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Էմերսոն դպրոցի անգլերեն սովորողների ծրագիր  
 

Գիտեք արդյո՞ք, որ Էմերսոն դպրոցի աշակերտների 27.3%-ը անգլերեն սովորողներ են: Մեր դպրոցի 
աշակերտները և իրենց ընտանիքները խոսում են տարբեր լեզուներով: Փաստ է, որ Էմերսոն դպրոցում, 
անգլերեն լեզվից բացի, խոսում են 19 լեզուներով: Ինչ հիանալի հնարավորություն է մեր դպրոցի 
աշակերտների համար ծանոթանալ տարբեր լեզուների և մշակույթների հետ:  
 
Ինչպե՞ս ենք որոշում, թե ո՞վ է հանձնելու անգլերեն լեզվի հմտության քննությունը:  
Կալիֆոռնիայի Նահանգը պահանջում է ծնողներից լրացնել մայրենի լեզվի հարցաթերթիկ (Home Language 
Survey) երեխային դպրոց ընդունելիս: Եթե անգլերեն լեզվից բացի մեկ այլ լեզու է նշված հարցաթերթիկի #1, 
#2 կամ #3 ներքևում նշված հարցերին և սա առաջին անգամ է, որ երեխան ընդունվում է Կալիֆոռնիայի 
Նահանգի պետական դպրոց, ապա նա պետք է հանձնի Կալիֆոռնիայի Նահանգի Անգլերեն Լեզվի 
Հմտության սկզբնական քննությունը (ELPAC): Եթե ձեր երեխան սովորել է Կալիֆոռնիայի Նահանգի մեկ այլ 
պետական դպրոցում, ապա մենք կապ կհաստատենք այդ դպրոցի հետ, նրա լեզվի նշանակման արդյունքի 
հետ ծանոթանալու համար:  

1. Ի՞նչ լեզվով է ձեր երեխան խոսել առաջին անգամ (լրիվ նախադասություններով):  
2. Ի՞նչ լեզվով է ձեր երեխան հաճախակի խոսում տանը:   
3. Ի՞նչ լեզով եք խոսում դուք (ծնողը կամ պահապանը) ձեր երեխայի հետ տանը:  
4. Ի՞նչ լեզվով են խոսում տան մեծերը իրար հետ (ծնողները, պահապանները, տատիկները, 

պապիկները կամ այլ անձիք): 

Ի՞նչ քննություն պետք է հանձնել և ո՞վ  է այն անցկացնում:  
2017–18 ուսումնական տարվանից սկսած, Կալիֆոռնիայի Նահանգի Անգլերեն Լեզվի Հմտության 
Քննությունը (ELPAC) անգլերեն լեզվի հմտությունը չափելու՝ պետականորեն պահանջվող քննություն է, որը 
պետք է հանձնեն այն աշակերտները, որոնց մայրենի լեզուն անգլերենը չէ, ինչպես նշված է ներևում: 
Նահանգային և դաշնային օրենքների համաձայն, այս քննությունը հանձնում են մանկապարտեզից (կամ 2 
տարով մանկապարտեզի ծրագրի առաջին տարվա ընթացքում, որը հաճախ անվանվում է «ամցումային 
մանկապարտեզ») մինչև 12-րդ դասարաններում սովորող աշակերտները: ELPAC-ը բաղկացած է 2 մասից.  

1. Սկզբնական քննություն (IA)—անգլերեն լեզուն սովորող աշակերտի սկզբնական ճանաչում: 
Սկզբնական քննությունը աշակերտին է տրվում Կալիֆոռնիայի Նահանգի պետական դպրոցի 
արձանագրման առաջին 30 օրվա ընթացքում:  

2. Ամփոփիչ քննություն (SA)—տարեկան ամփոփիչ քննություն անգլերեն լեզուն սովորողի 
առաջընթացը և անգլերեն լեզվի հմտությունը (ELP) չափելու համար: Հանձնում են ամեն տարի 
փետրվարից մինչև մայիս ամիսների ընթացքում, մինչև վերադասակարգվելը:  

ELPAC-ի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություն կարելի է ստանալ https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/ կայքէջից:  
 ELPAC քննությունը հասկանալու ծնողների ուղեցույցը կարելի է ձեռք բերել հետևյալ կայքէջից. 

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/elpacparentguide.asp :  

 ELPAC-ը անց է կացվում ԲԴՄՇ-ի փորձառու աշխատակիցների կողմից և չափում է աշակերտի անգլերեն 
լեզվի ունակությունները լսելու, խոսելու, կարդալու և գրավոր աշխատանքի ոլորտներում: Դպրոցական 
շրջանը ծնողներին է ուղարկում քննության պաշտոնական արդյունքները նահանգային քննական 
ծառայություններից ստանալուց 30 օրվա ընթացքում:  

 
Ինչպե՞ս են անգլերեն լեզվի հմտության քննության արդյունքները օգտագործվում:  
Աշակերտը անգլերեն սովորող է ճանաչվում, եթե սկզբնական քննության արդյունքը հմուտ մակարդակից  
ցածր է լինում:  Հմտուտ մակարդակի արդյունք ստացող աշակերտները անգլերեն սովորող չեն ճանաչվում:  

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/elpacparentguide.asp
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Այն աշակերտների ճանաչումը, որոնց լրացուցիչ օգնություն է հարկավոր շատ կարևոր է: Այն կօգնի նրանց 
առաջադիմել և ուսումնական ծրագիրը հասանելի կլինի իրենց համար: ELPAC քննության արդյունքները, 
ուսուցչի նկատառումները և աշակերտի աշխատանքի օրինակները օգնում են գտնել երեխայի համար 
ամենալավ աջակցող խումբը, որը օգնում է նրան սովորել անգլերեն լեզուն:  

Ի՞նչ ծառայություններ կան անգլերեն սովորողներին աջակցելու համար:  
Անգլերեն Լեզվի Զարգացման  ծրագիրը (ELD) անգլերեն լեզուն դասավանդելու կառուցվածքային մեթոդ է, 
օրը զարգացնում է բառապաշարը, ըմբռնումը և սահունությունը: Դասարանի ուսուցիչը և ELD 
օգնականները աշխատում են աշակերտների փոքր խմբի հետ, որոնք սովորում են անգլերեն լեզվի իրենց 
հմտությունները բարելավելու համար: ELD ուսուցումը մանկապարտեզում տևում է օրական 20 րոպե, իսկ 
1-ից 5-րդ դասարաններում՝ 30 րոպե, օգտագործելով ԲենչմարկԱդվենս անգլերել լեզվի ուսումնական 
ծրագիրը և այլ լրացուցիչ ռեսուրսներ: Անգլերեն Լեզվով Մշակված Հատուկ Կրթական Դասավանդումը 
(SDAIE) դասարանի մակարդակի ծրագրի դասավանդման հատուկ մեթոդ է (օր.՝ հասարակագիտություն, 
գիտություն, մաթեմատիկա և այլն), որը օգնում է անգլերեն սովորողներին յուրացնել դասը ՝ բարելավելով 
անգլերեն լեզվի հմտությունները: ԲԴՄՇ-ի դասարանների բոլոր ուսուցիչներին  պետք է հատուկ 
վերապատրաստում անցնել և դասավանդել SDAIE մեթոդով, ներառնելով անգլերեն սովորողներին 
ամեօրյա դասի մեջ:  
 
Ի՞նչ է վերադասակարգումը:  
Վերադասակարգումը այն գործընթացն է, երբ անգլերեն սովորողը վերադասակարգվում է սահուն 
անգլերեն խոսուղի (RFEP) նահանգի և շրջանի կողմից հաստատված լեզվի կրթական տարբեր 
չափանիշներին բավարարելուց հետո: Վերադասակարգման համար,Կալիֆոռնիայի Կրթական Կոդեքսի 
313[f] մասը  սահմանում է պահանջվող 4 չափանիշ, բայց թույլ է տալիս նաև ընդգրկել այլ չափանիշներ: 
Ահա պահանջվող 4 չափանիշները.  

1.   Լեզվի հմտության քննություն, օգտագործելով օբյեկտիվ գործիք, ներառնելով, բայց 
չսահմանափակվելով Կալիֆոռնիայի Անգլերեն Լեզվի Հմտության Քննությունը (ELPAC): 

2.  Ուսուցչի գնահատականը, ներառնելով, բայց չսահմանափակվելով, աշակերտի ուսումնական 
վարպետության վերանայումը: 

3.   Ծնողի կարծիքը և խորհրդատվությունը 
4.   Աշակերտի հիմնական հմտությունների կատարողականության համեմատումը նույն տարիքի 

անգլիախոս աշակերտների հմտությունների հետ: Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջանը մշակել է 
աշակերտի վերադասակարգման ընթացակարգերը և գործընթացը՝ հիմնվելով Կալիֆոռնիայի 
Կրթական գրասենյակի (CDE) ուղեցույցների վրա:  

 ԲԴՄՇ-ի աշակերտները, ովքեր ընդունվում են սկսնակ մակարդակով, կարողանում են դուրս գալ 
ծրագրից (վերադասակարգվել) 5-7 տարվա ընթացքում, չնայած շատերը ավելի շուտ են դուրս գալիս 
ծրագրից: Խնդրում ենք խոսել մեր դպրոցի ELD մասնագետի հետ ձեր երեխայի վերադասակարգման 
չափանիշների վերաբերյալ:  

 

Անգլերեն Լեզվի Խորհրդատու Կոմիտե (ELAC) 

Անգլերեն սովորող բոլոր աշակերտների ծնողներին քանջալերում ենք մասնակցել մեր դպրոցի ELAC և 
շրջանային ELAC (DELAC) ժողովներին: Այն արժեքավոր տեղեկություններ է տալիս ծրագրի մշակման 
վերաբերյալ: Նաև, հավելյալ տեղեկություն են ստանում և առաջարկություններ անում դպրոցի 
ուսումնական ծրագրի, դասավանդման, ծրագրերի գնահատման, օրենքների և բյուջեի վերաբերյալ: 
Հավելյալ տեղեկություն ստանալու կամ հարցեր ունենալու դեպքում, խնդրում եմ կապ հաստատել ELD 
մասնագետ Անջի Դ’Մելլոյի հետ, էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով  angiedmello@burbankusd.org հասցեին:  

mailto:angiedmello@burbankusd.org
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