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Шановні батьки й опікуни! 

Згідно з вимогами штату Іллінойс, усі учні з категорії осіб, які вивчають англійську мову 
(English Language Learner, ELL), повинні щорічно проходити тестування за системою 
ACCESS (Assessing Comprehension and Communication in English State-to-State) for 
ELLs® 2.0 (загальна система оцінювання рівня розуміння англійської мови й володіння 
нею). До цієї категорії належать учні, зараховані до окружних програм із вивчення 
англійської мови або двох мов, а також учні, батьки яких відмовилися від послуг мовної 
підтримки. Система ACCESS оцінює навички учнів з аудіювання, говоріння, читання та 
письма, зокрема:  

● прогрес у вивченні англійської мови; 
● поточний рівень володіння англійською мовою в соціальній й академічній галузях. 

Ваша дитина пройде тестування ACCESS упродовж січня та лютого. На це піде всього кілька 
днів. 
 

Нижче наведено докладні відомості. 

● Учні 1–3 класів проходитимуть тестування з аудіювання, читання та говоріння на 
комп’ютері. Оцінювання письма буде проводитись у формі письмового тесту. 

● Учні 4–8 класів проходитимуть усі чотири частини тестування на комп’ютері.  

● Вихованці дитячих садків проходитимуть усі чотири частини тестування 
(аудіювання, читання, говоріння та письмо) в індивідуальному порядку під 
керівництвом вчителя у формі письмового тесту. Увесь процес тестування займе 
30–45 хвилин. 

Щоб ваша дитина отримала найкращі результати під час тестування ACCESS, простежте 
за тим, щоб вона щодня відвідувала школу в період проведення тестування 
(січень/лютий). Нагадайте дитині, що вона може ставити вчителеві будь-які запитання 
щодо завдань у тестах. Результати тестування вашої дитини будуть відомі на початку 
наступного навчального року.  

Додаткову інформацію щодо ACCESS for ELLs® 2.0 наведено на зворотному боці цього 
листа. Якщо ви маєте запитання або сумніви щодо тестування, зверніться до вчителя 
вашої дитини або зателефонуйте мені за номером 847-299-1900 x 8406. 

З повагою,  

 
Ерін Стерлінг 
Директор програм із вивчення англійської мови або двох мов 
East Maine School District 63 
 

http://www.emsd63.org/
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Часті запитання щодо ACCESS for ELLs® 2.0 

 
1. Що таке ACCESS for ELLs® 2.0? 

ACCESS for ELLs® 2.0 — це стандартизоване тестування, розроблене для визначення 
рівня володіння англійською мовою в соціальній і академічній галузях у осіб, які вивчають 
англійську мову. Під час тестування оцінюється рівень володіння англійською мовою для 
соціальних і навчальних цілей, а також рівень володіння, пов’язаний зі словесністю, 
математикою, природничими й суспільними науками в межах шкільної освіти з чотирьох 
мовних галузей: аудіювання, говоріння, читання та письмо. 

2. Кому потрібно проходити ACCESS for ELLs® 2.0? 

Державні школи в округах зобов’язані щорічно тестувати всіх, хто вивчає англійську мову у 
класах K-12, використовуючи систему ACCESS for ELLs® 2.0. Це також поширюється на 
учнів, батьки яких відмовилися від послуг мовної підтримки. Ті, хто вивчає англійську мову, 
повинні проходити тестування, доки не наберуть установлений штатом мінімальний бал, 
щоб вважатися такими, що володіють англійською мовою.  

3. Який рівень володіння має отримати учень, щоб вважатися таким, хто володіє 
англійською мовою?  

Із червня 2017 року учні, які отримали загальний сумарний рівень 4.8 за результатами 
тестування зі знання англійської мови ACCESS for ELLs® 2.0, яке щорічно проводиться за 
затвердженням штату, вважаються такими, хто володіє англійською мовою, і більше не 
отримуватимуть послуги з вивчення англійської мови. 
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