ما هو ACCESS for ELLs؟
 ACCESS for ELLsهو
النجليزية
اختبار إجادة اللغة إ
الذي يقيس مهارات اللغة
النجليزية أ
الكاديمية للطالب.
إ
تم تحديد طفلك على أنه متعلم لغة إنجليزية ()ELL؛
ما يعني أنه يمكن لطفلك الحصول على تعليمات
بالضافة إلى تلقي دروس أخرى.
النجليزية ،إ
باللغة إ
النجليزية ( )ELLsالختبار إجادة
يخضع متعلمو اللغة إ
النجليزية كل عام.
اللغة إ
يساعد االختبار المدرسين على فهم ما إذا كان الطالب
لديهم المهارات اللغوية التي يحتاجونها للمشاركة
الكاملة في الفصل الدراسي .يستخدم مدرسو طفلك
درجات اختبار  ACCESS for ELLsوهم يقررون أفضل
طريقة لتعليم طفلك.
أيضا المعلمين على تتبع تقدم
تساعد درجات االختبار ً
أ
النجليزية الكاديمية ومساعدة
طفلك في تعلم اللغة إ
النجليزية
المدارس في تحديد خدمات دعم اللغة إ
التي تقدمها .يمكنك استخدام معلومات االختبار
لدعم طفلك في المدرسة.

Ea

ال ي ز
نجل�ية ()ELL
متعلم اللغة إ

النجليزية ،أو  ،ELLهو طالب لديه
متعلم اللغة إ
بالضافة
النجليزية ،إ
الفرصة لتلقي التعليم باللغة إ
إلى تلقي دروس أخرى .يتم اختبار متعلمي اللغة
النجليزية ( )ELLsكل عام لمساعدة المعلمين على
إ
فهم مهاراتهم اللغوية ،ولكن لديك الحق في قبول
أو رفض دعم اللغة.

إجادة اللغة
إن مستوى إجادة اللغة هو مقياس لقدرة الطالب
في العملية المستمرة لبناء مهارات اللغة .عندما
يصل الطالب إلى أعلى مستويات إجادة اللغة ،لن
يعودوا بحاجة إلى خدمات دعم اللغة.
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تقييمات ACCESS for ELLs
•يتوفر  ACCESS for ELLsبتنسيق ورق وقلم رصاص
أو مستند إلى الكمبيوتر.
قصصا وأنشطة
•يستخدم برنامج ACCESS for ELLs
ً
إلبقاء المتعلمين الصغار منشغلين.
• Alternate ACCESS for ELLsهو اختبار يمكن لفرق
العاقات
الدعم اختيار استخدامه للطالب ذوي إ
أ
إضافيا ويعطي
دعما
إ
الدراكية الكثر أهمية .يوفر ً
ً
فرصا متعددة للرد على عناصر االختبار.
الطالب ً

تحدث مع المدرسين حول الوصول إلى خطط اختبار  ELLsفي مدرسة طفلك.
ال يحتاج طفلك للدراسة من أجل  .ACCESS for ELLsاالختبار فرصة للطالب إلظهار جميع الطرق التي يفهمونها ويمكنهم
النجليزية.
التواصل باللغة إ
الفطار.
استعد ليوم االختبار عن طريق التأكد من حصول طفلك على الكثير من النوم وتناول وجبة إ
تحدث مع معلمي طفلك حول موعد تلقي درجات االختبار ،وكيف تستخدم مدرسة طفلك هذه الدرجات ،وكيف يتغير دعم
النجليزية.
اللغة بينما يبني طفلك مهارات اللغة إ

أسئلة يمكنك
طرحها

Ea

•متى سيأخذ طفلي ACCESS for ELLs؟
•متى سأستلم نتائج  ACCESS for ELLsلطفلي؟
•كيف تُستخدم درجات االختبار لمساعدة طفلي على إحراز تقدم في
تعلم اللغة النجليزية أ
الكاديمية؟
إ
•كيف تقررون متى يتوقف طفلي عن تلقي دعم اللغة؟
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