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آزمون زبان به معلمان کمک می کند متوجه شوند متعلمین 
مهارت های زبانی مورد نیاز برای مشارکت کامل در کالس را 

دارند یا خیر.

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 مهارت هایی 

هستند که همه متعلمین در کل آموزش خودشان بر آنها کار 

می کنند. آزمون زبان، مهارت های متعلم را در همه این 

چهار حوزه ارزیابی می کند.

متعلمین شناسایی شده به قسم ELL هر سال در یک آزمون 

زبان انگلیسی شرکت می کنند.

مکاتب، حوزه هاى آموزشی  و ایاالت از آزمون در تصمیم 	 

گیری این مسئله استفاده می کنند که چه خدمات 

پشتیبانی زبان انگلیسی ارائه شود.

معلمان برای تصمیم گیری درباره چیستی و چگونگی آموزش 	 

دادن به متعلمین، از نمرات آزمون استفاده می کنند.

شما می توانید برای پیگیری رشد طفل خود در یادگیری 	 

انگلیسی آکادمیک و حمایت از طفل خود در مکتب از 

نمرات آزمون استفاده کنید.

زمان دریافت نمرات آزمون و نحوه تغییر پشتیبانی همزمان 

با ارتقاء مهارت های زبان انگلیسی آکادمیک طفل خود را از 

معلم طفل خود بپرسید. از مکتب طفل خود بپرسید دربارٔه 

زمان توقف دریافت پشتیبانی زبانی ELLها چطور تصمیم 

گیری می کنند. با معلمان طفل خود صحبت کنید که چطور 

می توانید از یادگیری زبان طفل خود در خانه پشتیبانی کنید.

ELL

متعلم زبان انگلیسی، یا ELL، متعلمی است که 

فرصت دارد به زبان انگلیسی آموزش ببیند و در 

کالس های دیگر نیز شرکت کند. ELLها هر سال در 

آزمون شرکت می کنند تا معلمان بتوانند مهارت های 

زبانی آنها را درک کنند، اما شما حق دارید پشتیبانی 

زبانی را پذیرش یا رد کنید.

آزمون زبان چیست؟ 


