقدم،
و الب المدارس ااابدائية المرفوضين أن يبم منحهم درلجطت اإلنلجطز مع اإلقطمة.
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