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Prezados pais ou responsáveis:  
Seu filho atualmente recebe lições em um programa de Inglês como Segunda Língua (ESL). Para 
determinar o progresso da proficiência dos alunos na língua inglesa, os alunos de ESL são avaliados 
anualmente através do teste ACCESS para ELLs (sigla para: Aprendizes de Inglês). Embora atualmente as 
aulas sejam remotas, devido a COVID-19, o Departamento de Educação da Pensilvânia exige, por lei, os 
testes ACCESS para ELLs, e o Distrito não está autorizado a realizar o teste remotamente. Portanto, o 
Distrito está planejando convidar os alunos a irem até os prédios escolares para fazer o teste, em uma 
data de início a ser determinada e baseada no programa de volta às aulas do Distrito. Este plano pode 
mudar, mas abaixo estão algumas informações sobre o teste. Você não precisa fazer nada neste 
momento para o teste. A escola do seu filho entrará em contato com você com mais informações. 

Nome do Teste: ACCESS para ELLs (Avaliação da Compreensão e Comunicação em Inglês de 
Estado para Estado para Aprendizes de Inglês)  

Período de Testes: A ser determinado – 19 de Marco de 2021 (Uma vez que o Distrito anuncie o 
plano de retorno à escola, sua escola irá providenciar um cronograma de testes para seu filho. 
Seu filho fará o teste de um a três dias durante este período de tempo.) 

Local: Pessoalmente, na escola do seu filho  

Informações importantes:  

● O teste medirá o nível de proficiência do seu filho em inglês na fala, compreensão, leitura e 
escrita. Os resultados dos testes serão compartilhados com você durante o verão ou início do 
próximo ano letivo. 

● O distrito não pode realizar o teste remotamente. O teste só pode ser dado pessoalmente, seja 
em um computador, com lápis e papel, ou uma combinação de ambos. 

● Se a sua escola administrar o teste online, seu filho pode ser solicitado a trazer consigo para a 
escola o computador emprestado pelo distrito. 

● Os funcionários da escola seguirão as diretrizes do plano de Saúde e Segurança do Distrito, 
incluindo distanciamento social, uso de máscaras e equipamentos de higienização.  

● Seu filho continuará recebendo serviços de ESL mesmo que não faça o teste; no entanto, o 
teste ajudará sua escola a auxiliar melhor seu filho.  

Se você tiver alguma dúvida ou preocupação em levar seu filho à escola para fazer o teste, por favor 
entre em contato com Lisa Darnowsky coordenadora de ESL (267) 573-9247, edarnowsky@philasd.org 
ou com a professora de ESL de seu filho. Caso contrário, sua escola entrará em contato com você com 
mais instruções.  
Para atualizacões dos planos do Distrito para retorno à escola, acesse: 
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/  
 
Atenciosamente, Secretaria de Avaliação e Secretaria de Currículos e Programas Multilíngues 
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