LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT
REFERENCE GUIDE

Նախնական ծնողների ծանուցում` լեզվի քննության արդյունքների և ծրագրում ընդգրվածության
հաստատման մասին
(Ծանուցումը ուժի մեջ է մտնում 2018 թ. հուլիսի 1)
______________________________-ի ծնողին(ներին)/խնամակալին(ներին)
Ծննդյան ամսաթիվ ______________
Հարգելի ծնող(ներ)/խնամակալ(ներ)՝

Դասարան __________

Դպրոց _________________ Ամսաթիվ_____________

Մայրենի լեզու_____________________

Երբ ձեր երեխան ներգրավվեց մեր դպրոցում, իր «Տան լեզվի հարցման» մեջ նշվեց մի այլ լեզու (ոչ

անգլերեն): Օրենքը պահանջում է, որ մենք գնահատենք ձեր երեխային և ծանուցենք ձեզ երեխայի անգլերեն լեզվի մակարդակի մասին: Մենք
պարտավոր ենք ձեզ տեղեկացնել լեզվի ուսումնասիրության ծրագրի տարբերակների մասին, որոնցից կարող եք ընտրել այն, որը լավագույնս
համապատասխանում է ձեր երեխային: Այս նամակը նաև ներկայացնում է այն չափանիշները, ըստ որոնց որոշվում է Անգլերեն սովորողների
դուրս գալը ծրագրից: (20 Միացյալ Նահանգների օրենսգիրք, բաժին 6312[e][3][A])

Անգլերեն լեզվի սկզբնական մակարդակի գնահատման նախնական արդյունքները
Ընդհանուր առաջադիմության
մակարդակ
_____________________________
Ընդհանուր գնահատական՝ _____
Բանավոր լեզու
(Խոսելու և լսելու հմտություններ)
______________________________

Գրավոր լեզու
(Կարդալու և գրելու հմտություններ)
________________________

Նշում. ընդհանուր գնահատականը հիմնված է բանավոր (50%) և գրավոր լեզվի (50%) համակցության վրա:
Ö

Սկզբնական
մակարդակներ
Ի սկզբանե անգլերենի
վարժ տիրապետող (IFEP)

Սկզբնական բնութագրիչներ

Միջին անգլերեն
սովորող

Աշակերտները այս մակարդակում ունեն որոշ չափով զարգացած բանավոր և գրավոր
անգլերենի հմտություններ: Նրանք երբեմն կարող են օգտագործել անգլերենը սովորելու և
արդյունավետ հաղորդակցվելու համար: Նրանք երբեմն որոշ օգնության կարիք են ունենում
անգլերեն խոսելիս ծանոթ թեմաների շուրջ և ավելի շատ կարիք՝ քիչ ծանոթ թեմաների շուրջ
խոսելիս:

Սկսնակ անգլերեն
սովորող

Աշակերտները այս մակարդակում ունեն նվազագույն բանավոր և գրավոր անգլերենի
հմտություններ: Նրանք կարող են օգտագործել հայտնի բառեր և արտահայտություններ՝
հաղորդելու իմաստը հիմնական մակարդակի վրա: Նրանք կարող են օգնության կարիք ունենալ
անգլերենը օգտագործելու ժամանակ:

Աշակերտները այս մակարդակում ունեն անգլերենի լավ զարգացած բանավոր և գրավոր
հմտություններ: Նրանք կարող են օգտագործել անգլերեն լեզվի հմտությունները: Նրանք
կարող են օգտագործել անգլերենը՝ սովորելու և արդյունավետ հաղորդակցվելու համար: Նրանք
երբեմն օգնության կարիք են ունենում անգլերենը օգտագործելու ժամանակ:

Այս արդյունքների հիման վրա ձեր երեխան դասակարգվել է որպես՝
q

Անգլերեն սովորող սահմանափակ անգլերենի իմացությամբ (LEP): Անգլերեն սովորողը ընդգրկվում է ձեր նախընտրած
ծրագրում: Անգլերենի հիմնական իմացություն ցուցադրելու պես ձեր երեխան կստանա Անգլերենի վարժ տիրապետողի
(FEP) կարգավիճակը: Սա հաստատում է, որ՝
q
q
q

Ձեր երեխան ընդգրկվում է Լեզու և գրագիտություն անգլերենի արագացման ծրագրում
Ձեր երեխան ընդգրկվում է Անգլերենի հիմնական ծրագրում
Ձեր երեխան ընդգրկվում է
______________

q

Երեխան ձեր ընտրած երկլեզու ծրագրին սպասողների ցանկում է՝ _____________________________

(երկլեզու ծրագրի անվանում)

(երկլեզու ծրագրի անվանում)

q

(Դպրոցը պետք է ապահովի այն դպրոցների ցուցակը, որտեղ առկա են Երկլեզու ծրագրեր:)
Վարժ տիրապետում է անգլերենի: Անգլերենի վարժ տիրապետող (FEP) աշակերտը չի կարող օգտվել անգլերեն
սովորողների համար նախատեսված ծառայություններից: Ձեր երեխան կստանա տվյալ դասարանի մակարդակի

ուսուցումը Անգլերենի հիմնական ծրագրի շրջանակներում, որը նախատեսված է նրանց համար, ով վարժ է
տիրապետում անգլերենի, կամ ում մայրենի լեզուն անգլերեն է:

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՆՇԵԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԴՐՈՒՅԹԸ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐԶՆԵԼ ԱՅՍ ԷՋԸ ՁԵՐ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
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q

Ես հասկանում եմ իմ երեխայի քննության արդյունքները, և ես համաձայն եմ, որ նա ընդգրկվի տվյալ ծրագրում:

q

Ես կցանկանայի, որպեսզի կազմակերպվեր հանդիպում այս տեղեկությունները քննարկելու համար: Իմ
հեռախոսահամարն է ________________________:

Ծնողի ստորագրություն`
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