Office of Language Acquisition
EUGENE BRUCKER EDUCATION CENTER
4100 Normal Street, Room 2009
San Diego, CA 92103-2682
Phone: (619) 725-7266

أبريل 7102

أعزاءي آباء أو أوصياء متعلمي اللغة اإلنجليزية:
تتطلب قوانين الوالية والحكومة الفيدرالية من جميع القاطعات المدرسية في والية کاليفورنيا إمتحان للوالية في کفاءة اللغة
اإلنجليزية کل عام لکل طالب تم تميزه سابقا کمتعلم للغة اإلنجليزية .في كاليفورنيا ،اسم هذا االختبار هو اختبار تطوير اللغة
اإلنجليزية في كاليفورنيا (سيلدت) .تساعد نتائج سيلدت على قياس مدى تقدم كل طالب نحو الكفاءة في اللغة اإلنجليزية في
مجاالت االستماع والتحدث والقراءة والكتابة .كما أن نظام سيلدت هو أحد المتطلبات المستخدمة إلعادة التصنيف.
ابتداء من العام الدراسي  ،7102-7102سيتم االفراج في والية كاليفورنيا عن اختبار جديد إلجادة اللغة اإلنجليزية بإسم
تقييمات إجادة اللغة اإلنجليزية لكاليفورنيا (إلباك) الذي سوف يحل محل سيلدت .ستستمر نتائج إلباك في قياس تقدم الطالب
نحو إتقان اللغة اإلنجليزية في مجاالت االستماع والتحدث والقراءة والكتابة ،وسوف تستخدم أيضا كشرط إلعادة التصنيف.
حين األن ،لم تصدر والية كاليفورنيا بعد معايير جديدة إلعادة التصنيف.
في السنوات السابقة ،كان يقدم السيلدت في خالل فترة االختبار بين يوليو وأكتوبر .فسوف يتغير هذا مع إلباك ،وستكون نافذة
االختبار الجديدة اآلن بين فبراير ومارس من عام  . 7102سيتلقى المعلمون وموظفو المدرسة و بعض موظفو القاطع
التدريب على كيفية إدارة االختبار خالل شهري ينايروفبراير من عام .7102
إذا كان لديكم المزيد من األسئلة حول إلباك ،فنحن نشجعكم على االتصال في مدرستك أو االتصال بمكتب اكتساب اللغة على
.ola@sandi.net
باإلضافة إلی ذلك ،نحن نرحب بتطوعكم في المدرسة والمشارکة في اللجنة االستشارية للغة اإلنجليزية للمدرسة (إالك)
لالستمرار في تلقي أحدث المعلومات حول إلباك .إذا کانت لديكم أسئلة تتعلق بعالمات السيلدت السابقة أو إعادة التصنيف أو
تحديد مستوى ولدك ،يرجی االتصال بمدرسة تلميذك خالل ساعات الدوام المدرسي.
بإخالص،
ساندرا س .سيفاس
مديرة
مكتب اكتساب اللغة
619-725-7266
ola@sandi.net

EDUCATION CENTER :: 4100 Normal Street San Diego, CA 92103-2682 :: 619.725.7139 :: www.sandi.net

