
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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 والدین و سرپرستان گرامی:

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

میباشد.  ) ESOL(میشود کھ تعیین کننده واجد شرایط بودن دانش آموزان برای دریافت خدمات صحبت کنندگان سایر زبانھا 
رماه سپتامبر شرکت میکنند. د  WIDA ACCESS Placement Test™ (W-APT)دانش آموزان پیشدبستانی در تست 

کھ یک  WIDAثبت نام میشوند یا در تست   FCPSکھ  در طول سال در  12دانش آموزان کالسھای پیشدبستانی الی 
  . ™WIDA Screener میباشد شرکت میکنند و یا )MODEL(™ تست اندازه گیری پیشرفت در زبان انگلیسی

 
، فرزند شما در زبان انگلیسی مھارت کافی را بدست آورده است.  ™WIDAبراساس نتایج تست مھارت در زبان انگلیسی 

نتایج حاصلھ نشان میدھد، فرزندتان مھارت کافی در زبان انگلیسی دارد و برای برنامھ خدمات انگلیسی برای صحبت 
    حائزشرایط نمیباشد (بھ عبارتی نیازی بھ این سرویس ندارد).   )ESOL(کنندگان سایرزبانھا 

   
 را بر اساس ارزیابی کنونی ESOLگر کارنامھ تحصیلی دانش آموز شما نشان دھد کھ او خدمات ایسول ا

®  2.0ACCESS for ELLs WIDA  دریافت میکند، فرزند شما مجددا این خدمات را دریافت خواھد کرد تا زمانیکھ
 بگذراند.  0WIDA ACCESS for ELLs2.®معیارھای مشخصی را در ازریابی مھارت زبان انگلیسی در

 
اگر درزمینھ نتایج ارزیابی فرزندتان سؤالی دارید، لطفاً با معلمین او درمدرسھ تماس بگیرید.  از ھمکاری و حمایت شما 

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