PHỤ HUYNH / GIÁM HỘ ĐÁNH GIÁ MẪU THÔNG BÁO
HUYỆN Blue SPRINGS TRƯỜNG
Học Tiếng Anh (ELL) Chương trình
_____________________________
Tên học sinh
_____________________________
Cấp học / giáo viên

___________________________
ngày
___________________________
Tên thường trú Trường

Khi làm việc với học sinh, huyện tin rằng thông tin bổ sung là cần thiết để lên kế hoạch một chương trình giáo dục
thích hợp. Vì vậy, _____ một đánh giá ban đầu hoặc _____ một đánh giá lại khả năng của học sinh sử dụng ngôn
ngữ tiếng Anh sẽ được tiến hành. Một mô tả của các khu vực được đánh giá và WIDA (World-Class dạy Thiết kế
và đánh giá) Các biện pháp cụ được sử dụng bởi khu học chánh của chúng tôi được chỉ ra dưới đây (Lưu ý:. Chỉ có
những khu vực kiểm tra áp dụng cho sinh viên của bạn):
_____

Mẫu giáo W-APT (WIDA ACCESS kiểm tra xếp lớp cho học sinh mẫu giáo học kỳ đầu tiên) -Calculates
nghe và nói điểm thành thạo, cùng với mức độ tổng hợp thành thạo (CPL) và cấp lớp điểm điều chỉnh. Một
số liệu tổng hợp của 28 hoặc thấp hơn xác định các học sinh như LEP (ít tiếng Anh) và đủ điều kiện cho
dịch vụ ELL.

_____ Mẫu giáo W-APT (WIDA ACCESS kiểm tra xếp lớp cho học sinh mẫu giáo học kỳ thứ hai và học kỳ đầu
tiên học sinh lớp đầu tiên) - Tính nói, đọc, viết, nghe và điểm số thành thạo, cùng với mức độ tổng hợp
thành thạo (CPL) và cấp lớp điểm điều chỉnh. Một kết hợp nghe và nói số điểm dưới 29, đọc những điểm
số thấp hơn 11, và viết điểm số thấp hơn 12 xác định các học sinh như LEP (ít tiếng Anh) và đủ điều kiện
cho dịch vụ ELL.
_____ W-APT (WIDA ACCESS kiểm tra xếp lớp cho học kỳ thứ hai học sinh lớp đầu tiên đến lớp 12) - Tính nói,
đọc, viết, nghe và điểm số thành thạo, cùng với mức độ tổng hợp thành thạo (CPL) và cấp lớp điểm điều
chỉnh. Một CPL ít hơn 5,0 xác định các học sinh như LEP (ít tiếng Anh) và đủ điều kiện cho dịch vụ ELL.
_____ ACCESS for ELL (WIDA Đánh giá Hiểu và truyền thông bằng tiếng Anh Nhà nước để Nhà nước cho
người học tiếng Anh K-12 dựa trên tiêu chuẩn, tiêu chí tham chiếu kiểm tra trình độ tiếng Anh) - Các biện
pháp xã hội và học tiếng Anh được sử dụng trong bối cảnh trường học cũng như ngôn ngữ kết hợp với nghệ
thuật giao tiếp , toán, khoa học và xã hội học trên bốn lĩnh vực ngôn ngữ (ví dụ, đọc, viết, nghe, nói). Một
CPL ít hơn 5,0 xác định các học sinh như LEP (ít tiếng Anh) và đủ điều kiện cho dịch vụ ELL.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi xin vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với tôi:
________________________
Tên

________________________
Tiêu đề

_________________________
Số điện thoại

Hãy làm rõ sự hiểu biết của bạn về việc đánh giá đề xuất. (Đặt một "x" bằng câu lệnh thích hợp.)
____ Tôi hiểu sự cần thiết cho việc đánh giá đề xuất của các sinh viên của tôi.
____ Tôi không hiểu sự cần thiết cho việc đánh giá đề xuất của các sinh viên của tôi.
_____________________________________________
Phụ huynh / người giám hộ Tên và Chữ ký

________________________________
ngày

Hình thức này được dịch bởi: __________________________

(ELL Procedures Appendix C – Parent/Guardian Evaluation Notification Form)

ngày: ___________________________

