
 

English Language Proficiency Assessment for California (ELPAC) 
 (ELPAC)رزیابی مهارت زبان انگلیسی کالیفرنیا ا

Summative Assessment Results  

 نتایج ارزیابی نهایی
 

 والدین/سرپرست گرامی:

 

که قانونا ساالنه برای اندازه  (ELPAC)، فرزند شما در ارزیابی نهایی مهارت زبان انگلیسی کالیفرنیا بهار سال گذشتهدر 

، ه انددششناخته  آموزانکه در حال حاضر به عنوان زبان ی مهارت زبان انگلیسی دانش آموزانپیشرفت نظارت بر گیری و 

 .مشارکت کرده است

 

 بر روی تارنمای ارد را می توانید بصورت مداوم نتایج ارزیابی نهایی فرزندتان و دیگر ارزیابی های استاند

 My.IUSD.ORG Parent Portal بررسی و مشاهده نمایید. 

 

 چگونگی تفسیر نتایج:

 

گلیسی کالیفرنیا طراحی شده زبان انتوسعه پیشرفت  دانش آموز در یادگیری استانداردهای  به منظور سنجش   ELPAC آزمون

برنامه ای با کیفیت باال که آنها از است.  در این راستا ادغام این استانداردها در آموزش روزانه باعث می شود دانش آموزان 

 در رونداین مهارتها  برخوردار باشند، را قادر به توسعه مهارت های گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتنشان می کند

 ت تحصیلی ضروری می باشند.موفقیکسب 

 

مهارت گوش دادن و  سطح عملکرد  زبان شفاهی و مهارت ( نمره 1دانش آموزان یک نمره کلی و سطح عملکرد که ترکیبی از 

 مهارت خواندن و نوشتن است، دریافت می کنند. مهارت نوشتاری و سطح عملکرد  ( نمره 2صحبت کردن، و 

 

 :است مهارت های الزم زبان انگلیسی توسعه ی در آموزنشان دهنده پیشرفت دانش  کهچهار سطح عملکرد 

  بان شناختی کمی و نیاز به پشتیبانی ز پیشرفته توسعه داده مهارتهای زبانش را درحدسطح آموز  دانش – 4سطح

 (Bridgingپیوستن  مرحلهدارد )

  کم تا و نیاز به پشتیبانی زبان شناختی متوسط توسعه داده ر حد دانش آموز سطح مهارتهای زبانش را د – 3سطح

 (Expanding – Bridgingپیوستن  -گسترش مرحله دارد )متوسط 

  پشتیبانی زبان شناختی متوسط و نیاز به تا حدودی توسعه داده دانش آموز سطح مهارتهای زبانش را  – 2سطح

 ( Expandingمرحله گسترش) دارد

  زبان شناختی قابل توسطه مهارتهای زبان انگلیسی است ونیاز پشتیبانی مرحله ابتدایی دانش آموز در  – 1سطح

 (Emergingمرحله پدیدار شدن توجهی دارد )

 

 چگونگی استفاده از نتایج:

 

در یکی از روشهای سنجشی می باشد که آموزگاران و اولیای مدارس ازآن برای جایگزینی تنها   ELPACآزمون

برنامه های برای توضیح کامل   استفاده می کنند. زبان آموزان تغییر رده بندی   برنامه تحصیلی، حمایت تحصیلی و

آموزش امه های فراگیری زبان انگلیسی در سازمان جایگزینی در برنو معیارهای  یحمایت تحصیلی، سطوح مختلف

 مراجعه نمایید. سایت این و پرورش منطقه ارواین، لطفا به

https://iusd.org/about/departments/education-services/academics/language-development-programs/programs-english


 

( Fluent English Proficientتبحر کامل زبان انگلیسی )ی واجد شرایط بودن برای تغییر جایگزینی به رده 

بررسی و انجام خواهد  در بهار سال آینده (ELPAC)ارزیابی نهایی مهارت زبان انگلیسی کالیفرنیا قبل از انجام 

شد.  حداقل شرایط برای تغییر رده بندی بر اساس پیش نیازهای ایالت کالیفرنیا و سازمان آموزش و پرورش 

 ارواین به شرح زیر می باشد:

 

، و ج( سطح 4، ب( سطح عملکرد شفاهی 4ی الف( سطح عملکرد کل  :نشان دهنده ELPACنتایج  .1

 ؛4عملکرد زبان نوشتاری 

نشان دهنده تبحر در یادگیری زبان انگلیسی که نتایج آزمونهای استاندارد کالیفرنیا و/یا ارزیابی های محلی  .2

 باشد؛

 ؛در دروس کالسی عملکرد دانش آموز مهارتهای زبان و سواد آموزی و سطح سنجش آموزگار از .3

 لدین/سرپرست با توصیه تغییر رده بندی.موافقت وا .4

 

با مدرسه فرزندتان تماس بگیرید.مستقیما نگرانی دارید، لطفا یا رد پیشرفت و/یا وضعیت فرزندتان پرسش در مو چنانچه  

 

 با احترام،
 
Lisa Mennes 
 لیزا مین س
 سرپرست برنامه های توسعه زبان 


