 ACCESS for ELLsچیست؟
 ACCESS for ELLsیک
آزمون مهارت زبان انگلیسی
است که مهارت های زبان
انگلیسی آکادمیک متعلمین
را ارزیابی می کند.
طفل شما به قسم  ELLشناسایی شده ،بدین معنا که
طفل شما می تواند به زبان انگلیسی آموزش ببیند و در
کالسهای دیگر نیز شرکت کندELL .ها هر سال در یک
آزمون مهارت زبان انگلیسی شرکت می کنند.
انجام آزمون به معلمان کمک می کند متوجه شوند
متعلمین مهارت های زبانی مورد نیاز برای مشارکت
کامل در کالس را دارند یا خیر .معلمان طفل شما برای
تصمیم گیری درباره بهترین نحوه آموزش دادن به
طفل شما از نمرات آزمون  ACCESS for ELLsاستفاده
می کنند.
نمرات آزمون به معلمان کمک می کند رشد طفل شما
را در یادگیری زبان انگلیسی آکادمیک پیگیری کنند و
به مکاتب کمک می کند درباره نوع خدمات پشتیبانی
زبان انگلیسی تصمیم گیری کنند .شما می توانید از
معلومات آزمون برای پشتیبانی از طفل خودتان در
مکتب استفاده کنید.
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ELL

متعلم زبان انگلیسی ،یا  ،ELLمتعلمی است که
فرصت دارد به زبان انگلیسی آموزش ببیند و در
کالسهای دیگر نیز شرکت کندELL .ها هر سال در
آزمون شرکت میکنند تا معلمان بتوانند مهارتهای
زبانی آنها را درک کنند ،اما شما حق دارید پشتیبانی
زبانی را پذیرش یا رد کنید.

مهارت ن
زبا�

سطح مهارت زبانی ،معیاری برای متعلمینی است
که در روند دوام دار کسب مهارت های زبانی
هستند .وقتی متعلمین به باالترین سطح مهارت
زبانی برسند ،دیگر به خدمات پشتیبانی زبانی نیازی
ندارند.
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ارزیا� های ACCESS for ELLs
ب

• ACCESS for ELLsدر قالب کاغذ و خودکار یا
کمپیوتر محور در دسترس است.
• ACCESS for ELLsکودکستان از داستان ها و
فعالیت ها برای حفظ مشارکت متعلمین خردسال
استفاده می کند.

• ACCESS for ELLsجایگزین ،آزمونی است که تیم
های پشتیبانی می توانند برای متعلمینی که بیشترین
ناتوانیهای شناختی را دارند از آن استفاده کنند.
پشتیبانی بیشتری ارائه می کند و فرصت های
متعددی به متعلمین می دهد تا بتوانند به موارد آزمون پاسخ دهند.

دربارۀ برنامه های آزمون  ACCESS for ELLsدر مکتب طفل خود با معلمان صحبت کنید.
نیازی نیست طفل شما برای  ACCESS for ELLsمطالعه کند .آزمون فرصتی برای متعلمین است تا همه روشهایی که انگلیسی را
درک می کنند و از طریق آن ارتباط برقرار می کنند را نشان دهند.
مطمئن شوید طفل شما خواب کافی داشته باشد و صبحانه بخورد تا برای روز آزمون آماده باشد.
دربارۀ زمان دریافت نمرات آزمون ،نحوه استفاده از نمرات آزمون توسط مکتب طفل تان ،نحوۀ تغییر پشتیبانی زبان همزمان با
ارتقاء مهارت های زبان انگلیسی طفل تان با معلم طفل خود صحبت کنید.

سؤاالتی که می
توانید بپرسید

•طفل من چی زمانی در آزمون  ACCESS for ELLsشرکت می کند؟
•نمرات آزمون  ACCESS for ELLsطفل خودم را چه زمانی دریافت
خواهم کرد؟
•برای کمک به رشد طفل من در یادگیری زبان انگلیسی آکادمیک ،چطور
از نمرات آزمون استفاده می شود؟
•چطور تصمیم می گیرید پشتیبانی زبانی طفل من را متوقف کنید؟
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