
Andrew Lloyd, Ph.D., Curriculum Leader
1589 Wingfield Dr., Ste. 5
Hampton, Virginia 23666

757-727-2483
Welcome to Hampton City Schools!

We are very excited to welcome you and your student to Hampton. You are receiving this letter and packet
since you indicated on the registration form that a language other than English is spoken by the student or in
the home by adults in the home. Based on this information, your student needs to be screened for English
proficiency to determine if he/she is eligible for English language support and development.

To schedule your student’s screening appointment, please call 757-727-2483 and a member of the English
Language Learners (ELL) Department will assist you. Interpretation services are available at no cost to you.

When you come for your screening appointment, please bring the student’s birth certificate or passport and
parent/guardian’s identification. The student will be screened by a testing specialist and the results will be
explained to you immediately following the screening. After screening, you will be directed to your student’s
school with the ELL Department’s Student Placement Form to complete the registration process.

Enclosed in this packet you will find:
- The ELL Department Welcome Letter
- The Hampton City Schools registration form in English and in your home language (where applicable)
- The ELL Department Registration Form in English and in your home language (where applicable)

- Please complete both sides for your screening appointment
- Hampton City Schools vaccination requirements in English and in your home language (where

applicable)
- A map of Hampton showing the location of all schools
- Other important documents in English and your home language (where applicable)

We look forward to welcoming you and ensuring you and your student are successful in Hampton City
Schools! Please contact the ELL Department with any questions or concerns.

Andrew Lloyd, Ph.D.
alloyd1@hampton.k12.va.us
757-727-2483
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Andrew Lloydحاصل على دكتوراه، مسؤول المنهج الدراسي ، 
1589 Wingfield Dr., Ste. 5 
Hampton, Virginia 23666 
757-727-2483 

 ! Hampton City Schoolsمرحبًا بكم في مدارس 
 

ألنك أشرت في نموذج التسجيل إلى أن لقد تلقيت هذا الخطاب والحزمة نظًرا . Hamptonنحن متحمسون جدًا للترحيب بك وبطفلك في مدارس 
بناًء على هذه المعلومات، يحتاج طفلك الطالب إلى اختبار إجادة اللغة . الطالب أو البالغين في المنزل يتحدثون لغة أخرى غير اإلنجليزية

 . اإلنجليزية لتحديد ما إذا كان مؤهالً للحصول على دعم وتطوير اللغة اإلنجليزية
 

 وسيساعدك أحد أعضاء قسم متعلمي اللغة اإلنجليزية  2483-727-757ار طفلك، يرجى االتصال على الرقم لتحديد موعد اختب
(English Language Learners, ELL .)خدمات الترجمة الفورية متوفرة بدون تكلفة عليك. 

 
سيتم اختبار الطالب من قبل  .الوصي/األمرشهادة ميالد أو جواز سفر الطالب وهوية ولي عندما تحضر لموعد االختبار، يُرجى إحضار 

بعد االختبار، سيتم توجيهك إلى مدرسة الطالب مع نموذج تعيين الطالب بقسم . اختصاصي اختبار وسيتم شرح النتائج لك فوًرا عقب الفحص
 .متعلمي اللغة اإلنجليزية إلكمال عملية التسجيل

 
 :ستجد في هذه الحزمة

 اللغة اإلنجليزيةخطاب الترحيب من قسم متعلمي  -
 (عند االقتضاء)باللغة اإلنجليزية وبلغتك األم  Hampton City Schoolsنموذج التسجيل في مدارس  -
 (عند االقتضاء)نموذج التسجيل في قسم متعلمي اللغة اإلنجليزية باللغة اإلنجليزية ولغتك األم  -

 يرجى إكمال كال الجانبين لموعد االختبار الخاص بك -
 (عند االقتضاء)باللغة اإلنجليزية وبلغتك األم  Hampton City Schoolsمتطلبات التطعيم في مدارس  -
 خريطة هامبتون توضح مواقع جميع المدارس -
 (إن أمكن)مستندات مهمة أخرى باللغة اإلنجليزية ولغتك األم  -

 
يرجى االتصال بقسم متعلمي اللغة اإلنجليزية إذا ! Hampton City Schoolsنتطلع إلى الترحيب بك وضمان نجاحك أنت وطفلك في مدارس 

 .مخاوفكان لديك أي أسئلة أو 
 

 
 

Andrew Lloyd حاصل على دكتوراه ، 
alloyd1@hampton.k12.va.us 

757-727-2483 
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 (Boy Scouts) بالتمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أو الجنس أو اإلعاقة أو العمر أو الفصول المحمیة األخرى في برامجھا وأنشطتھا وتوفر فرًصا متساویة للمشاركة في برامج الكشافة HCS ال تقوم مدارس
 One Franklin Street, Hampton, VA 23669 ،المدیر التنفیذي للموارد البشریة ،Robbin G. Ruth :ومجموعات الشباب المخصصة األخرى. ُعیّن الشخص التالي للتعامل مع االستفسارات المتعلقة بسیاسات عدم التمییز

.757-727-2000

* أیام ما قبل الخدمة - ھذه مخصصة على النحو التالي: 5. أیام الجتماعات المدیر/5. 
أیام لبرنامج التعلم الذاتي/یوم واحد على مستوى القسم PD/تدریب على المحتوى لمدة 

5. أیام/4.5 أیام وقت عمل المعلم دون قیود.

* االنصراف المبكر - المرحلة االبتدائیة/الوسطى فقط - قبل موعد االنصراف المنتظم 
بساعتین فقط - ھذا مخصص لوقت عمل المعلم دون قیود/إقامة الموظفین في المدرسة 

لمدة 180 یوًما من أجل التطویر المھني.

* اإلغالق المبكر - قبل موعد االنصراف المنتظم بساعتین - ینطبق على الطالب 
والموظفین (على القسم). 

* االنصراف المبكر - یغادر طالب ES، وMS وHS قبل موعدھم بساعتین؛ یكون 
االنصراف في جمیع ساعات العمل العادیة في أیام الحضور بعد الظھر.

الطقس العاصف - یشتمل ھذا التقویم على "یوم تعلیمي للطالب" 
(banked student instructional day) بخصوص الطقس العاصف. سیتم 
تحدید األیام اإلضافیة المفقودة خارج نطاق األیام المدرجة في التقویم وفقًا لتقدیر 

المشرف العام على المدارس.

كل طفل، كل یوم، 
مھما كان األمر!

تقویم 
2022-2023 التقویم

أغسطس
أغسطس 8-11، 15-16 .....توجیھ المعلم الجدید 

                                
19-17، 25-22 أغسطس ..أیام ما قبل الخدمة*

26 أغسطس ..........................المعلمون ال یحضرون
29 أغسطس ..........................الیوم األول من المدرسة -  

                                     تقریر جمیع الطالب

سبتمبر
2 سبتمبر ...............................المدارس والمكاتب تكون مغلقة

5 سبتمبر ...............................عید العمال  
                                     

أكتوبر
4 أكتوبر .................................تقاریر التقدم

7 أكتوبر .................................یوم الخروج المبكر*

نوفمبر
7 نوفمبر ................................نھایة الربع األول من الصف 

                                     الدراسي
                                 االنصراف المبكر*

8 نوفمبر ................................یوم االنتخابات/یوم التطویر 
                                     المھني

                                 
15 نوفمبر .............................بطاقات الحضور

25-23 نوفمبر ......................إجازة عید الشكر 

دیسمبر
13 دیسمبر ............................تقاریر التقدم

16 دیسمبر ............................اإلغالق المبكر*
30-19 دیسمبر ......................إجازة الشتاء  

                                     

ینایر
2 ینایر ...................................یُعاد فتح المدارس والمكاتب

16 ینایر ................................یوم الدكتور مارتن لوثر كنج 
                                 

26-23 ینایر .........................جدول امتحانات الثانویة العامة
26 ینایر ................................نھایة الفصل الدراسي األول 
27 ینایر ................................یوم عمل المعلم دون قیود 

                                
30 ینایر ................................عید التطویر المھني اإلقلیمي

                               
31 ینایر ................................بدایة الفصل الدراسي الثاني

فبرایر
7 فبرایر .................................بطاقات الحضور

17 فبرایر ..............................االنصراف المبكر*
20 فبرایر ..............................یوم الرؤساء  

                                     

مارس
2 مارس .................تقاریر التقدم
3 مارس .................خروج مبكر*

31 مارس ..............نھایة ربع الدرجات الثالث

أبریل
7-3 أبریل ................إجازة الربیع  

                                  
17 أبریل ................بطاقات التقریر

مایو
10 مایو ..................تقاریر التقدم

26 مایو ..................اإلغالق المبكر* 
29 مایو ..................یوم الذكرى  

                         

یونیو
9-7، 12 یونیو ......االنصراف المبكر*

                      جدول اختبارات المدرسة الثانویة
12 یونیو ...............آخر یوم للطالب
13 یونیو ...............یوم عمل المعلم

15 یونیو ...............تخرج PHS، في 7:00 مساًء
16 یونیو ...............تخرج KHS، في 7:00 مساًء
17 یونیو ...............تخرج BHS في 9:00 صباًحا
                      تخرج HHS في 1:30 مساًء

(كما ھو معین)

تكون مغلقة)

(الطالب ال یحضرون)

(المدارس

(المدارس و
المكاتب تكون مغلقة)

(المدارس والمكاتب تكون مغلقة)

(الطالب ال یحضرون)

(المدارس و المكاتب تكون مغلقة)

(الطالب ال یحضرون)

والمكاتب تكون مغلقة)

(المدارس والمكاتب

                 (تقریر الموظفین لمدة 
12 شھًرا فقط) 

                (المدارس والمكاتب  
تكون مغلقة) 
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