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                                                           فدرال تحصیالت ابتدایی و متوسطه قانون( Title III)سّوم  مصوبه

(Elementary and Secondary Education Act)، اجرا  برای به آموزش و پرورش مناطق  تکمیلی  ه یبودج

محتوای و آموزش  (EL) زبانی  یادگیرنده به دانش آموزان  انگلیسی  وزش زبانآم درسیبرنامه های  گذاشتن

 تامین میکند. ،را ارد ایالتیداستانعلمی 

 

دریافت واجد شرایط بودن  جهت اطمینان از ،No Child Left Behind (NCLB) Act of 2001ساس قانون برا

می شوند، هدف از این بازنگری  یبازنگر نهساال و پرورش آموزشعملکرد  مناطق   ،(Title III) ی هکمک هزین

                                                      یا هدف عملکرد تحصیلی که طمینان از رسیدن مناطق به سه معیارا

Annual Measurable Achievement Objectives (AMAO)   .این معیارهاسقف  نامیده می شوند، میباشد 

(AMAO) این سه کرده استافزایش پیدا  آموزش و پرورش مناطق گهداشتننئول پاسخگو و مسبا هدف نه ساال  .

 :معیار به شرح زیر می باشند

  یاد گیرنده ی زبان انگلیسی پیشرفت دانش آموزان  روند EL،  پیشرفت زبان  توسط آزموناین معیار

ارزیابی می  [California English Language Development (CELDT)]انگلیسی کالیفرنیا 

 شود.

 توسط آزموناین معیار  ،در زبان انگلیسی میرسند کامل انش آموزانی که به سطح مهارت  درصد د رشد 

 [California English Language Development (CELDT)]پیشرفت زبان انگلیسی کالیفرنیا 

 ارزیابی می شود.

   درصد دانش آموزان EL  و انگلیسی زبان ادبیات دروس امتحانات استاندارد به حد نصاب کافی درکه

 ند.شابریاضیات رسیده 

 

 ارشزتغییراتی در سیستم گ، Every Student Succeeds Act (ESSA)ساس تغییرات جدید قانون ابر 

در است.   داده شده 2014-2015سال   Title III ((Title III Accountability Reporting پاسخگویی

        تحصیلی سال در مطّلغ شده است کهارواین آموزش و پرورش ی منطقه به سیستم جدید،  راستای انتقال

ارواین در  ورشروجود نخواهد داشت.  در نتیجه سازمان آموزش و پی ید دج AMAOمعیار های  2016-2015

                       ی دوساله                    طرح کنونی مصوبه سّوم بهبود برنامه 2015-2016سال تحصیلی 

(Year 2 Program Improvement Title IIIرا )  ح بهبود برنامه های خود ادامه ره اجرای طبحفظ کرده و

 زیر موجود می باشد. مشاهده و بازنگری در سایت این برنامه جهت  خواهد داد.
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، در هر یک از معیارهای نام برده مورد نحوه عملکرد فرزندتانآگاهیهای بیشتر در در صورت نیاز به دریافت 

مورد برنامه های  در لطفا با آموزگار و یا مدرسه فرزندتان تماس بگیرید.  در صورت نیاز به اطاّلعات بیشتر

زبان انگلیسی و رسیدن به اهداف  تبحر رسیدن دررای به ب EL آموزشی موجود برای کمک به دانش آموزان  

 تماس حاصل نمایید. (949) 8500-936 با شماره تلفن Language Minority Programs، با دفتر آموزشی
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