From June 1st-5th, UCIS will be conducting Oxford English tests to assess proficiency in English ability for only our
students currently enrolled in ESL from grades 3-12. These assessments will be administered online during live ESL
classes by the ESL teacher, who will provide support. The exam should only take one class session or around 40
minutes. Please consult the ESL teacher for the days and times of these exams. These exams will be taken at home
on a computer by your child so we ask that families do their best to provide students with a quiet place to take these
assessments to avoid distractions. The data from these tests will be used to determine growth and be only one of
several data pieces used to determine students’ ability levels to facilitate effective differentiation. Therefore, we ask
that students take these assessments independent of any assistance. If a student does need assistance with this ESL
test, please contact your child’s homeroom teacher or ESL teacher. Please feel free to read more about the Oxford
ESL Test HERE and how to administer the test HERE. Thank you and we are looking forward to seeing the results.

从 6 月 1 日至 5 日，UCIS 将进行牛津英语测验，此评估旨在评估 3 至 12 年级正在参加 ESL 的学生的英语能
力水平。这些评估将在 ESL 网课课程中由 ESL 老师在线提供，他们将提供支持。考试只需要一堂课时间或约
40 分钟。有关这些考试的日期和时间，请咨询 ESL 老师。这些考试将由您的孩子在家中通过计算机来进行，
因此，我们要求家长尽最大努力为学生提供一个安静的地方进行这些测试，以免分散他们的注意力。这些测
试中的数据将用于确定学生的进步情况，并且仅是用于按照学生水平分班的几个参考数据之一。因此，我们
要求学生在没有任何帮助的情况下接受这些测试。如果学生确实需要有关此 ESL 测试的帮助，请与您孩子的
班主任或 ESL 老师联系。请随时点击此处阅读有关牛津 ESL 测试的更多信息，以及点击此处查看如何进入测
试系统的指南。谢谢您，我们期待着测试的结果。

UCIS 는 G3-G12 중 현재 ESL 에 등록한 학생들의 영어 실력을 평가하기 위해 6 월 1 일부터 5 일까지 옥스포드
영어 시험을 실시할 것입니다. 이 평가는 6 월 1 일부터 5 일까지 라이브 ESL 수업 중에 ESL 교사에 의해
온라인으로 시행됩니다. 시험은 하나의 수업 세션 또는 약 40 분 정도 소요됩니다. 이 시험의 날짜와 시간에
대해서는 ESL 교사에게 문의하십시오. 이 시험은 자녀가 집에서 컴퓨터로 치르게 되므로, 자녀가 방해받지
않고 시험을 볼 수 있는 조용한 장소를 제공할 수 있도록 가족분들께서 최선을 다해 주시길 부탁드립니다. 이
테스트의 데이터는 성장을 확인하는데 사용되고, 또 차별화를 용이하게 하는 학생의 능력 수준을 확인하는데
사용되는 몇 가지 데이터 중 하나가 됩니다. 이에 따라, 저희는 학생들이 어떤 도움 없이 이 평가를 받을 수
있길 요청합니다. 학생이 ESL 테스트와 관련하여 도움이 필요한 경우 자녀의 담임 교사 또는 ESL 교사에게
문의하십시오. Oxford ESL 테스트에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하시고, 또 시험 방법은 여기를
참조하시기 바랍니다. 저희는 이 테스트에서 자녀의 성장을 축하할 수 있기를 기대합니다. 감사합니다.

ตั้งแต่วนั ที่ 1-5 มิถุนายน ทางโรงเรี ยนนานาชาติยูนิต้ ี คอนคอร์ด จะดาเนินการทดสอบ ภาษาอังกฤษของ
Oxford เพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนของเรา ที่ลงทะเบียนเรี ยนใน ESL จากเกรด
3-12 เท่านั้น การประเมินเหล่านี้ จะได้รับการจัดการออนไลน์ ในระหว่างชั้นเรี ยน ESL ด้วยการ Live
สดโดยครู ESL ที่จะให้ การสนับสนุน การสอบจะใช้ เวลาเพียงครั้งเดียวหรื อประมาณ 40 นาที
กรุ ณาปรึ กษาครู ผส้ อน ESL สาหรับนัดวันและเวลา ของการสอบเหล่านี้
บุตรหลานของท่านจะทาการทดสอบที่บา้ นโดยใช้คอมพิวเตอร์ ดังนั้น
ทางโรงเรี ยนจึงขอให้ครอบครัวช่วยเตรี ยมความพร้อมอย่างดีที่สุด โดยให้นกั เรี ยนมีสถานที่เงียบ ๆ
เพื่อทาการประเมินเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน ข้อมูลจากการทดสอบเหล่านี้ จะถูกใช้
เพื่อกาหนดการพัฒนาความก้าวหน้าและเป็ นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ ข้อมูลที่ใช้ในการกาหนด
ระดับความสามารถของนักเรียน เพื่อช่วยให้เกิดความแตกต่าง อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ทางโรงเรี ยนขอให้นกั เรี ยนทาการประเมินเหล่านี้โดยไม่ให้มีการช่วยเหลือใด ๆ หากนักเรียน
ต้องการความช่วยเหลือในการทดสอบ ESL นี้กรุ ณาติดต่อครู ประจาชั้นของบุตรของท่าน หรื อครูสอน ESL
กรุ ณาอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ Oxford ESL ที่นี่ และวิธีการจัดการการทดสอบที่นี่
ขอขอบพระคุณและเรารอคอยที่จะเห็นผลลัพธ์ จากการทดสอบนักเรี ยนในครั้งนี้

