አርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች

የመማር ማስተማር ክፍል 2110 ዋሽንግተን ቡሊቫርድ፥ አርሊንግተን, ቨርጂኒያ 22204
n

ACCESS ለ ELLS የወላጅ እምቢታ ቅጽ
የ ACCESS ለ ELLs ሙከራዎች በቨርጂኒያ ውስጥ ብቁ ለሆኑ ሁሉም የእንግሊዝኛ ተማሪዎች በ ELP ደረጃዎች 1-4 እና በአካል ላልተፈተኑ
ግምታዊ ELs (TELs) በቨርጂኒያ የትምህርት መምሪያ (VDOE) እና በአሜሪካ የትምህርት መምሪያ መሰረት ይሰጣል፥ በወረርሽኝ ጊዜም እንኳን።
ይህ አስፈላጊ ግምገማ በማዳመጥ ፣ በንግግር ፣ በማንበብ እና በፅሁፍ የተማሪ የእንግሊዝኛ ቋንቋ እድገት በተመለከተ ለአስተማሪዎች ጠቃሚ መረጃ
ይሰጣል። የምዘናው ውጤቶች አንድ ተማሪ የእንግሊዝኛ ችሎታ ያለው መሆን አለመሆኑን ለመለየት ያገለግላሉ ፣ ተማሪዎችን በክፍል ውስጥ
በትክክል ለማስቀመጥ እና ለአስተማሪዎች ስለ ቋንቋ እድገታቸው የተወሰነ መረጃ ለመስጠት ያገለግላሉ። መምህራን ይህንን መረጃ የተማሪዎችን
ፍላጎቶች ማሟላቸውን ለማረጋገጥ እና ቀጣይ የእንግሊዝኛ ቋንቋ እውቀታቸውን በብቃት ለመደገፍ ይጠቀማሉ።
ሁሉም ተማሪዎች በዚህ ምዘና እንዲሳተፉ ብናበረታታም ቤተሰቦች በግምገማዎች ላይ ለመሳተፍ ልጃቸው ወደ ቦታው በመምጣቱ የሚያሳስባቸው
ጉዳዮች ሊኖራቸው እንደሚችል እንረዳለን፥ ምንም እንኳን በቦታው ብዙ የደህንነት ፕሮቶኮሎች እና ሊሰበሰቡ የሚችሉ ጠቃሚ የተማሪዎች
መረጃዎች ቢኖሩም። ልጃቸው እንዲሳተፍ የማይፈልጉ ወላጆች የሚከተሉትን መግለጫዎች በማንበብ ከገጹ በታች ያለውን ቅፅ መሙላት እና ወደ
ትምህርት ቤታቸው የፈተና አስተባባሪ መመለስ አለባቸው።
~~~~~~~~~~~~
● በ ACCESS ለ ELL ግምገማ ስላልተገመገመ ለልጄ ምንም ዓይነት የትምህርት ቅጣት አይኖርም። ተማሪዎች አሁንም ወደ
ቀጣዩ የክፍል ደረጃ የሚያድጉ ሲሆን የሶል ፈተናዎች ያላቸው ተማሪዎች አሁንም የሙከራ እገዛዎችን ለማግኘት ብቁ
ይሆናሉ። ነገር ግን በ VDOE–በተገለጸው መሠረት “የእንግሊዝኛ ችሎታ ያለው” መሆን አይችሉም። ACCESS ለ ELLs
ፈተናዎች አንድ ትምህርት ቤት ለተማሪ ትምህርት ተገቢ ምደባን ለመለየት እና እያንዳንዱ ተማሪን የእንግሊዝኛ ብቃት
መሻሻል በተመለከተ ለአስተማሪው ጠቃሚ መረጃ ለመስጠት ያገለግላሉ። ልጄ ካልፈተነ ፣ የእሱ ወይም የእሷ ተገቢ ምደባ
ሊዘገይ ይችላል እና ትምህርት ቤቱ ልጄ በማዳመጥ ፣ በንግግር ፣ በማንበብ እና በመፃፍ የቋንቋ እድገቱን በተመለከተ የት
እንዳለ ግልጽ ምልከታ ላያገኝ ይችላል።
● ከአሁን በኋላ ለ EL አገልግሎቶች ብቁ ላለመሆን የእንግሊዝኛ ተማሪዎች በ WIDA ACCESS ለ ELLs የ 4.4 ወይም
ከዚያ በላይ ውጤት ማግኘት አለባቸው። ይህ ውጤት የእንግሊዝኛ ብቃት እንዳለው ተደርጎ ይቆጠራል። በዚህ አመት
ፈተናውን ባለመቀበሉ ተማሪዎ የእንግሊዘኛ ብቃት ያለው ተብሎ ሊታወቅ አይችልም።

ስለዚህ እምቢታ ሂደት የተወሰኑ ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎ የትምህርት ቤትዎን የፈተና አስተባባሪ ያነጋግሩ። እንዲሁም ቤቲ
ሽዎበል-ሚልስ ፣ የምዘና ረዳት ዳይሬክተርን በ betty.mills@apsva.us ወይም 703-963-2449 ማግኘት ይችላሉ
የተማሪ ስም _______________________________ ክፍል____________________
ትምህርት ቤት____________________________________________________________________
ይህንን ቅጽ በመፈረም የ ACCESS FOR ELLS ሙከራዎችን ዓላማ እንዳነበብኩ እና እንደተረዳሁ አረጋግጣለሁ እናም ልጄ
እንዲሳተፍ መከልከል ምን ዓይነት ውጤቶች እንዳሉ አውቃለሁ።
የወላጅ / አሳዳጊ ፊርማ ______________________________ ቀን_________________
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