Що таке ACCESS for ELLs?
ACCESS for ELLs
(для учнів, що вивчають
англійську як другу
мову) – це тест на
знання англійської
мови, в рамках
якого оцінюються
академічні навички
учня з володіння
англійською мовою.
ELL
Якщо вашій дитині надано статус ELL, це
означає, що вона може проходити ввідний
курс англійської мови на додаток до занять
з інших предметів. Учні зі статусом ELL
щорічно складають тест на володіння
англійською.
Це тестування допомагає вчителям з'ясувати,
чи є мовленнєві навички учня достатніми
для повноцінної участі в шкільних заняттях.
Спираючись на результати тестів ACCESS
вашої дитини, вчителі вирішують, як
найкраще спланувати її навчання.
Крім того, оцінки з цих тестів допомагають
вчителям відстежувати успіхи вашої
дитини з вивчення академічної англійської
мови, щоби школа могла надавати саме
ту підтримку з оволодіння англійською
мовою, якої дитина потребує. Ви можете
використовувати інформацію про тести, щоб
відстоювати інтереси своєї дитини у школі.

Учень, що вивчає англійську як другу
мову (ELL), має змогу навчатися
англійської мови на додаток до інших
шкільних занять. Учень зі статусом ELL
щороку проходить тестування, яке
допомагає вчителям з’ясувати рівень
його мовленнєвих навичок, але ви маєте
право погодитись або відмовитися від
підтримки з вивчення мови.

Рівень володіння мовою
Рівень володіння мовою – це показник
того, на якому етапі розвитку
мовленнєвих навичок перебуває
учень. Коли учень досягає найвищого
рівня володіння мовою, він більше не
потребує послуг з мовної підтримки.
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Тестування ACCESS for ELLs
•

Тестування ACCESS for ELLs доступне
в паперовому та електронному форматі.

•

В рамках тестування Kindergarten
ACCESS for ELLs використовуються
історії та завдання, які допомагають
зацікавити юних учнів.

•

Alternate ACCESS for ELLs – це тест,
який може використовуватися групами
з підтримки для учнів з найбільш
серйозними когнітивними вадами.
Він передбачає додаткову підтримку,
даючи учню можливість вибрати з декількох варіантів, яким способом відповідати
на тестові запитання.

Розпитайте вчителів про плани тестування ACCESS for ELLs у школі
вашої дитини.

Щоб прийняти участь в тестуванні ACCESS for ELLs, ваша дитина не обов’язково має вивчати
англійську мову як шкільний предмет. Цей тест дає учням можливість усіма способами
продемонструвати свою здатність розуміти англійську мову та спілкуватися нею.
Аби якнайкраще підготувати дитину до тестування, подбайте про те, щоб вона добре виспалась
та поснідала.
Розпитайте вчителів вашої дитини про те, коли ви маєте отримати результати тестів, в який спосіб
школа використовуватиме ці оцінки та як змінюватиметься підтримка з оволодіння англійською
мовою в залежності від поточного рівня мовленнєвих навичок вашої дитини.

Запитання,
які ви можете
поставити

•

Коли моя дитина складатиме тест ACCESS for ELLs?

•

Коли я отримаю результати моєї дитини з тесту
ACCESS for ELLs?

•

Як саме використовуються результати тестів з метою
надання моїй дитині допомоги з успішного вивчення
академічної англійської?

•

Як ви вирішуєте, коли моя дитина має припинити
отримувати підтримку з вивчення мови?
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