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Լոս Անյելեսի միացյալ դպրոցական շրջան 

ԲԱԶՄԱԼԵԶՈՒ ԵՎ ԲԱԶՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎԵՐԱԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 

Չափանիշներ Մանկապարտեզ*  1ին- 5րդ դասարան 6 րդ - 8րդ դասարան 9րդ - 12րդ դասարան 

Անգլերեն լեզվի 
տիրապետման 
գնահատում 

Կալիֆորնիայում 
 

(Կատարողական 
մակարդակները 1-4) 

ELPAC-ի ամփոփ միավորներ՝ 3 
առավելագույնը, կամ ավելի 
բարձր, հետևյալ 
ոլորտներում. 

 
• Ընդհանուր ատարում 
• Բանավոր խոսք 
• Գրավոր խոսք 

ELPAC-ի ամփոփ միավորներ՝ 3 
առավելագույնը, կամ ավելի 
բարձր, հետևյալ ոլորտներում. 

 
• Ընդհանուր կատարում 
• Բանավոր խոսք 
• Գրավոր խոսք 

ELPAC-ի ամփոփ միավորներ՝ 3 
առավելագույնը, կամ ավելի 
բարձր, հետևյալ ոլորտներում. 

 
• Ընդհանուր կատարում 
• Բանավոր խոսք 
• Գրավոր խոսք 

ELPAC-ի ամփոփ միավորներ՝ 3 
առավելագույնը, կամ ավելի 
բարձր, հետևյալ ոլորտներում. 

 
• Ընդհանուր կատարում 
• Բանավոր խոսք 
• Գրավոր խոսք 

Ուսուցչի 
գնահատում 

Գումարային 3 կամ 4 միավոր 
անգլերեն լեզվից 

Գումարային 3 կամ 4 միավոր 
անգլերեն լեզվից 

Տարրական դպրոցի 6րդ 
դասարանի աշակերտների 

գումարային 3 կամ 4 միավոր ELA-ից 
 

Միջին դպրոցի 6րդ-8րդ դասարանի 
աշակերտների C կամ ավելի 
բարձր գնահատական տվյալ 

դասարանի անգլերենից կամ LTEL-ի 
դասընթացից 

C կամ ավելի բարձր գնահատական 
տվյալ դասարանի անգլերենից կամ 

LTEL-ի դասընթացից 
Կրեդիտի վերականգնման անգլերենի 

դասընթաց 
Անգլերենի դասընթաց 
մեծահասակների համար  

(միայն B կրեդիտ) 

Հիմնական 
հմտությունների 
գնահատում 

Կոնտրոլ կամ ավելի բարձր 
միավոր բոլոր հմտությունների 
վերաբերյալ, գնահատված 

DIBELS-ի միջոցով (միայն MOY 
կամ EOY) 

 
 

Կոնտրոլ կամ ավելի բարձր 
միավոր բոլոր հմտությունների 
վերաբերյալ, գնահատված DIBELS-
ի միջոցով (միայն MOY կամ EOY) 

կամ 
 Ստանդարտ կամ 

Գերազանցված ELA SBAC-ից 
(3րդ-5րդ դասարաններ) 

 

Basic, Proficient կամ Advanced 
միավոր Ընթերցման ստուգումից (RI)  

կամ 
Ստանդարտ կամ Գերազանցված 

ELA SBAC-ից 

 
Basic, Proficient կամ Advanced 

միավոր Ընթերցման ստուգումից (RI)  
կամ 

Ստանդարտ կամ Գերազանցված 
ELA SBAC-ից (11րդ դասարան) 

Ծնողների 
խորհրդակցությո

ւն 

Ծնողների տեսակետ և 
խորհրդակցություն 

Ծնողների տեսակետ և 
խորհրդակցություն 

Ծնողների տեսակետ և 
խորհրդակցություն 

Ծնողների տեսակետ և 
խորհրդակցություն 

SSPT 
Աշակերտների 
աջակցության և 
առաջադիմության 
գնահատման թիմ 

Մանկապարտեզի* աշակերտները, 
ովքեր համապատասխանում են 
վերադասակարգման 
չափորոշիչներին, պետք է ստուգվեն 
SSPT-ի կողմից վերադասակարգման 
պատրաստվածության համար: 

Եթե աշակերտը համապատասխանում է ELPAC-ի ամփոփ և տվյալ դասարանի մակարդակի գնահատման չափանիշներին, 
բացառությամբ ուսուցիչների գնահատմանը, աշակերտի անգլերենի իմացությունը պետք է ստուգվի SSPT-ի կողմից 
վերադասակարգման պատրաստվածության համար: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք SSPT-ի ձեռնարկին:  

* Մանկապարտեզի երկրորդ տարվա աշակերտները միայն:          
          

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ A 




