 ACCESS for ELLsدرک نمرات طفل تان
 ACCESS for ELLsیک آزمون مهارت زبان
انگلیسی است که مهارت های زبان انگلیسی
آکادمیک متعلمین را ارزیابی می کند.
•مکاتب ،حوزههاى آموزش ى و ایاالت از ACCESS for
 ELLsدر تصمیم گیری این مسئله استفاده می کنند که
چه خدمات پشتیبانی زبان انگلیسی ارائه شود.
•معلمان برای تصمیم گیری درباره بهترین نحوه آموزش
دادن به طفل شما از نمرات آزمون استفاده می کنند.
•شما می توانید از نمرات آزمون برای پشتیبانی از طفل
خودتان استفاده کنید.

گزارش انفرادی متعلم نمرات  ACCESS for ELLsطفل
شما را در هشت مقوله مختلف نشان می دهد .چهار
مقوله آنها ساحه های زبانی شنیدن ،صحبت کردن،
ٔ
خواندن و نوشتن هستند .نمرات این چهار ساحه زبانی با
هم ترکیب می شود و چهار قسم نمره اضافی ایجاد
می شود:
•مقوله زبان شفاهی ،ترکیب نمرات شنیدن و صحبت
کردن طفل شما می باشد.
•مقوله سواد ،ترکیب نمرات خواندن و نوشتن طفل شما
می باشد.
•مقوله درک متن ،ترکیب نمرات شنیدن و خواندن طفل
شما می باشد .این مورد بیشتر به نمره خواندن وابسته
است تا نمره شنیدن.
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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.

ساحه زبان

متعلمین از مهارتهای شنیدن ،صحبت کردن ،خواندن
و نوشتن برای یادگیری محتوای آکادمیک ،شریک کردن
معلومات و بحث دربارۀ ایده ها استفاده می کنند .اینها
مهارتهایی هستند که همه متعلمین در کل آموزش
خودشان بر آنها کار می کنند .آزمون زبان ،مهارت های
متعلم را در همه این چهار ساحه ارزیابی می کند.
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•مقوله کلی ،ترکیب هر چهار نمره ساحه زبانی است .این مورد
بیشتر به نمرات خواندن و نوشتن وابسته است تا نمرات
شنیدن و صحبت کردن.
برای هر یک از این هشت مقوله در گزارش انفرادی متعلم ،دو
نمره موجود است:
•نمرات سطح مهارت ،توانایی های فعلی طفل شما
را در شش سطح مهارت زبان انگلیسی  WIDAقرار می دهد.
(سطوح مهارت به سطح نمره و درجه متعلم
مربوط نیستند ).قسمت پایین گزارش انفرادی متعلم،
مهارت های زبانی در سطح مهارت طفل شما را توضیح
می دهد.
•نمرات دارای مقیاس ،ارزیابی های دقیق عملکرد طفل شما
در آزمون هستند .آنها سطح درجه طفل شما و سختی موارد
آزمونی که طفل شما پر کرده را مد نظر قرار می دهند.
معلمان از این نمرات برای درک میزان رشد مهارت های زبان
انگلیسی طفل شما از آخرین باری که در آزمون ACCESS for
 ELLsشرکت کرده ،استفاده می کنند.

سؤاالتی که می
توانید بپرسید

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.

•این نمره چه معنایی دارد؟ چه کسی این نمره را خواهد دید و چطور از آن
استفاده خواهد شد؟
•نمرات امسال با نمرات قبلی چه تفاوتی دارد؟ آیا طفل من در کسب مهارت های
زبان انگلیسی رشد می کند؟ برای ارزیابی رشد از چه معلومات دیگری استفاده
می کنید؟
•آیا این نمره آموزش یا پشتیبانی دریافتی طفل من را تغییر خواهد داد؟ چطور
تصمیم می گیرید پشتیبانی زبانی طفل من را متوقف کنید؟

حوزههای آموزشی از نمرات  ACCESS for ELLsبرای ارزیابی برنامه های پشتیبانی زبان ،نظارت بر رشد متعلم ،و به قسم یکی از
عوامل تصمیم گیری برای خروج متعلم از خدمات پشتیبانی زبان استفاده می کنند .آزمون  ACCESS for ELLsبه مکاتب امکان می
دهد الزامات مسئوليت پذیری فدرالی و ایالتی را رعایت کنند.
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