
کھ  در طول  12را در سپتامبر انجام میدھند. دانش آموزان کالسھای پیشدبستانی الی  WIDA ACCESS Placement Test™ (W-APT)* دانش آموزان پیشدبستانی تست  
 .WIDA) میباشد را انجام میدھند و یا تست MODEL™ (کھ یک تست اندازه گیری پیشرفت در زبان انگلیسی WIDAثبت نام میشوند یا تست   FCPSسال در 
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 __________________ تاریخ   _____________________________نام دانش آموز

                                                                             _______  (ELP)مھارت در زبان انگلیسی سطح 

 :والدین و سرپرستان گرامی

ریافت خدمات انگلیسی و ارزیابی مھارت در زبان انگلیسی*، فرزندتان حائز شرایط د  WIDAبراساس نتایج حاصلھ از تست ساالنھ 
و بعنوان بخشی از برنامھ  )LEP(میباشد کھ  بر اساس سطح مھارت آنھا در زبان انگلیسی  )ELs(برای آموزندگان زبان انگلیسی 

میباشد. این خدمات برای دانش آموزان فراھم میشود تا آنھا را دربکار گیری  )FCPS(آموزشی مدارس عمومی کانتی فیرفکس 
 حداکثر ظرفیتشان، بدست آوردن تجربیات آموزشی و مقابلھ با پیچیدگی ھای استانداردھای محلی و استانی کمک کند.

 
 ELPباشد، سطح  Ls 2.0WIDA ACCESS for EL® در صورتیکھ گزارش کارنامھ فرزند شما از مدارس قبلی او شامل نمره

 فرزند شما بر اساس سطحی کھ در گزارش منعکس شده است تطبیق داده خواھد شد.
 

 شناسایی دانش آموزانی کھ زبان انگلیسی می آموزند
 

(دانش آموزانی کھ زبان انگلیسی می  ELsمدارس ایاالت متحده ملزم بھ شناسایی  1964از قوانین مدنی سال  VIقانون تایتل تحت 
آموزند) با استعداد درونی ھستند و (ھمچنین ملزم بھ) ارزیابی سطح مھارت زبان انگلیسی آنھا میباشند. جھت اجرای این ضروریات، 

نند. اگر یکوالدین یا سرپرستان پرسشنامھ مربوط بھ زبانی کھ در منزل صحبت میشود را بعناون بخشی از مراحل ثبت نام تکمیل م
زبانی بغیر از انگلیسی در منزل صحبت میشود، خانواده ھا بھ مکانھای مخصوص ثبت نام دانش آموز برای ثبت نام فرستاده میشوند 

و یک ارزیابی و تست زبان انگلیسی کھ بوسیلھ قانون فدرال تایید شده است (خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن) از آنھا 
ای آن دانش آموزان  پیشدبستانی کھ در خانھ ای کھ با زبانی غیر از انگلیسی صحبت میشود زندگی میکنند، در ماه بعمل می آید. بر

میباشند.  ELsاز آنھا بعمل می آید تا مشخص گردد اگر واجد شرایط برای دریافت خدمات پیشدبستانی برای  WIDAسپتامبر تست 
 تعیین شده است: ELP پنج سطح 12الی  1برای دانش آموزان کالسھای 

 
 پیشدبستانی

ELs 
 1 سطح

 مبتدی
 2 سطح

 رو بھ پیشرفت
 3 سطح

 در حال رشد
در  4  سطح
 توسعھ حال

 6 سطح
 در حال دست یابی

 ESOL واجد شرایط برای دریافت خدمات
 عملکرد تحصیلی

برای دوسال نظارت 
 .میگردد

 
 

 نتایج ارزیابی ساالنھ مھارت در زبان انگلیسی 
 

درکالسھای پیش  ELsدرھر بھاربرای کلیھ دانش آموزان  WIDA ACCESS for ELLs 2.0® با عنوان ELPیک ارزیابی ساالنھ 
میتواند نمرات مربوط بھ مھارت در  )ESOL(انجام میگیرد. معلم انگلیسی برای صحبت کنندگان سایرزبانھا  12دبستانی الی 

دتان را با شما مرور کند کھ اطالعات بیشتری را در رابطھ با پیشرفت زبان خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن فرزن
 انگلیسی فرزندتان بھ شما خواھد داد.

 

 برنامھ آموزشی تعلیم زبان 

در کسب پیشرفت و مھارت ھای کافی در زبان انگلیسی  میباشد و بچالش  ELsھدف از برنامھ آموزشی تعلیم زبان کمک بھ 
خدمات   4-1سطح  ELPکشیدن استانداردھای استانی بھ ھمان اندازه کھ از دانش آموزان دیگر انتظار میرود. دانش آموزان 

ESOL   و یا باالتر باشد در  4.4دریافت میکنند. دانش آموزانی کھ نمرات آنھاWIDA ACCESS for ELLs® 2.0  6در سطح 
خدمات ایسول زیربنای آموزشی برای یادگیری  رده بندی میشوند کھ بمعنی داشتن مھارت کافی در زبان انگلیسی میباشد. ELP از

 دزبان انگلیسی را بوجود می آورد، و حمایتھای جانبی و بیشتری کھ آموزندگان انگلیسی نیازدارند را فراھم میکند تا (آنھا) بتوانن
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 اطالعیھ مربوط بھ والدین آموزندگان زبان انگلیسی
 2صفحھ 

 

 

 ھدفھای سطح کالس را ھمانند ھمکالسانشان از جملھ ارتقاء، فارغ التحصیل شدن، و آمادگی برای کالج و شغل را دربرآورده کنند.
بر اساس سن در سطوح مناسب ثبت نام میشوند و انگلیسی را از طریق ادبیات، ریاضیات، علوم و  ELsبرای انجام این کار، 

 WIDAبا استاندارھای آموزشی سطح کالس و پیشرفت زبان انگلیسی  ELsاحث آموزشی برای تعلیمات اجتماعی می آموزند. مب
 مطابقت دارد و برنامھ درسی و ھمچنین آموزش زبان انگلیسی را تقویت و دنبال میکند.

 
دریافت میکند متفاوت میباشد. در طول سال تحصیلی روشھای بسیاری برای ارزیابی   ESOLمدت زمانی کھ ھر دانش آموز خدمات  

میزان پیشرفت مورد استفاده قرارمیگیرد. نتایج حاصلھ از ارزیابیھا برای  تنظیم برنامھ ھای آموزشی کھ بتواند نیازھای فردی 
ساس سرعت و بھ روش خود زبان انگلیسی فرامیگیرند و فرزندتان را برآورده کند مورد استفاده قرارمیگیرد. دانش آموزان بر ا

خدمات  FCPSدر  ELsزمانیکھ ضوابط و معیارھای الزم را کسب کردند بھ سطوح باالتر ارتقاء می یابند. عموم دانش آموزان 
ESOL .را بمدت سھ سال جھت رسیدن بھ آخرین سطح مھارت در زبان انگلیسی دریافت میکنند 

 
نیاز داشتھ باشد یک تیم  504بخدمات دیگری نظیر خدمات آموزش مخصوص یا برنامھ  ESOLوه بر خدمات اگر فرزند شما عال 

و یا  )IEP(و آموزش مخصوص فردی  برنامھ ای را تنظیم میکنند کھ با ھدفھای برنامھ آموزش فردی  ESOLمشترک از معلمین 
 فراھم میگردد. ESOLیھ خدمات ایسول دانش آموز مطابقت داشتھ باشد. این خدمات برای اتصال کل 504

 
 خروج از معیارھا

 
برای تعیین سطح مھارت دانش آموزان , ®WIDA ACCESS for ELLs 2.0درھر بھارارزیابی ساالنھ مھارت زبان انگلیسی  

 ESOLمیگیرد و یا نھایتاً (این تست) جھت تعیین ضرورت نیاز دانش آموز بھ خدمات  انجامجھت انتقال از یک سطح بسطح دیگر 
  در نظر گرفتھ میشود وقتی در تست ELPاز  6میباشد. یک دانش آموز بعنوان داشتن مھارت کافی در انگلیسی، درسطح 

®WIDA ACCESS for ELLs 2.0  از  6بھ مرحلھ سطح  و یا باالتر باشد. بعد از رسیدن 4.4دارای جمع نمراتELP  دانش ،
آموزان بمدت دو سال تحت نظر گرفتھ میشوند تا از توانایی آنھا بطور مطلوب در کالسھای عادی برنامھ ھای آموزشی اطمینان 

  حاصل شود.
 

 شرایط الزمھ برای فارق التحصیلی
 

از زمانی کھ کالس نھم را شروع میکنند در طی چھار  ELsبخش ھای مدارس ویرجینیا در نظر دارند کھ کلیھ دانش آموزان از جملھ 
سال فارغ التحصیل شوند . ھرچند قوانین فدرال مقرر داشتھ در صورت نیاز،  دانش آموزان ممکن است در طی پنج یا شش سال 

ستان سر وقت با در ارائھ آموزش مناسب برای کمک بھ کلیھ دانش آموزان در فارق التحصیلی از دبیر FCPSفارغ التحصیل شوند. 
 درصد موفق بوده است. 91بیش از 

 
 حقوق والدین

 
منع کنند. اگرشما تصمیم گرفتید این خدمات را رد کنید،  ESOLوالدین یا سرپرستان حق دارند فرزندانشان را از دریافت خدمات 

کھ در مدرسھ فرزندتان در پرونده  او بایگانی شده است را تکمیل و امضا کنید. حتی اگر  ESOLمیبایست فرم عدم پذیرش خدمات 
(آموزنده زبان انگلیسی) نشان داده خواھد شد و برای  ELخدمات رد شده باشد، وضعیت فرزند شما ھمچنان بعنوان یک دانش آموز 

ھمانطور کھ قوانین فدرال الزام میدارد شرکت خواھد کرد , ®WIDA ACCESS for ELLs 2.0ارزیابی مھارت در زبان انگلیسی، 
برسد و بعنوان "مھارت کافی در زبان انگلیسی" تشخیص داده شود. والدین و سرپرستان حق این را  ELP 6تا زمانیکھ بھ سطح 

 را  در ھر زمانی از سال تحصیلی مجددا دریافت کنند. ESOLدارند کھ خدمات  
  
نیاز دارید، لطفاً با معلمین او در مدرسھ تماس بگیرید.  ESOLتری درزمینھ پیشرفت فرزندتان و یا خدمات اگر شما باطالعات بیش 

از ھمکاری و حمایت شما در برنامھ آموزشی فرزندتان متشکریم. امیدواریم کھ با ھمکاری یکدیگر بتوانیم بھ فرزند شما کمک کنیم تا  
 سترسی پیدا کند.بھ باال ترین نقطھ امکانات آموزشی خود د

 
 ارادتمند، 
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  ESOL سرپرست، دفتر خدمات 


