
 
 

   مكتب تقییم اإلنجازات  
San Francisco Unified School District 

555 Franklin Street, Room 201 
San Francisco, CA  94102 

 
 

 
 
  

ELPAC Initial Notification to parents - ENGLISH 

 
 
 
 

 
 :عزیزي ولي األمر / الوصي

 
تقییمات إجادة اللغة اإلنجلیزیة لكالیفورنیا ، أو ھي االختبارات المستخدمة لقیاس مدى فھم الطالب للغة اإلنجلیزیة. وھي مصممة 

 ً  .لتحدید الطالب الذین قد یحتاجون إلى دعم إضافي ولقیاس التقدم سنویا
 

 :تاليھذا الخریف، سوف یأخذ طفلك االختبار ال
 

• ELPAC  التقییم األولي ل ایلباك 
 

في مدرسة طفلك خالل شھري أغسطس وسبتمبر. للحصول على مزید من المعلومات حول  لـ ایلباك سیتم إجراء اختبار التقییم األولي
 .موعد إجراء االختبار في مدرسة الطفل ، اتصل بالمدیر

 
  ELPACالمزید حول ایلباك    
 

ة الخاصة بالطالب على "استبیان اللغة األم" ، والذي تم االنتھاء منھ عند تسجیل طفلك لمدرسة عامة. وفقًا لما تم تحدید لغتك األساسی
إذا تمت اإلجابة على أي من األسئلة الثالثة األولى في استطالع اللغة  ل ایلباك التقییم األوليیتطلبھ القانون ، یجب على الطالب إجراء 

یزیة. یتم استخدام التقییم لتحدید الطالب إما كمتعلمین للغة اإلنجلیزیة والذین یحتاجون إلى دعم لتعلم اللغة المنزلیة بلغة غیر اإلنجل
 :اإلنجلیزیة ، أو كمتخصص في اللغة اإلنجلیزیة. یمكن العثور على معلومات إضافیة حول االختبارات على

 https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/  
 
  ELPACالسب ل    

لمھم التعرف على الطالب الذین یحتاجون إلى مساعدة في تعلم اللغة اإلنجلیزیة حتى یحصل ھؤالء الطالب على المساعدة اإلضافیة من ا
 .التي یحتاجون إلیھا لتحقیق أداء جید في المدرسة والوصول إلى المنھج الكامل

 .كل ربیع لقیاس مدى تقدمھم في تعلم اللغة اإلنجلیزیة ل ایلباك سیقوم الطالب الذین یتعلمون اللغة اإلنجلیزیة بأخذ التقییم التلخیصي
 
    ELPACنتائج 

للغة اإلنجلیزیة ،  العام. تظھر النتائج مستوى األداء ل ایلباك بحلول أكتوبر ، سوف تتلقى تقریرا عن كیفیة أداء طفلك على التقییم األولي
   ة المكتوبة) واللغ٪50والذي یعتمد على مزیج من اللغة الشفھیة (

 
یرجى التأكد من حصول طفلك على الكثیر من النوم ، وتناول وجبة إفطار مغذیة أو تناول وجبات خفیفة في المدرسة في أیام االختبار 

 .المحددة. تحدث إلى طفلك عن بذل قصارى جھده في االختبار
 

 .شكرا لدعمكم
 
   John Burke، المشرف على مكتب تقییم االنجازات 
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