
        

 

 انرسأ ءازعألا،  

(  NYSESLATيف لك عيبر ،متی دقع ناحتما ةيالو كرويوين مييقتل زاجنإلا يف ملعت ةيزيلكنإلا ةغلك ةيناث) 

تقدم طفلكم في تعلّم اللغة اإلنكليزية   . تُستخدم النتائج لتحديد12عيمجل يملعتم اللغة اإلنكيزية في الصفوف من الروضة إلى 

ومستوى تعلّم ةغلال اإلنكليزية كلغة جديدة و/ أو خدمات التعليم ثنائي اللغة التي سيحصل عليھا طفلكم في العام الدراسي  

 التالي. 

ضور  ( أن التقييمات ستتم في المدرسة وعن طريق الحNYSEDاذھ ماعال ،تررق ةرادإ ميلعتال يف ةيالو كرويوين) 

  ال یتُوقع من التالمیذ الذین یتلقون التدریس عن بعُد الشخصي، ولن يكون من الممكن عقد أي من االمتحانات عن بعُد. 

. قد تختار عائالت التالميذ  (NYSESLATبالكامل الحضور إلى المدرسة لخوض امتحانات الوالیة، بما في ذلك امتحان) 

 المدرسة ويشاركوا في امتحانات الوالية.  إذا لم يخض مكلفط ناحتما  في التعلّم عن بعُد أن يحضر أطفالھم إلى 

(NYSESLAT يف عيبر ماع )فسيستمر في تلقي نفس المستوى من خدمات تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة و/  2021 ،

 . 2022-2021أو تامدخ ميلعتال يئانث ةغلال ماعلل يساردال 

لفطو مكتسردمو ىلع مھف ةءافك مكلفط يف ةغلال يزيلكنإلاة في مجاالت  ( متنأ مكNYSESLATمكدعاسی ناحتما)  

 ( على مدى يومين أو أكثر.  NYSESLATالقراءة ةباتكالو عامتسالاو ةثداحمالو .دقعی ناحتما) 

 ( ھذا العام ضمن التواريخ التالية:  NYSESLATمتيس دقع ناحتما) 

   وينوی /ناريزح 9 -أبريل/ نيسان  19مسق ةثداحمال:  •

 وينوی /ناريزح   9 -ويام /رايأ  17أقسام االستماع، والقراءة، والكتابة:  •

 ىجری  ةعجارم ليلد ءابآلا اذھ لوح ناحتما( NYSESLAT) لمزيد من المعلومات: 

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/nysitell-and-nyseslat-parent-guides  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU8Qw96h1MxHNJbZr6vLnUbDQggIkoPv

1gtn5zucf4MKmmgg/viewform?usp=sf_link  

( اذھ عيبرال ،ىجريف انراطخإ ىلع                                  لولحب  NYSESLATأخذ طفلكم امتحان) إذا رغبتم في أن ي

. ستقوم مدرستكم بإعداد وإنشاء جدول زمني لضمان صحة                           April 23, 2021اذھ خيراتال       

إكمال الفحص الصحي إلدارة  وسالمة جميع تالميذنا. يرجى مالحظة أنھ يجب على طفلكم 

( لدخول المبنى. ال يحتاج التالميذ المسجلين حالياً في التعلّم عن بعُد إلى إكمال  healthscreening.schools.nycالتعليم) 

 نات.  ( لدخول المبنى لخوض االمتحاCOVID-19نموذج الموافقة الختبار مرض )

 إذا كانت لديكم أية أسئلة أو شواغل، المرجو االتصال بـ                                    

  

 عم قئاف ريدقتال مارتحالاو،  
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