 ACCESS for ELLsکیا ہ�ے؟
 ACCESS for ELLsانگریزی
زبان میں مہارت کا ایک ٹیسٹ
ہ�ے جو طلباء کی انگریزی
زبان کی تعلیمی مہارتوں کی
پیمائش کرتا ہ�ے۔
آپ کے ب� چ�ے کی شناخت  ELLکے طور پر ہوئی ،جس کا
مطلب ہ�ے کہ آپ کے ب� چ�ے کو دوسری کالس یل�نے کے عالوہ
انگریزی میں بھی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت پڑ
سکتی ہ�ے۔  ELLوالے طلباء ہر سال انگریزی زبان کی
مہارت کا ٹیسٹ ید�تے ہیں۔
ٹیسٹ سے اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہ�ے کہ
آیا طلبا کے پاس زبان کی وہ مہارت ہ�ے جو کالس روم
میں مکمل طور پر حصہ یل�نے کے يل�ے درکار ہ�ے۔ آپ کے ب� چ�ے
کے اساتذہ اس وقت  ACCESS for ELLsٹیسٹ کے اسکور
کا استعمال کرتے ہیں جب وہ یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کے
ب� چ�ے کو یک�سے بہترین ط یر�قے سے پڑھایا جائے۔
ٹیسٹ اسکور اساتذہ کو تعلیمی انگریزی سیکھنے میں
آپ کے ب� چ�ے کی پیشرفت کا پتہ لگانے میں مدد کرتے ہیں اور
اسکولوں کو یہ فیصلہ کرنے میں بھی مدد ید�تے ہیں کہ
انگریزی زبان کی کون سی امدادی خدمات فراہم کرنی
ہ�ے۔ آپ اسکول میں پا�نے ب� چ�ے کی حمایت میں بات کرنے کے
يل�ے ٹیسٹ کی معلومات کا استعمال کرسکتے ہیں۔
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ELL
انگریزی زبان سیکھنے واال ،یا  ،ELLایک ایسا طالب
علم ہ�ے جس کو دوسری کالسوں کے عالوہ ،انگریزی
میں تدریس حاصل کرنے کا موقع ملتا ہ�ے۔ ہر سال
 ELLsکا ٹیسٹ ہوتا ہ�ے تا کہ اساتذہ کو ان کی زبان
کی مہارت کو سمجھنے میں مدد ملے ،لیکن آپ کو
زبان کی مدد کو قبول کرنے یا مسترد کرنے کا حق ہ�ے۔

زبان یک مہارت
زبان کی مہارت کا لیول اس بات کی ایک پیمائش
ہ�ے کہ زبان کی مہارت کے حصول میں طلباء کی
پیش رفت کیا ہ�ے۔ جب طلبا زبان کی مہارت کے اعلی
لیول تک پہنچ جاتے ہیں تو ،انہیں زبان کی مدد کی
خدمات کی مزید ضرورت نہیں ہوتی ہ�ے۔
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 ACCESS for ELLsتشخیص
• ACCESS for ELLsکاغذ اور پنسل یا کمپیوٹر پر مبنی
فارمیٹ میں دستیاب ہ�ے۔
•کنڈرگارٹن  ACCESS for ELLsمیں کم عمر متعلمین
کی دلچسپی برقرار رکھنے کے يل�ے کہانیوں اور سرگرمیوں
کا استعمال کیا جاتا ہ�ے۔
• Alternate ACCESS for ELLsایک ٹیسٹ ہ�ے جسے
سپورٹ ٹیمیں انتہائی اہم تعلیمی معذوریوں والے
طلباء کے یل�ے استعمال کرنے کا انتخاب کرسکتی ہیں۔ یہ
اضافی مدد کی پیش کش کرتا ہ�ے اور طلبا کو ٹیسٹ آئٹم کا جواب ید�نے کے يل�ے متعدد مواقع فراہم کرتا ہ�ے۔

اساتذہ سے پا�نے ب� چ�ے کے اسکول میں  ACCESS for ELLsٹیسٹنگ کے منصوبوں کے بارے میں
بات کریں۔
آپ کے ب� چ�ے کو  ACCESS for ELLsکے یل�ے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہ�ے۔ یہ ٹیسٹ طلباء کے یل�ے ان تمام طریقوں کا مظاہرہ
کرنے کا ایک موقع ہ�ے کہ وہ انگریزی سمجھتے ہیں اور اس میں مواصالت کرسکتے ہیں۔
ٹیسٹ کے دن کے يل�ے تیار کرنے کی خاطر اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ بھرپور نیند حاصل کرے اور ناشتہ کھائے۔
پا�نے ب� چ�ے کے اساتذہ سے اس بارے میں بات کریں کہ آپ کو ٹیسٹ اسکور کب ملے گا ،آپ کے ب� چ�ے کا اسکول ان اسکور کو کس طرح
استعمال کرتا ہ�ے ،اور جب آپ کے ب� چ�ے میں انگریزی زبان کی مہارت پیدا ہو جاتی ہ�ے تو زبان کی مدد میں کس طرح تبدیلی آتی ہ�ے۔

سواالت جو آپ
پوچھ سکتے ہیں

•میرا بچہ کب  ACCESS for ELLsٹیسٹ دے گا؟
•مجھے پا�نے ب� چ�ے کے  ACCESS for ELLsٹیسٹ اسکور کب حاصل ہوں گے؟
•اکیڈمک انگریزی میں میرے ب� چ�ے کی پیشرفت میں مدد کرنے کے يل�ے ٹیسٹ
اسکور کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہ�ے؟
•اس بات کا فیصلہ آپ یک�سے کرتے ہیں کہ کب میرا بچہ زبان کی مدد لینا
بند کردے؟
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