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 أولیاء األمر أو األوصیاء األعزاء، 

تقییم االستیعاب والتواصل  ) الختبار ELL( الطالب المحددین بوصفھم من متعلمي اللغة اإلنجلیزیة كل  تطالب والیة إلینوي بخضوع 
في برنامج متعلمي اللغة   المقیدین یشمل ھذا الطالب  كل عام.  for ELLs (ACCESS)® 2.0 باللغة اإلنجلیزیة بین الدول 

یقوم اختبار  أولیاء أمورھم خدمات دعم اللغة.  رفضاإلنجلیزیة أو البرنامج مزدوج اللغة بالمقاطعة والطالب المحددین الذین 
ACCESS  ،بما في ذلك:بتقییم كفاءة الطالب في مجاالت االستماع والتحدث والقراءة والكتابة  

 اإلنجلیزیة. مستوى التقدم في تعلم اللغة  ●
 مستویات الكفاءة االجتماعیة واألكادیمیة الحالیة في اللغة اإلنجلیزیة.  ●

اير.   -الذي �ستغرق بضعة أ�ام فقط  -  ACCESSطفلك اختبار س�كمل ي شهري يناير وف�ب
 �ف

 
 فیما یأتي التفاصیل: 

والتحدث على الكمبیوتر. سیتم تقییم الكتابة بإجراء  سیخضعون الختبار تقییم االستماع والقراءة  3إلى  1الطالب في الصفوف  ●
 اختبار الورقة/القلم. 

  سیخضعون لالختبارات األربعة بالكامل على الكمبیوتر. 8إلى  4الطالب في الصفوف  ●

بشكل فردي   -االستماع والقراءة والتحدث والكتابة   -- سیخضعون لالختبارات األربعة بالكامل   الطالب في روضة األطفال  ●
 دقیقة.  45-30ساعدة مدرس باستخدام ورقة/قلم. سیستغرق إكمال التقییم بالكامل بم

.  ینایر/فبرایر) إلى المدرسة یومیًا في أثناء فترة االختبار ( حضوره  عبر ضمان ACCESSعلى بذل كل جھده في تقییم طفلك  ساعد
ر   . في بدایة العام الدراسي التالينتائج اختبار طفلك   على المدرس. ستتلقى تعلیمات االختبارحول لدیھ  طفلك بطرح أي أسئلة  ذّكِ

من أجلك على الجانب الخلفي من ھذا الخطاب. إذا كان لدیك أي أسئلة   ACCESS for ELLs® 2.0تم توفیر معلومات إضافیة حول 
 . x 8406 1900-299-847على الرقم  معيأو استفسارات حول التقییم، فیرجى االتصال بمدرس طفلك أو التواصل 

 تحیاتي، 

 
Erin Sterling 

 الخدمات ثنائیة اللغة /ELLمدیر خدمات 
 63مدرسة إیست ماین مقاطعة 
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 ACCESS for ELLs® 2.0األسئلة الشائعة حول 

 
 ؟ACCESS for ELLs® 2.0ما   .1

ACCESS for ELLs® 2.0   مصمم لقیاس كفاءة متعلمي اللغة اإلنجلیزیة االجتماعیة  یستند إلى معاییرعبارة عن اختبار كفاءة ،
اإلنجلیزیة االجتماعي والتعلیمي إضافة إلى مستوى اللغة المقترنة بالفنون  واألكادیمیة في اللغة اإلنجلیزیة. یعمل على تقییم مستوى اللغة  

 اللغویة والریاضیات والعلوم والدراسات االجتماعیة داخل المدرسة في قطاعات اللغة األربعة؛ االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. 

 ؟ ACCESS for ELLs® 2.0من یحتاج إلى الخضوع الختبار  .2

في الصفوف من روضة األطفال وحتى   اللغة اإلنجلیزیة المحددینت المدارس العامة إجراء تقییم سنوي لكل متعلمیعلى مقاطعا یجب
یشمل ھذا كل الطالب المحددین الذین رفض أولیاء أمورھم خدمات دعم  . ACCESS for ELLs® 2.0باستخدام تقییم  12الصف 

حتى یحصلوا على الحد األدنى من الدرجات المحدد بواسطة الوالیة لیتم عدھم   ختبارالخضوع لال یجب على متعلمي اللغة اإلنجلیزیة   اللغة.
  من المتمكنین من اللغة اإلنجلیزیة.

 من اللغة اإلنجلیزیة؟   ما درجة مستوى الكفاءة التي یجب على الطالب الحصول علیھا لیتم عّده من المتمكنین .3

في اختبار الكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة السنوي   4.8مستوى كفاءة كلي مجمع ، سیتم عد الطالب الحاصلین على 2017بدًءا من یونیو  
، من المتمكنین من اللغة اإلنجلیزیة ومن غیر المؤھلین بعد ذلك للحصول على  ACCESS for ELLs® 2.0، المعتمد من الوالیة

 . اللغة اإلنجلیزیةخدمات 
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