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Aarifa ya Mzazi ya Kiingilio endelevu Katika  
 Kiingereza kwa Wasemaji wa Kipindi cha Lugha Nyingine (ESOL)  

 

Kwa Mzazi au Mlezi wa:  

Kitambulisho#:  
Darasa la 
Sasa:  Tarehe: 5/29/2018 

Shule za Maeneo 
Maalum:  

Shule ya Sasa   

(kama ni tofauti ):  
 

Ustadi wa Kiingireza cha Mtoto wako  imepimwa kwa kutumia mtihani wa ustadi wa WIDA ACCESS ya Kiingereza.  

Madhumuni ya mtihani huo ni kufuatilia ukuaji wa motto wako katika Kiingereza- kusoma, kuandika, kusikiliza na 

kuzungumza- mwaka uliopita- ______________________. Ripoti ya Alama za ACCESS iliyoambatanishwa 

inaonyesha alama zifuatazo za mtoto wako.  

Matokeo ya 2018  ya WIDA ACCESS 

Kwa 

ujumla 

 Kusikiliza  Kuzungumza  Kusoma  Kuandika   

Kiwango cha Ustadi 

  

Matokeo haya hutambua mtoto wako kama mwanafunzi wa Kiingereza (MK). Hii inamaana kwamba mtoto wako 

amehitimu kupokea msaada kutoka kwa Kipindi cha Kiingereza kwa Wasemaji wa Lugha Nyingine (ESOL) ya 

mwaka wa shule _____________________.  

Inapendekezwa kwamba mtoto wako 
kuhudhuria 

 

Shule ya 
chekechea 

Shule 
Shule ya 
msingi 
Shule ya 
upili 

Mtoto wako atapokea mafunzo ya Kiingereza mara kwa mara  katika kusikiliza, kuzungumza, kusoma na kuandika 

na mwalimu wa ESOL. Madarasa ya ESOL hutoa mafunzo sahihi kwa mahitaji na uwezo wa mwanafunzi. Zaidi ya 

hayo, mtoto wako atapokea maelekezo kutoka kwa walimu tawala wakati yeye hapokei mafunzo ya ESOL Els 

katika madarasa tawala hupokea marekebisho na makao hasa iliyoundwa kwa ajili ya mtoto wako na walimu wake.  

Wanafunzi amabao huhitimu kwa elimu maalum au huduma nyingine maalum hupokea huduma hizo pamoja na 

ESOL.  Walumu wa ESOL wataratibu na wakufunzi maalum wa elimu ili kutekeleza kikamilifu Mipango BInafsi ya 

Elimu (IEPs). 

Kama EL aliyehudumiwa, mtoto wako ataendelea kufanya tihani wa ACCESS kila mwaka mpaka alama zake 

zionyeshe kiwango cha ustadi wa Kiingereza ilivyoelezwa na vigezo vya kuondoka vya South Carolina. Wanafunzi 

wengi huondoka kwa mpango wa ESOL ndani ya miaka mitatu hadi saba, na wanatarajiwa kuhitimu kutoka kwa 

shule ya upili kwa kiwango sawa kama wanafunzi tawala. 

Kama wazazi, mna haki ya kutoa maoni na shauku kuhusu huduma yoyote ya mafunzo ambayo mtoto wako 

anapokea.  Tafadhali wasiliana na  Jonathan White kwa nambari (803) 212-1475 au 

jonathan.white@richlandone.orgkufanya hivyo. 

Zaidi ya hayo, una haki ya mara moja kukataa mafunzo ya ESOL. Ukikataa mafunzo ya ESOL, tafadhali itisha na 

ukamilieshe Fomu ya Msamaha  kutoka kwa mfanyakazi wa shule. 

 

Fomu _ 
PN 

Endelevu. 

mailto:jonathan.white@richlandone.org
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Arifa hii na ripoti ya alama ni yako ya ukaguzi na kuweka. 

 

Kwa habari zaidi inayoelezea alama za mtihani wa lugha ya Kiingereza na viwango vya ustadi, tunakukaribisha 

kutembelea anwani ya mtandao ifuatayo - https://www.richlandone.org/Page/4978 

 

 

Proficiency 
Level 

Maelezo ya Viwango vya Ustadi wa Lugha ya Kiingereza 

1 – Kuingia 
Hujua na kutumia lugha kidogo ya kijamii na lugha kidogo ya elimu kwa kutumia msaada wa kuona na 
kuchora 

2 – Kuibuka 
Hujua na kutumia baadhi ya Kiingereza ya kijamii na lugha ya kawaida ya kitaaluma kwa kutumia msaada 
wa kuona na kuchora 

3 – Kukua 
Hujua na kutumia Kiingereza ya kijamii na baadhi ya lugha ya kitaaluma kwa kutumia msaada wa kuona 
na kuchora 

4 – Kupanua Hujua na kutumia Kiingereza ya kijamii na baadhi ya lugha ya kiunfundi ya kitaaluma 

5 – 
Kuunganisha 

Hujua na kutumia lugha ya kijamii na kitaaluma kwa kutumia nyenzo ya kiango cha darasa 

6 – Kufikia 
Hujua na kutumia lugha ya kijamii na kitaaluma kwa kiwango cha juu zaidi kama ilivyopimwa na mtihani 
huu 

https://www.richlandone.org/Page/4978

