
Rev. 10/2018 Annual Parent Notification – English Learner Progress/Placement Farsi 

Irvine Unified School District   -منطقه آموزش و پرورش ارواین 
 

 

 

 جایگزینی/زبان انگلیسی دهنفراگیرادانش آموزان نتایج پیشرفت  – اطاّلعیه ساالنه والدین۲۰۱۸-۲۰۱9

 
بر اساس قوانین ایالتی   شده است. ناختهیرنده زبان انگلیسی شفراگا آموزش و پرورش ارواین، فرزند شم ثبت نام در منطقههنگام  والدین/سرپرست گرامی:

پشتیبانی و  مختلف تحصیلی در برنامه های فرزندتان جایگزینیو ارزیابی از نتایج ساالنه را  شما سازمان آموزش و پرورش ارواین موظف است ،و فدرال

 آگاه نماید. ،عملکرد تحصیلی فرزندتان ریشتر دبرای کمک ب موجود

  

 محیط/برنامه آموزشی و پشتیبانی:

 

انگلیسی زبان سطح مهارت  سنجشبرای  یدیگر ارزیابی هایو ( ELPAC)کالیفرنیا  زبان انگلیسی   ارزیابی مهارتاز  ،۲۰۱۷-۲۰۱8در سال تحصیلی 

زبان انگلیسی  ادگیریی جهت ناسبتم آموزشیبرنامه محیط و بررسی شده و بر اساس آن فرزند شما در ارزیابی ها نتایج این  . ه استداستفاده شفرزند شما 

 .ه استدجایگزین ش

 

 و پیشرفت دانش آموز کالیفرنیا  عملکردارزیابی دانش آموزان پایه ی سّوم، هشتم و یازدهم ، ۲۰۱۸در بهار 

[California Assessment of Student Performance and Progress (CAASPP)] .این ارواین منطقه آموزش و پرورش سازمان   را انجام دادند

 می کند.  آموز استفادهرا به عنوان یکی از چند معیار اندازه گیری پیشرفت علمی دانش ایج تن

 

محیط ها/برنامه  ف اصلی تمامهدا  جایگزین شده است. طراحی شده که بر اساس نیازهای آموزشی وی محیط آموزشی، فرزند شما در ایجنت این  بر اساس

فرزند شما   زبان انگلیسی و یادگیری محتوای استاندارد دروس در پایه آموزشی میباشد. در تبحربه سطح معقولی ازدانش آموزان  دست یابی ،آموزشی های

آموزشی زیر جایگزین شده است: برنامه/محیطدر   

 با حمایت قابل توجه تا متوسط )پیش دبستانی تا دوازدهم(  زبانتلفیقی آموزش ساختار تازه واردین/ برنامه                                       

(Newcomer/Structured English Immersion with substantial to moderate support (TK-12 

  تا سبک )پیش دبستانی تا دوازدهم(        حمایت متوسط روند عادی با انگلیسی برنامه                                                          

(English Language Mainstream with moderate to light support(TK-12 

 ی فردی تحصیل برنامهIndividualized Education Program (IEP) 

 

 به صفحه دّوم مراجعه شود.، یجایگزین معیارهایو  محیط آموزشی، مقدار پشتیبانیدر مورد برای دریافت توضیحات کامل 

 
 English Language Proficiency Assessments of California (ELPAC)کالیفرنیا  مهارت زبان انگلیسیارزیابی  –بر پیشرفت ساالنه  نظارت

 

در ارزیابی جامع  هسالهر تا زمانیکه رتبه شان به رده متبحر در زبان انگلیسی برسد، زبان انگلیسی شناخته می شوند  انش آموزانی که به عنوان فراگیرندهد

را به اطاّلع مدرسه شان کارمندان مدارس تاریخ ارزیابی های برنامه ریزی شده شرکت خواهند کرد.   ( (ELPAC Summative Assessmentا لپک 

 والدین خواهند رساند. 
 

 :تغییر رده بندی معیارها و زمان
 

ین در ژانویه دشخص شده و والم بندی تغییر ردهواجد شرایط  (، دانش آموزان  ELPAC Summative Assessment)ا لپک ارزیابی جامع قبل از 

 مطّلع خواهند شد.  از آن ۲۰۱9

 

 ،شامل معیارهااین   .برخوردار باشند  غییر رده بندیت معیارهای  حد اقل  ازمی بایست  اندانش آموز، بندیرده  تغییر برای واجد شرایط بودن جهت

 :می باشدولی نه محدود به شرایط زیر

 

 همانگونه که در ارزیابی زبان نشان داده شده است؛ ، خواندن و نوشتنحرف زدن گوش کردن، زبان انگلیسی در مهارت .۱

 

 باشند؛ در زبان انگلیسی تبحرنشان دهنده نتایج آزمونهای استاندار کالیفرنیا و یا ارزیابی های محلّی که  .۲

 

 و ؛دانش آموزبندی  موافقت وی برای تغییر ردهو در مهارتهای زبان و سواد آموزی ارزیابی آموزگار  .3

 

 .دانش آموز بندیسرپرست با توصیه تغییر رده موافقت والدین/ .4
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گیرنده زبان انگلیسیدانش آموزان فرابرای توضیح محیط/برنامه ها   

 از پایه پیش دبستانی تا دوازدهم
 

 

وع برنامه آموزشین  مهتوضیح برنا 

ساختار آموزش تلفیقی 

  (SEI)زبان 
 دهنده مراحل نتیجه ارزیابی نشان  –ان با مهارت کم در زبان انگلیسی زتوصیه جایگزینی برای دانش آمو

 می باشد. انگلیسی در مهارتهای شفاهی و نوشتاری زبانزبان  در مهارتهاینخستین 

 پدیدار شدنزبان انگلیسی شان در حال  دانش آموزانی که (Emerging)  می باشد و پایینتر از سطح معمول

مبتنی بر  ساختاری یکپارچه و تلفیقی آموزش از طریقتا متوسط  قابل مالحظه دروس از پشتیبانی تمامدر

 .دردار هستنبرخو ELD CA استانداردهای  کالیفرنیا

  الزم در ادبیات زبان تلفیقی، شامل دروس پایه تحصیلی با پشتیبانی های یکپارچه و برنامه ساختار آموزش

 انگلیسی، تاریخ/علوم اجتماعی، ریاضی و علوم می باشد.

  با استانداردهای و دروس منطبق مطالب آموزشیCCSS ELA, CCSS  تاریخ/علوم اجتماعی، ریاضی و

 د.می باشستانداردهای نسل بعدی علوم ا

  ان و توسعه مهارت بدگیری زجهت تسهیل درک مفاهیم، یااستراتژی های آموزشی مختلف و مطالب تخصصی

 ارائه می شوند.در تدریس تمامی دروس  آموزی سواد

  می استفاده ایت، پشتیبانی و توضیح دادن پشتیبانی زبان مادری، در صورت امکان، برای روشن کردن، هداز

 شود.

 تبحر در  ب  ارزیابی های رایج در کنار برنامه ریزی آگاهانه جهت رشد دانش آموزان در مسیر زنجیره ای کس

 زبان انگلیسی، جهت اندازه گیری و نظارت فراگیری زبان دانش آموز استفاده می شود.

برنامه روند عادی زبان 

  انگلیسی
 نتیجه ارزیابی نشان  –مهارت کافی در زبان انگلیسی تا حدودی دارای  ان  زتوصیه جایگزینی برای دانش آمو

 می باشد.انگلیسی در زبان شفاهی و نوشتاری زبان ن زباارتهای مهپیشرفته در تا حدودی ی دهنده 

  گسترش و اتصال ) زبان انگلیسی شان در حالمهارتهای دانش آموزانی که(Expanding and Bridging  می

ساختاری یکپارچه و تلفیقی مبتنی بر  آموزشاز طریق متوسط تا سبک  تمام دروس از پشتیبانی درباشد 

 برخوردار هستند. ELD CA استانداردهای  کالیفرنیا

  رائه می شود.اپایه تحصیلی به رویه ای که برای تمام دانش آموزان قابل دسترسی است مطالب درسی 

  مطالب آموزشی و دروس منطبق با استانداردهایCCSS ELA،  تاریخ/علوم اجتماعی، ریاضی و

 استانداردهای نسل بعدی علوم می باشند.

 ان و توسعه مهارت جهت تسهیل درک مفاهیم، یادگیری زبطالب تخصصی استراتژی های آموزشی مختلف و م

 ارائه می شوند.در تدریس تمامی دروس آموزی سواد 

  می دایت، پشتیبانی و توضیح دادن استفاده پشتیبانی زبان مادری، در صورت امکان، برای روشن کردن، هاز

 .شود

 

 شناسایی و توصیه شده است. IEPوسه محیط/برنامه آموزشی که توسط پر  برنامه تحصیلی فردی

  در توسعه یکپارچه و صریح زبان انگلیسی روش آموزش برایIEP .تعریف شده است 

  .برای دریافت اطاّلعات دقیقتر، با مسئول مربوطه در مدرسه تعیین شده تماس بگیرید 

 

جایگزین فراگیری زبان برنامه های –انتخاب والدین   

د.  منطقه و کارکنان ه می نماید، انتخاب کننکه به بهترین وجه نیازهای فرزندشان را برآورد ی رابرنامه ی کسب زبان والدین/سرپرست می توانند

 Education Code 306)می کنند. ) ن مکان و سیستم پشتیبانی موجود همکاریمدرسه با همکاری والدین در شناسایی مناسبتری

 

 9۲.۱% -، فراگیران زبان 96.۸= %تمام دانش آموزان  –نرخ فارغ التحصیلی 

 


