Danh sách kiểm tra Điều tiết Người học Ngôn ngữ Tiếng Anh (EL)
2018-2019
Cơ quan Giáo dục Địa phương (LEA):
Thông tin Học sinh
Họ:
Trường:

Tên:

10 số LASID#:
Giáo viên EL:

Ngày sinh:
Ngôn ngữ mẹ đẻ/đầu tiên:

Lớp:

Đánh giá Toàn bang và (các) Môn được tổ chức Thi

□ ELA □ Toán □ Nghiên cứu Xã hội □ Khoa học
LEAP 2025/EOC: □ Tiếng Anh I □ Tiếng AnhII □ Tiếng AnhIII □ Đại số I □ Hình học □ Sinh học □ Lịch sử Hoa Kỳ
LEAP 2025:

Chỉ dẫn
1. Được hoàn tất bởi Hội đồng EL (vui lòng tham khảo Sổ tay Tiếp cận và Điều tiết LEAP 2025 để được hướng dẫn)
2. Các điều tiết thử nghiệm chỉ được cho phép trong các buổi đánh giá toàn bang nếu đã được sử dụng thường lệ trong lớp
3. Các điều tiết nên được mã hóa trong ô LEP Test Accommodation (Điều tiết cho Bài kiểm tra LEP) cho các buổi đánh giá toàn bang
4. Các điều tiết sẽ được thông báo đến tất cả giáo viên để thực hiện trong lớp
5. Nộp đơn đã hoàn tất đến Nhân viên Điều phối Bài Kiểm tra của Nhà trường và Học khu
Điều tiết và Thay đổi cho việc Hướng dẫn và Đánh giá cho các Đánh giá trong Lớp & Toàn bang
Điều tiết và Thay đổi Trong lớp
Điều tiết và Thay đổi trong Kiểm tra Toàn bang

□ Từ điển song ngữ/máy phiên dịch điện

□ Bỏ qua một phần các lỗi chính tả

□ Đánh giá môn Toán bằng tiếng Tây Ban Nha

□ Sách giáo khoa/tiểu thuyết âm thanh

□ Thời gian thêm

□ Học nhóm/hỗ trợ từ bạn học

□ Cung cấp Ngôn ngữ Tiếng Anh/Tiếng Bản

□ Cung cấp từ điển dịch từng chữ

□ Thời gian thêm cho các bài kiểm tra

□ Giảm các tác vụ dùng giấy/bút chì

□ Bài Kiểm tra được giám sát bởi Giáo viên Tiếng

□ Bài tập được rút ngắn, sửa đổi, ít đi,

□ Đọc thành tiếng bài kiểm tra đánh giá môn

tử được cho phép mọi lúc

□ Bài luận và bài tập viết được chấp nhận
dùng ngôn ngữ bản địa

và bài tập

□ Các hoạt động tương tác được tăng

địa Từ điển Dịch Từng Chữ

cường

(không định nghĩa)

hoặc được thu hình

□ Bài kiểm tra có sửa đổi/rút ngắn

Anh hoặc dịch vụ ngôn ngữ cung cấp cá nhân
Khoa học, và Nghiên cứu Xã hội

□ Bạn học hỗ trợ ghi chép bài vở

□ Các chỉ dẫn bằng ngôn ngữ bản địa
□ Đánh giá môn Toán bằng tiếng Tây Ban

□ Ghi chú/hướng dẫn học được sao chép

□ Các bài thi đọc thành tiếng môn Toán,

Nha

□ Không

Khoa học, và Nghiên cứu Xã hội

Các Tính năng Tiếp cận Hiện có cho Tất cả Học sinh

□ Kiểm tra Cá nhân

□ Kiểm tra Nhóm nhỏ

□ Đọc thành tiếng môn
Toán

□ Tự đọc thành tiếng

□ Thiết bị/Bàn ghế chuyên dụng

Điều tiết Đặc biệt
Nếu học sinh cần một điều tiết không có trong tùy chọn được liệt kê ở trên, không làm thay đổi cơ cấu thước đo đánh giá của bài kiểm
tra, và có một IAP hoặc IEP nhà trường có thể yêu cầu sự chấp thuận việc sử dụng điều tiết này trong buổi kiểm tra toàn bang bằng
cách nộp Mẫu đơn Yêu cầu Điều tiết Đặc biệt.

□ Học sinh có minh chứng Điều tiết Đặc biệt được sử dụng chỉ trong lớp học.
□ Điều tiết được LDOE chấp thuận cho việc kiểm tra của bang và được sử dụng thường lệ trong lớp.
□ Mẫu Yêu cầu Điều tiết Đặc biệt được đính kèm.
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