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پشتیبانیوبرنامه
کالسهایبهمنفرزندچرا
ELL

؟دارداحتیاج

استمدرسهنظرموردسطحازترپایت  ننوشت  نوخواندنسطح .

هستهمسالازگروهازمتفاوتکردنصحبتسطح

کنیددنبالبعدیاسالیدهایدرراپرورشواموزشوزارتاستانداردهای

ELL= English Language Learners
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ELL Matrices (Secondary – grades 8-12) Levels of Progress Toward Language 
Acquisition 
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Understanding Our ELL Levels

1
• BEGINNING
•Students are at the very beginning of the process of learning English.  They understand little or no English.

2

• DEVELOPING
•Students are able to understand varying amounts of everyday English.  They repeat or read simple, routine phrases or 
sentences but cannot yet use the language to communicate their thoughts and opinions. Students make frequent 
grammatical errors and use limited vocabulary.

3

• EXPANDING
•Students can communicate ideas in English but have difficulty with correct grammatical usage in their oral and written 
language, and very often omit words or incorrectly form their phrases and sentences.  They need support with content 
language and vocabulary development. 

4

• CONSOLIDATING 
•Students have little difficulty communicating their ideas in English. They require support with idiomatic expressions, words 
with multiple meanings, and abstract academic concepts. 

5
• BRIDGING
•Students are approaching grade-level proficiency in English.  They may need support with the nuances of language in specific 
situations (idioms, humour, and  content areas unfamiliar to the student.)

BC Ministry of Education  ELL Standardswww.vsb.bc.ca



؟میکنندبرگزارراالالایکالسهایمدارسچگونه

کتاموزاندانشتعداددرتفاوتدلیلبهمدارسدرالالایبرنامه ممکنکنندهشر

باشدمتفاوتاست

 باشندداشتهعلومواجتمایععلومبرایالالایکالسهایاستممکنمدارسبرخ 

 باشدیممختلفسطوحوسنی  بااموزاندانششاملکالسهابرخ 

در همکاریمدارسبرخ  وجودالالایمعلمی  وکالسهامعلمی  بی  مستقیمسغی 
دارد

.
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Secondary - Typical Timetable 
ستانزمانبندیجدول دبی 
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Regular ELL

1 English (8-12) انگلییس ELL English الالایانگلییس

2 Socials (8-11) اجتمایععلوم ELL Socials الالایاجتمایععلوم

3 Science (8-11) علوم ELL Science الالایعلوم

4 Math (8-11) ن ریاض  Math

5 Physical Education (8-10) نتربیت بدن  Physical Education

6 Language (8-11) زبان ELL Reading/Writing or Elective  نوشت  نوخواندن

7 Elective Fine Arts  ن اختیاری)هن  Elective Fine Arts 

8 Elective Applied  Skills کاربردیعلوم اختیاری) Elective Applied Skills



فت کهدرپیشر
ی
عواملوحمایتهائ

ایالالموثرهستند وارزیائی

؟میمانندنالالایدرموزانآدانشمدتچه

هستمتفاوتاموزدانشهربرای .

فتدرکهعوامیل : هستندموثردانشنآموزپیشر

تالش

ه انگن  

ینزباننمادری (خواندننوننوشت  ن) ادامهنیادگن 

ورودسن

ینزباننخارجنازنمحیطنمدرسهن یادگن 

کانادابهورودبدودرزبانسطح
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صورتیکهدرندارندنیازالالایبهموزانآدانش

گوش کرد ن در حد تعیین شده وزارت اموزش باشد/ صحبت کردن/نوشتن/خواندنسطح

پیشرفت قابل توجهی در کالسهای ای ال ال داشته باشند

نیازهای تعیین شده در برنامه اموزشی کمتر باشد

سطح قبلی انگلیسی خوب باشد

دانش اموز پرتالش و با انگیزه باشد

لطفا به خاطر داشته باشید که مهارت های انگلیسی نیاز به تقویت دارند حتی اگر دانش اموز 
. در سطح ای ال ال نباشد
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نیازالالایبهموزآدانشدهدنشانکهداردوجودزمونیآیاآ
ندارد

ن ! خن 
آهیچ

 
نداردوجودربانمهارتتعیت  نجهتزموئ

نروزانهراموزانآدانشمعلمعا میکنندارزیان 

دهندیمنشانکوچیکمحدودهدرراموزآدانشقابلیتهایتنهاامتحاناتوتستها

نامتحان میباشدسطحتعیت  نبرایابزاریتنهانهان 
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ELL فواید

ایالالبرایتوسعهوخدمات
انانگلییسطراخ فتفراگی  پیشر

:شدهاست

ی کمکبهدانشآموزدریادگی 
دروسآکادمیک

ارتقویتتوانأیآنهادرارتباطبرقر
کردن

کمکبهباالبردناعتمادبهنفس
آنهاایجادمحیطامنومفیدبرای

ابرازخود

•
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آیابرنامههایآنالینبرایکمک
بهفرزندمندربهبودزبان
انگلییسخودوجوددارد؟

• Tumblebook Readables

• Google:  Vancouver 
public library + 
tumblebook readables

• Go to TumbleBook 
Cloud. Select read-
alongs.

• Storybooks Canada: 
https://www.storybookscan
ada.ca
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کالسهایایا
زبانخصوصی

یادگیریسرعت
؟میکندبیشتررا

ن نونتمریننبیشن  نآنهانیمنتوانندنپشتیبان 
ً
ینرانارائهناحتماال
.دهند

نمعلمن،نمشارکتنمعلمنفرزندتاننران درنصورتنداشت  
لنکنید باشندنمربیاننیمنتوانندننقشنموثرینداشته. کنن 

.دهندانجامنتکالیفدانشآموزرا،نامانآنهانهرگزننبایدن

نمدرسهنون ازنفعالیتهاینخارجدانشنآموزاننبهنتعادلنبت  
هنبسیارینازنفعالیتهاینخارجنازنمدرس. دارندمدرسهننیازن

نممکنناستندرن آنهاندرمدرسهودرسموفقیتنن  
.نقشنداشتهنباشد
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...یادتانباشدکه

یجهتدوسالحدوداستممکن برقراریمهارتهاییادگی 
باشدالزمزمانارتباط

درحددیگریکزباندرممکناستسالهاطولبکشدتا
.نظرعلیمشویدصاحبحرفهای

یگایه واندتیمزبانانگلییسدرحدعلیموتخصیصیادگی 
.سالطولبکشد7تا
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