ACCESS for ELLs
فهم نتائج طفلك
النجليزية
 ACCESS for ELLsهو اختبار إجادة اللغة إ
الذي يقيس مهارات اللغة النجليزية أ
الكاديمية للطالب.
إ
•تستخدم المدارس والمناطق التعليمية والواليات
 ACCESSللحصول على درجات  ELLsبينما تقرر أي
النجليزية يجب تقديمها.
خدمات دعم اللغة إ
•يستخدم المعلمون درجات االختبار حتى يقرروا أفضل
طريقة لتعليم طفلك.
•يمكنك استخدام درجات االختبار لدعم طفلك.

يُظهر تقرير الطالب الفردي حصول طفلك على درجات
 ELLsفي ثماني فئات مختلفة .أربع فئات من مجاالت
اللغة هي االستماع ،والتحدث ،والقراءة ،والكتابة .يتم
دمج درجات نطاقات اللغة أ
الربع هذه إلنشاء أربعة أنواع
إضافية من الدرجات:
•فئة اللغة الشفوية هي مزيج من درجات االستماع
والتحدث لطفلك.
•فئة محو أ
المية هي مزيج من درجات القراءة والكتابة
لطفلك.
•فئة الفهم هي مزيج من درجات االستماع والقراءة
لطفلك .يعتمد ذلك على درجة القراءة أكثر من درجة
االستماع.
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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.

مجال اللغة
يستخدم الطالب مهارات االستماع ،والتحدث ،والقراءة،
والكتابة لتعلم المحتوى أ
الكاديمي ،وتبادل المعلومات،
ومناقشة أ
الفكار .هذه هي المهارات التي يطورها جميع
الطالب طوال فترة تعليمهم .يقيس اختبار اللغة مهارات
الطالب في جميع هذه المجاالت أ
الربعة.
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الجمالية هي مزيج من جميع درجات مجاالت اللغة
•الفئة إ
أ
الربعة .يعتمد ذلك على درجات القراءة والكتابة أكثر من
درجات االستماع والتحدث.
لكل فئة من الفئات الثماني في تقرير الطالب الفردي ،هناك
نتيجتان:
•تضع درجات مستوى الكفاءة مهارات طفلك الحالية
النجليزية الستة ( .WIDAال
ضمن مستويات إجادة اللغة إ
ترتبط مستويات الكفاءة بمستوى صف الطالب) .يصف
الجزء السفلي من تقرير الطالب الفردي المهارات اللغوية
النموذجية لمستوى إجادة طفلك.
•درجات القياس هي مقاييس دقيقة لكيفية أداء طفلك في
االختبار .يأخذون في االعتبار مستوى الصف الخاص بطفلك
وصعوبة عناصر االختبار التي أكملها طفلك .يستخدم
المعلمون هذه النقاط لفهم مدى نمو مهارات طفلك
النجليزية منذ آخر مرة استخدم فيها طفلك
في اللغة إ
.ACCESS for ELLs

أسئلة يمكنك
طرحها

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.

•ماذا تعني هذه النتيجة؟ من سيرى هذه النتيجة ،وكيف سيتم استخدامها؟
تقدما في بناء
•كيف تقارن نتائج هذا العام مع النتائج السابقة؟ هل يحرز طفلي ً
مهارات اللغة النجليزية؟ ما المعلومات أ
الخرى التي تستخدمها لقياس التقدم؟
إ
•هل ستغير هذه النتيجة التعليمات أو الدعم الذي يتلقاه طفلي؟ كيف تقررون
متى يتوقف طفلي عن تلقي دعم اللغة؟

تستخدم إالدارات التعليمية  ACCESSللحصول على درجات  ELLsلتقييم برامج دعم اللغة ،ومراقبة تقدم الطالبً ،
احدا في
وعامل و ً
قرار إنهاء طالب من خدمات دعم اللغة .يتيح  ACCESSالختبار  ELLللمدارس تلبية متطلبات المساءلة الفيدرالية وحكومات الواليات.
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