
 

 מונחי מפתח שיש להכיר

הם תלמידים  רוכשי השפה האנגלית
המתאימים לקבל סיוע בבית הספר ברכישת 

 .השפה האנגלית
 

הוא כלי המודד את מצב  מיומנות בשפה
 .ההתקדמות של התלמיד ברכישת השפה

 
התלמידים . הוא תהליך ארוך השפהרכישת 

 .מתקדמים בתהליך זה בקצב שונה

לגילאי גן חובה עבור  ACCESSמבחן 

 ELLsתכנית 

ילדים בגילאי גן חובה יעברו מבחן מודפס 

ספרים ופריטים המתאימים , באמצעות קלפים

המבחן יהיה אינדיבידואלי ויערך . לגילם

 .בנוכחות עורך המבחן

 

WIDA ACCESS  עבור תכניתELLs 2.0 
 ?ELLs 2.0עבור תכנית  ACCESSמהו מבחן 

מבחן בקיאות בשפה הוא  ELLs 2.0עבור תכנית  ACCESSמבחן 

המבחן נערך בכל שנה כדי לסייע למחוזות בתי . עבור גן חובה האנגלית

של תלמידים  ההתקדמות ברכישת השפה האנגליתהספר להעריך את 

 .בשפה האנגליתשנקבע כי עליהם לקבל שיעורים 

 ?מהי מטרתו של מבחן זה
מודד את היכולת להבין ולדבר  ELLs 2.0עבור תכנית  ACCESSמבחן 

הבנת : המבחן כולל ארבעה חלקים. אנגלית שבשימוש במסגרת בית הספר

 .דיבור וכתיבה, הבנת הנקרא, הנשמע

 ?מדוע על ילדי לעבור את המבחן

ילדך יעבור בכל שנה את . לקבל שיעורים בשפה האנגלית נקבע כי על ילדך

המבחן עד אשר הציון שלו יעמוד בקריטריונים שיאפשרו לו להפסיק לקבל 

לפרטים נוספים בנושא האופן שבו נקבע כי . שיעורי סיוע בשפה האנגלית

יש ליצור קשר עם בית הספר שבו , ילדך צריך לקבל שיעורים בשפה האנגלית

 .הוא לומד

 ?י ילדי יעבור את המבחןמת

בכל מדינה נקבעת תקופת זמן שבה על בתי הספר לערוך את מבחן 

ACCESS  עבור תכניתELLs 2.0 .הספר קובעים מתי התלמידים  בתי

. יעברו את המבחן בן ארבעת החלקים במהלך תקופת הזמן שהוקצתה להם

עבור  ACCESSלפרטים נוספים על המועד שבו ילדך יעבור את מבחן 

 .יש ליצור קשר עם בית הספר שבו הוא לומד, ELLs 2.0כנית ת

 ?כיצד נעשה שימוש בציוני המבחן

ההורים יכולים להשתמש בציונים כדי לתמוך . מתבצע בדרכים רבות ELLs 2.0עבור תכנית  ACCESSהשימוש בציונים במבחן 

הנהלות המחוז של בתי הספר משתמשים בציונים כדי . המורים משתמשים בציונים לתכנון מערכי ההוראה והמבחנים. בילדיהם

לנטר את התקדמות התלמיד ברכישת השפה האנגלית ולקבוע האם התלמיד יכול , להעריך את תכניות רכישת השפה שלהן

 .הציונים משמשים גם לעמידה בדרישות הדיווח הפדרליות והלאומיות. להפסיק להשתתף בתכנית רכישת השפה האנגלית

 לשאולשאלות שיש 
 :ההורים יכולים להשתמש בשאלות הבאות לקבל פרטים נוספים אודות חווית המבחן של ילדיהם

 כיצד יערך המבחן? 
  מי יערוך לילדי את מבחןACCESS  עבור תכניתELLs 2.0? 

 היכן יערך המבחן? 

 האם מישהו מבית הספר הסביר את המבחן לילדי? 

 ים שהוא עובר את המבחןהאם כל המורים בבית הספר שבו לומד ילדי יודע? 
  אם ילדי צריך לעבור מבחן במסגרת תכנית החינוך האינדיבידואלית(IEP) ,מהם סידורי השהייה שיסופקו לו במהלך המבחן? 

 מתי וכיצד יימסרו לי ציוני המבחן? 
 
 

 .ילדךיש ליצור קשר עם בית הספר בו לומד , ELLs 2.0עבור תכנית  ACCESSאם יש לך שאלות בנושא מבחן  
 

 הוא מיועד לגברים ולנשים כאחד אולם, מטעמי נוחות בלבד בלשון זכרמכתב זה מנוסח 


