
پایه پیش دبستانی تا دوازدهم –جایگزینی  های زبان انگلیسی و برنامه اّطالعیه ارزیابی اّولیه مهارت  

 ه اید و طبق دستور ادارهمدرسه ارائه کرد بهزندتان هنگام ثبت نام فربر اساس اّطالعاتی که شما  : گرامیوالدین/سرپرست 

آموزش و پرورش منطقه ارواین  سازمان ایست توسطفرزند شما می ب زبان انگلیسی   مهارتسطح  آموزش و پرورش کالیفرنیا،

 شود.  ارزیابی شده و تحت نظر گرفته 

 و مقدار الزم ومناسب  ی آموزش زبان  مناسبترین برنامه نتایج این ارزیابی و نظارتها به آموزگاران و اولیای مدرسه در یافتن  

 د.می کن در کالس درس، کمک تانزبانی از فرزند  پشتیبانی

:(ELPAC) )چگونگی تفسیر نتایج ارزیابی اّولیه مهارت زبان انگلیسی )اِلپک 

سه شاخص عملکرد دریافت می کنند: ELPACدانش آموزان در ارزیابی اّولیه 

 سطح عملکرد کلی .1

سطح عملکرد شفاهی برای مهارتهای گوش دادن و صحبت کردن .2

 نوشتن سطح عملکرد نوشتاری برای مهارتهای خواندن و .3

:لکردسطوح عمتعاریف 

 بتداییدر سطح اتوسعه یافته مهارتهای نوشتاری و شفاهی  .1

 حد متوسط درتوسعه یافته مهارتهای نوشتاری و شفاهی  .2

توسعه یافته در سطح پیشرفتهمهارتهای نوشتاری و شفاهی  .3

 :ناختی الزم و متناسب با سطح عملکرد مورد نیاز فرزند شماپشیبانی زبان ش

بتداییدر سطح ا توسعه یافته نوشتاری و شفاهیمهارتهای برای  انی قابل توجهپشتیب .1

حد متوسط درنوشتاری و شفاهی توسعه یافته مهارتهای برای  پشتیبانی متوسط .2

 توسعه یافته در حد پیشرفتهنوشتاری و شفاهی برای مهارتهای  پشتیبانی سبک .3

 ه های زبان آموزی:چگونگی استفاده از نتایج برای جایگزینی در برنام

توصیه می شود که فرزند شما در یکی از برنامه های آموزشی زیر جایگزین شود:، ELPACبر اساس روند ارزیابی اّولیه 

/آموزش زبان ساختار تلفیقیتازه واردین (Newcomer/Structured English Immersion (K-12 :

توسعه متوسط  هارتهای شفاهی و نوشتاری زبانشان در سطح ابتدایی تادانش آموزانی که مبرای آموزشی  برنامه ینا 

در سطح دسترسی به مطالب درسی که  برنامه به گونه ای طراحی شده این تلفیقیساختار .  می شود پیشنهادیافته است، 

از پشتیبانی برای یادگیری و پرورش مهارتهای خود دانش آموزان را با پشتیبانی الزم تضمین می کند.  پایه آموزشی 

دروس ادبیات زبان انگلیسی، تاریخ/علوم اجتماعی، ریاضیات و علوم برخوردار می زبانی قابل توجه تا متوسطی در 

  شوند.

زبان انگلیسی کالسهای روند عادی (English Language Mainstream (K-12:  آموزشی برای  برنامه ینا

می  پیشنهاد زانی که مهارتهای شفاهی و نوشتاری زبانشان در سطح متوسط تا پیشرفته توسعه یافته است،دانش آمو

که دسترسی به مطالب درسی در سطح پایه آموزشی را با  برنامه به گونه ای طراحی شده ی اینتلفیقیساختار  شود.

از پشتیبانی ری و پرورش مهارتهای خود برای یادگیپشتیبانی الزم در صورت نیاز، تضمین می کند.  دانش آموزان 

در دروس ادبیات زبان انگلیسی، تاریخ/علوم اجتماعی، ریاضیات و علوم برخوردار می شوند. زبانی متوسط تا سبکی

 برنامه ی تحصیلی فردیIndividualized Education Program (IEP) :  گزینه های برنامه آموزشی و

 درسه تعیین می شوند.م IEPتوسط تیم  این برنامه درسی

موقعیت زبان: 
ظرف مدّت 30 روز پس از این ارزیابی شما یک برگھ رسمی در مورد سطح عملکرد و مھارت زبان انگلیسی فرزندتان دریافت 
خواھید کرد  .دانش آموزانی کھ بھ عنوان فراگیران زبان انگلیسی شناسایی شوند تا زمان رسیدن بھ رده تبحر در زبان انگلیسی، 

در بھارھر سال در ارزیابی نھایی ELPAC شرکت خواھند کرد. 
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