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*የኪንደርጋርተን/ወዋእለ ህፅናት ተማሪዎች WIDA ACCESS የመመደቢያ ፈተና™ (W-APT) በሴፕቴምበር ይወስዳሉ:: በፌርፋክስ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤት ከK-12  የሚማሩ

ተማሪዎችን በዓመቱ ውስጥ WIDA የንግሊዝኛ ቋንቋ እድገት መመዘኛ™ (MODEL) ወይም የWIDA ማጣሪያ ይወዳሉ:: 

 LS-ESOL-Entry Former ELP Notification Letter-ELP 6 

የተማሪ ስም ___________________________ ቀን ____________________ 

ውድ ቤተሰብ(ቦች)/አሳዳጊ(ዎች):- 

ሁሉም በቨርጂንያ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች በቤታቸው ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ሌላ ወይም ከእንግሊዝኛ ቋንቋ በተጨማሪ ሌላ ቋንቋ ጥቅም 
ላይ ከዋለ እንግሊዝኛ ቋንቋ በተጨማሪ በቤታቸው ለሚነገር ተማሪዎች (ESOL)  የሚሰጠውን አገልግሎት ማግኘት እንደሚገባቸው ለመወሰን 
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ግምገማ ይደረጋል::     

በአመታዊ WIDA™ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ግምገማ ውጤት መሰረት ልጅዎ የንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ (ELP) ደረጃ 6 በማሟላቱ/ቷ ምክንያት 

የቀድሞ የእንግሊዝኛ ተማሪ (EL) ተብሎ ተሰይሟል::   ከ1-12ኛ ክፍል የሚገኙ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች ብቁ ሆነው የሚገኙት በACCESS 
ለ ELLs 2.0®  ፈተና  አጠቃላይ ውጤት 4.4 ነጥብ ወይም ከዚህ በላይ ሲያመጡ ነው:: 

በእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ (ELP) ደረጃ 6 የደረሰ ተማሪ የሚከተለው ግንዛቤ ኖሮት/ኖሯት ጥቅም ላይ ማዋል አለበት/አለባት:: 

 በደረጀ ፣ በተስማማ እና በተቀናጀ ሁኔታ የሃሳብ አገላለፅ ችሎታ ፣

 የተለያዩ የሰዋሰው መዋቅሮችን ከአላማው ጋር የሚያስማማ አገላለፅ ፣

 በአንድ ለየት ባለ ርእሰ ጉዳይ ላይ በአይነታቸው ሰፋ ያሉ ቅርፅ እና ባህሪ ያላቸውን አረፍተ ነገሮች አጠቃቀም ፣

 ቴክኒካዊ እና ረቂቅነት ያለው ቋንቋ አጠቃቀም ፣

 በሁሉም አይነት ርዕሶች ላይ ትክክለኛ ትርጉም የሚሰጡ ቃላቶች እና አገላለፆች አጠቃቀም ::

በአገር አቀፉ ሕግ መሰረት በመደበኛው ትምህርት ትርጉም ያለው ተሳትፎ እንዲኖራቸው ለማረጋገጥ የቀድሞ ተማሪዎች ELs (ELP ደለጃ  6) 

ተብለው ከተመደቡ በኋላ ለሚቀጥሉት ሁለት አመታት ክትትል እንዲደረግባቸው ይጠይቃል/ያዛል::  
በፌርፋክስ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤት በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት የሚገኙ አስተዳዳሪዎች ፣ የክፍል አስተማሪዎች እና የተባባሪ ቡድን አባላት የተማሪዎችን 

የቀለም ትምህርት ብቃት ቀጣይነት ባለው ሁኔታ ይገመግማሉ::  በተጨማሪ ርእሰ መምህሩ/ሯ ወይም የትምህርት ቤቱ ተወካይ የልጅዎችን የቀለም 

ትምህርት እድገት በሚመለከት የተለያዩ መረጃዎችን በማየት/በመገምገም እና በማካተት በደንቡ መሰረት ሰነድ ያዘጋጃል/ታዘጋጃለች:: 

 ደረጃውን በጠበቀው የስኬት ማሳያ ፈተና ያሳየው/ያሳየችው አፈፃፀም ፣

 በትምህርት አይነቶች ያገኘው/ያገኘችው ውጤቶች ፣

 በተሰt የክፍል ስራዎች፣ የቤት ስራዎች እና ፕሮጀችቶች ዙሪያ የተማሪው/ዋ አፈፅፀም ወይም ፣

 የአስተማሪዎች እይታ/ግምገማ ::

አስፈላጊ ከሆነ የልጆን የግል የትምህርት ፍላጎት በሚመለከት ነቅሶ በማውጣት ትምህርት ቤቱ ልዩ እገዛ ሊያደርግለት/ላት ይችላል:: ይሄውም ልዩ 

የትምህርት አገልግሎትን ፣ ተጨማሪ የትምህርት መርጃ መሳሪያዎችን ፣ አስጠኚ የማግኘት እድሎችን እና ረዘም ያለ የመማሪያ ጊዜን ይጨምራል::  

በፌርፋክስ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤት ሁሉንም ተማሪዎች በመሰጠት እና በትክክል ያገለግላል:: ይህንንም የሚያደርገው ተማሪዎቹ  ከፍተኛ የሆነውን 

የቀለም ትምህርት ደረጃ ለማሳካት እንዲችሉ ነው:: 

የልጅዎ የግል ማህደር በአሁኑ የWIDA ACCESS for ELLs 2.0®  ግምገማ መሰረት ልጅዎ የESOL አገልግሎት ማግኘቱን/ቷን የሚያሳይ 

ከሆነ አነዚህን መስፈርቶች እስከሚያሟላ/ምታሟላ ድረስ እንደገና እንደ እንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪ ሆኖ/ና ይመደባል/ትመደባለች:: 

ስለ ልጅዎ ለውጥ/እድገት ወይም ስለ ሌላ ቋንቋ ለሚናገሩ የሚሰጠውን የእንግሊዝኛ  ቋንቋ ትምህርት አገልግሎት (ESOL) መረጃ ከፈለጉ እባክዎ 

ትምህርት ቤት የሚገኘውን የልጅዎን አስተማሪ ያነጋግሩ::  ለልጅዎ ትምህርት ስላሎት የማያሰልስ/ቀጣይነት ያለው ድጋፍ እናመሰግንዎታለን::  ልጅዎ 

የቀለም ትምህርቱን/ቷን በሚመለከት በተሟላ መልኩ ስኬታማ እንዲሆን/ትሆን ለመርዳት ከርሶ ጋር ለመስራት እንመኛለን::  

ከልብ 

Rich Pollio 
የESOL አገልግሎት ዳይሬክተር መኮንን 


