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Սեպտեմբերի  28, 2017 թ. 
 
 
Հարգելի  ընտրված ծնողներ և խնամակալներ ,  
 
Կալիֆորնիայի  անգլերեն լեզվի զարգացման  թեստը (CELDT) անգլերեն լեզվի մակարդակը  որոշող տարեկան  
գնահատում  է և օգտագործվում  է որպես վերադասակարգման  չափանիշ:  
 
Սույն նամակը տրամադրում  է կարևոր տեղեկություն  այն մասին, որ Ձեր երեխան առաջիկայում  
հնարավորություն  կունենա հանձնելու  CELDT ՎԵՐԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ : Որպես անգլերեն սովորող, Ձեր 
երեխան հանձնել է CELDT 2016-2017 ուսումնական  տարվա ընթացքում  և չի ստացել ընդհանուր  մակարդակի  
4 կամ 5 անցողիկ միավոր և 3 կամ ավելի միավոր կարդալու , գրելու, լսելու և խոսելու բնագավառում :  
 
Հետազոտությունը  և տվյալները  ցույց են տալիս, որ այն աշակերտները , ովքեր վերադասակարգվում  են 
ընդգրկման  հինգ տարիների  ընթացքում , ավելի բարձր միավորներ  են ստանում և բոլոր A-G պահանջները  
հաջողությամբ  անցնելու ավելի մեծ հավանականություն  ունեն: Անգլերեն սովորողներին  կառաջարկվի   
CELDT ՎԵՐԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ հնարավորությունը , որպեսզի նրանք հաջողությամբ  բավարարեն   A-G  
ավարտական  պահանջները  և 2-12-րդ դասարաններում  համապատասխանեն անգլերեն լեզվի պահանջվող  
մակարդակին :  
 
Գնահատման  ամսաթվերը .  հոկտեմբերի  16 - նոյեմբերի 15, 2017 թ. 
 
Կարևոր է, որ Ձեր երեխան ցուցաբերի  իր առավելագույն  ունակությունները  CELDT ՎԵՐԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 
ժամանակ , քանի որ գնահատման  արդյունքներն  օգտագործվելու  են վերադասակարգման  համար: Դուք 
կստանաք  Ձեր երեխայի CELDT ՎԵՐԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  արդյունքը  քննությունը  հանձնելուց  մոտ 6-8 շաբաթ անց: 
CELDT ՎԵՐԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  արդյունքները  գաղտնի են և կտրամադրվեն  միայն աշակերտի  
ուսուցչին(ուսուցիչներին ) և ծնողներին/խնամակալներին : Զեկույցը ներառելու  է ընդհանուր  գնահատականը  և 
Ձեր երեխայի արդյունքների նկարագրությունը  յուրաքանչյուր  բաժնում՝ լսել, խոսել, կարդալ և գրել 
անգլերենով :  
 
Եթե Ձեր երեխան հաջողությամբ  բավարարի վերադասակարգման  չափանիշները  այս հնարավորության  
միջոցով, ապա դպրոցը տուն կուղարկի Վերադասակարգման  ծանուցում , որպեսզի Դուք տեղյակ լինեք, որ 
նրա լեզվի իմացության  որակավորումը  փոխվել է՝դառնալով  անգլերեն լեզվին ազատ տիրապետող : Եթե 
կցանկանաք  լրացուցիչ տեղեկություն  ստանալ CELDT գնահատման  մասին, խնդրում ենք այցելել 
Կալիֆորնիայի  կրթության  բաժանմունքի  CELDT վեբ էջի «Աշակերտներ  և ծնողներ» բաժինը 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/el/ հասցեով: Եթե ունեք հարցեր Ձեր երեխայի՝ CELDT ՎԵՐԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆԸ  
մասնակցելու  վերաբերյալ , խնդրում ենք կապ հաստատել  դպրոցի հետ:  
 
Հարգանքներով՝   
 
 
 
Դոկտոր Ֆրենսիս Գիպսոն      Հիլդա Մալդոնադո  
Ուսուցման  հարցերով  գլխավոր պատասխանատու    Գործադիր  տնօրեն 
 


