İngilizce Öğrenen Kişiler İçin Revize Edilmiş
Değerlendirme Uyumlaştırmaları
Tüm Ohio öğrencilerinin lise diploması almak için eşit fırsata sahip olmaları ve bu amaca ulaşmak için
gerekli desteği almaları önemlidir. Ohio Eğitim Departmanı (Departman), ulusal köken olarak azınlığa
mensup İngilizce öğrencilerine bu desteği sağlamayı taahhüt eder. Ohio, İngilizce öğrenen kişilerin
alan bilgilerini anlamlı bir şekilde geliştirmeleri ve göstermeleri için çeşitli yollar sunar. Böylelikle
eyalet özellikle İngilizce dil yeterliliğini test etmeyen eyalet sınavları için belirli uyumlaştırmalar sunar.
Departman, öğrencilere sunduğu desteği sürekli olarak iyileştirmeye çalışmaktadır. Departman, test
uyumlaştırmalarını inceledikten sonra Ohio Mezuniyet Testleri (OGT) için Erişilebilirlik Kılavuzunu,
Ohio Eyaleti Test Kuralları Kitapçığını ve Yönetim Kılavuzunu, Ohio Eyaleti Test Kuralları
güncellemiştir. Güncelleştirmeler, dil engellerini azaltmak ve erişilebilirliği artırmak için tasarlanmış
uyumlaştırmalar ile İngilizce öğrenen kişilerin eyalet testlerindeki bilgilerini göstermelerini mümkün
kılmaktadır.
İngilizce öğrenen tüm kişiler, testlerin tümünde uzatılmış süreye sahip olabilir ve kelimesi kelimesine
çeviri sözlüğü kullanabilir. Ayrıca Ohio Eyalet Testlerinde sözlü çeviriye de izin verilebilir. Öğrencilerin
İngilizce dil yeterliliğini değerlendiren okuma parçaları ve yazılı sınav cevapları hariç OGT'nin tüm
bölümleri çevrilebilir. Ohio Erişilebilirlik Kılavuzu, mevcut uyumlaştırmaları ayrıntılı bir şekilde
açıklamaktadır. Bu uyumlaştırmalar, bir kişinin ABD okullarına kaydolduğu süreye veya bir öğrencinin
İngilizce öğrencisi olarak tanımlandığı yıl sayısına göre belirlenmez. Güncellemeler, aşağıda
özetlendiği gibi uygun öğrencilerin OGT'ye yeniden girme olanağını da içerir.
Ohio Mezuniyet Testlerine Yeniden Girmek Artık Mümkün
Departman, OGT'ye yeniden girme olanağı sunduğunu bildirmiştir. İngilizce öğrencileri de dahil olmak
üzere 1 Temmuz 2014'ten önce 9. sınıfa kaydolan kişiler uygundur. İlgilenen kişiler, Ohio devlet okulu
bölgesine, topluluk okuluna, katılım sözleşmeli halka kapalı okula ya da 22 yaş üstü lise diploması
programına kaydolabilir. Okullar dizinine buradan erişebilirsiniz.
OGT'ye Haziran 2022 boyunca girilebilir. Sınava girecek kişilerin her yıl üç sınav şansı olacaktır. Ohio
çevrimiçi OGT test dönemi, Eylül-Temmuz arası açıktır ve final sınavı dönemi 30 Haziran 2022'de
sona erecektir. Sınav tarihleri yere göre değişmektedir. Belge uyumlaştırmaları sonbahar, bahar ve
yaz sınavı dönemlerinde yapılabilir. İngilizce sınavına girecek kişiler, dil yeterliliği düzeylerine bağlı
olarak uyumlaştırma alacaklardır. Daha fazla bilgi için lütfen Ohio Mezuniyet Testi web sayfasını
ziyaret edin. Sorularınız için statetests@education.ohio.gov adresinden veya (614) 466-1317 no'lu
telefondan Değerlendirme Ofisiyle temasa geçin.

