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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 

  
 

         __________________تاریخ    _____________________________نام دانش آموز
 

 والدین و سرپرستان گرامی،
 
در کلیھ بخشھای مدارس ویرجینیا، برای دانش آموزانی کھ در منازلی زندگی میکنند کھ عالوه بر زبان انگلیسی زبان دیگر و یا بزبانی 
غیر از زبان انگلیسی صحبت میشود، یک ارزیابی مربوط بھ سنجش مھارت در زبان انگلیسی انجام داده میشود کھ تعیین کننده واجد 

 میباشد.   )ESOL(وزان برای دریافت خدمات صحبت کنندگان سایر زبانھا شرایط بودن دانش آم
 

درسطح  )ELP(فرزندتان از الزامات برنامھ مھارت زبان انگلیسی ،  ™WIDAبراساس نتایج حاصلھ از تست مھارت در زبان انگلیسی 
با مھارت  12الی  1درمقاطع  ELsیشود.  در نظر گرفتھ م )EL(برخوردار است و بعنوان یکی از زبان آموزان سابق انگلیسی   6

 را بدست آورند. ACCESS for ELLs2.0 ®یا باالتر در تست   4.4کافی در نظر گرفتھ میشوند زمانیکھ جمع نمرات 
 

 دانش اموز در موراد زیر ورزیده خواھد شد: 6 سطح ELP در

 مرتب کردن، تفھیم؛ و پیوستن اصطالحات و بیان عقاید •
 فرمھای گوناگونی از دستور زبان  کھ با موضوعات درسی مطابقت دارد  •
 بکارگیری جمالت گوناگون در موضوعات مختلف کھ خصوصیات مشخصی دارند  •
 زبان حرفھ ای و چکیده مفاھیم بکار گرفتھ شده در موضوعات درسی  •
 کلمات و اصطالحات با معنای دقیق در کلیھ موضوعات •

 
، برای مدت دو سال  کامل تحت نظارت آموزشی ELsرد کھ دانش آموزانی کھ مجدداً طبقھ بندی شده اند بعنوان  قانون فدرال الزام میدا

 قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود آنھا قادرھستند بطورمطلوب در برنامھ آموزش عمومی شرکت داشتھ باشند.
ری یکدیگر درھر مدرسھ پیشرفت آموزشی فرزندتان را در مدارس عمومی کانتی فیرفکس، معلمین، و تیم ھای مشترک با ھمکا 

بطورمداوم نظارت میکنند.  بعالوه، درھرنیمھ سال مدیرمدرسھ یا نماینده او بطوررسمی پیشرفتھای آموزشی فرزندتان را ثبت خواھد 
 کرد از طریق مرور اطالعات متفاوتی نظیر:

 عملکرد درتستھای استاندارد پیشرفت؛ •
 درسی کالس؛نمرات در موضوعات   •
 عملکر دانش آموز در کارھای کالس، تکالیف، و پروژه ھا؛ •
 مشاھدات و مالحظات معلم. •

 
اگرضرورت داشتھ باشد، مدرسھ اشکاالت را شناسائی کرده و یک برنامھ مخصوص جھت انجام مداخالت الزم و تقویت نیازھای 

این کمکھا میتواند شامل کالسھای مخصوص، مطالب، برنامھ ھا، امکانات معلم خصوصی، و وقت اضافی فرزندتان در نظرمیگیرد. 
جھت فراھم کردن امکانات مناسب برای کلیھ دانش آموزان متعھد میباشد تا بھ آنھا کمک کند بھ درجات  FCPSجھت یادگیری باشد.  

 باالی استانداردھای آموزشی دستیابند.
 

2.0WIDA ACCESS for ELLs  ®را بر اساس ارزیابی کنونی ESOLیلی دانش آموز شما نشان دھد کھ او خدمات اگر کارنامھ تحص
دریافت میکند، فرزند شما مجددا این خدمات را دریافت خواھد کرد تا زمانیکھ معیارھای مشخصی را در ازریابی مھارت زبان انگلیسی 

 بگذراند.  WIDA ACCESS for ELLs2.0®در
 
اگر شما بھ اطالعات بیشتری درزمینھ پیشرفت فرزندتان احتیاج دارید، لطفاً با معلمین او در مدرسھ تماس بگیرید.  از ھمکاری و 
حمایت شما در برنامھ آموزشی فرزندتان متشکریم.  امیدواریم کھ با ھمکاری یکدیگر بتوانیم بھ فرزند شما کمک کنیم تا  بھ باال ترین 

 موزشی خود دسترسی پیدا کند.نقطھ امکانات آ
 

  
 ارادتمند، 
 

 
 

 Rich Pollio 
 ESOLسرپرست، دفتر خدمات  
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