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 محترم و مکرم والدین:
 

مطلوب  اریاست الینائے کے اندر تمام سرکاری اسکولوں سے ہر سپرنگ (موسم بہار) میں متعدد فیڈرل اور اسڻیٹ ایسسمنڻس (امتحانات) کا اہتمام کرن
فراہم کرتے ہیں، کہ تعلیمی طور پر الینائے  اور الزم ہے۔ عام طور سے، یہ ایسسمنڻس (امتحانات) ہمارے ڈسڻرکٹ اور اسڻیٹ سے متعلقہ معلومات

 میں تمام ہم جماعت طلباء کے مقابلے میں ہمارے طلباء کیسے آگے بڑھ رہے ہیں۔
 

کی پابندیوں کے باعث کئی تدریسی تبدیلیاں کی تھیں۔ اور ہم ان تبدیلیوں میں تنہا  COVID-19جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں، ہمارے ڈسڻرکٹ نے  
پینڈیمک (وبا) کے باعث ریاست اور ملک بھر میں اسی طرح کی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ گزشتہ سال بھر کے دوران جن مشکالت کا اسکول  –نہیں ہیں 

بورڈ  ٹڈسڻرکڻس، اسڻوڈینڻس، اور فیملیز نے سامنا کیا ہے، اس کے باعث اسپرنگ ڻیسڻنگ (موسم بہار میں امتحانات) کی چھوٹ کے لیے الینائے اسڻی
) نے امریکی محکمہ تعلم سے البنگ کی ہے۔ تاہم ، حال ہی میں، الینائے اسڻیٹ سپرنڻنڈنٹ آف ایجوکیشن، ڈاکڻر کارمین ایالہ ISBEوکیشن (آف ایج

شیئر کیا ہے کہ یو۔ایس۔ محکمہ تعلیم، ملک بھر کے کسی بھی سرکاری اسکول ڈسڻرکٹ کو، موسم بہار کے امتحانات، کو نظرانداز  پیغامUنے ایک 
ہ) کے دراز لرنرز (طلب-کے لیے اس اسپرنگ (موسم بہار) میں ہائیبرڈ اور دور 63ڈسڻرکٹ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ، 

 ۔امتحانات لینا ضروری ہوگا
 

 ذیل میں فیڈرل اور اسڻیٹ کے مقتدر ایسسمنڻس (امتحانات) ہیں:
 طلباء: ایسسمنٹ کی تفصیل: اسڻیٹ ایسسمنٹ:

 

انگلش لینگویج پروفیشنسی ڻیسٹ جو کہ انگلش لینگویج میں طلباء کے 
رتا کپڑھنے، لکھنے، بولنے اور سننے کی تعلیمی صالحیتوں کی پیمائش 

 ہے۔

K-8  گریڈ میں انگلش
 لرنرز (سیکھنے والے)

 

ایلینائے کے کسی بھی پبلک اسکول ڈسڻرکٹ میں طلباء کو انرول ہونے 
(داخلہ لینے) کیلئے اسڻیٹ ایسسمنٹ اور اکاؤنڻبلیڻی (امتحان و احتساب) 

انگلش لینگویج آرڻس (فنون) اور  IARپیمائش کرتے ہیں۔ الینائے میں 
 اضی) سیکھنے کے معیارات کا تعین کرتا ہے۔میتھمیڻکس (ری

گریڈ کے تمام  3-8
 طلباء

 

نیکسٹ جنریشن سائنس اسڻینڈرڈز (اگلی نسل کے سائنسی معیارات) سے ہم 
آہنگ ہے اور طلباء کے کلیدی سائنس کے معیارات پر مہارت کی پیمائش 

 کرتے ہیں۔

گریڈز کے  8اور   5
 تمام طلباء

 
 جب ہم اسپرنگ ڻیسڻنگ (موسم بہار کے امتحانات) کے ساتھ آگے بڑھتے ہوں، تو ذیل میں چند قابل غور اہم نکات درج ہیں: 

مئی کے درمیان قائم ہوگی۔ان میں سے بہت  14مارچ اور  15ان میں سے بیشتر امتحانات کا اہتمام و انتظام کے لیے ہماری ڻیسڻنگ ونڈو  ●
 ی تکمیل کے کثیر دن درکار ہیں، لہذا ڻیسٹ سیشنز، ایسی حکمت عملی کے مطابق شیڈیولسے ایسسمنڻس (امتحانات) ک

 (مقرر) کیے جائیں گے کہ طلباء کو ہلکان نہ کر سکیں۔
، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں خود حاضری دیتے ہیں-اسڻوڈینڻس (طلباء) فی الحال تعلیم کے لئے اسکولوں میں بذاتاگر آپ کے   ●

 اپنے اسکول ڈے کے دوران اپنے مطلوبہ ایسسمنڻس (امتحانات) لیں گے۔طلباء  -ہے 
دراز مقامات -، تو آپ کو، آپ کے ریموٹ لرنرز (دوردراز مقامات سے حاضر ہوتے ہوں-اسڻوڈینڻس (طلباء) اسکول  میں دوراگر آپ کے  ●

دقسمتی ب کیشن (مواصلت) ارسال کر دی جائے گی۔ کے طلباء) کے اسکول میں بنفس نفیس آ کر امتحان دینے کے شیڈیول سے متعلق کمیونی
 دراز مقامات سے) انتظام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔-سے، الینائے ان ایسسمنڻس (امتحانات) کو ریموڻلی (دور

والدین، اپنے کی جانب سے اس کی سختی سے حوصلہ شکنی کی گئی ہے، لیکن اس سال کے منفرد حاالت کے باعث،  ISBEاگرچہ  ●
آؤٹ (انتظام) کیسے کیا جائے -آپٹ دراز مقامات کے طلباء) کو اسکول میں آ کر امتحان دینے سے، انکار کرسکتے ہیں۔-لرنرز (دورریموٹ 

 گا، اس کے بارے میں مزید معلومات جلد فراہم کی جائیں گی۔
 

آپ کی پارڻنرشپ (شراکت داری) کو سہراتے ہیں  ایک بار پھر، مستقبل قریب میں اس سلسلے میں آپ کے لیے مزید معلومات پیش کی جائیں گی۔ ہم
حتی  وکیونکہ ہم اس موسم بہار میں اسڻیٹ ڻیسڻنگ (ریاستی امتحانات) کے ساتھ ایک اور چیلنج کا سامنا ہے، اور اس اسکول ایئر (تعلیمی سال) ک

 تے ہیں اور آپ کے لیے تعریف گو ہیں۔ہم جان -اور آپ نے کیا ہے  –آپ جو کچھ کرتے ہیں  -االمکان حد تک کامیاب بنانے کے لیے 
 

 خیراندیش،
 

 ایرون رابرَسن
 اسسڻنٹ سپرنڻنڈنٹ آف ڻیچنگ اینڈ لرننگ

http://link.isbe.net/m/1/90208844/02-b21053-29dbd9e8cf5446d291108d76bf4230ea/1/409/c3b1c5fd-63fe-436e-a178-6b3fc617eba1
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