
 ای میل کا عنوان: موسم بہار کے آزمائشی امتحانات سے متعلق اہم معلومات: آپ کا جواب درکار ہے
 

 ۲۰۲۱مارچ  ۱۸
 

 محترم فیملیز، 
 

 Illinois Stateمیں، میں نے ریاست الینوائے کے تعلیمی بورڈ (پیغامکو بھیجے گئے ایک   ۲۰۲۱مارچ   ٥کے گھرانوں کو  ٦۳تمام ڈسڻرکٹ 
Board of Education (ISBE) (  کی جانب سے ریاست کی موسم بہار کے آزمائشی امتحان کے حوالے سے الزمی رہنمائی شیئر کی ہے۔ اب

 چونکہ منصوبے حتمی طور پر تشکیل دے دیے گئے ہیں، تو ہمارے پاس بتانے کی خاطر مزید اضافی معلومات موجود ہیں۔
 

رم کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مخلوط طلباء بالمشافہ تعلیم کے دوران موسم بہار کے فا RSVP: آپ کو اس ای میل یا مخلوط/امتزاجی طلباء
 قابل اطالق جائزوں میں شریک ہوں گے۔  

 
فاصالتی آزمائشی امتحانات کی اجازت نہیں دیتا، لٰہذا فاصالتی طلباء کے بالمشافہ آزمائشی امتحانات میں شامل ہونے  ISBE: چونکہ فاصالتی طلباء

 خاطر انتظامات کیے گئے ہیں: کی
 

  Family( کے خاندانی وسیلہ جاتی مرکز ٦۳ڈسڻرکٹ صحت و حفاظت کی ہدایات کی پیروی کی خاطر، فاصالتی طلباء  :K-٥گریڈز  ●
Resource Center (FRC) ( ٥ک ہوں گے۔ کے اندر اپنے موسم بہار کے جائزوں میں شری-K یہ  کے آزمائشی امتحانات کی تاریخیں

 ہیں۔
کے اندر اپنے موسم بہار کے  )Gemini Middle Schoolمینائی مڈل اسکول (جیجگہ دستیاب ہونے کے سبب، فاصالتی طلباء : ۸-٦گریڈ  ●

 یہ ہیں۔ کے آزمائشی امتحانات کی تاریخیں ۸- ٦جائزوں میں شریک ہوں گے۔ 
والدین اپنے فاصالتی  امر کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، تاہم اس سال کے تخصیصی حاالت کے سبب، کی جانب سے اس ISBEاگرچہ  ●

میں موسم بہار کے جائزوں میں شرکت کے عمل کو منتخب نہ کرنے کا  FRCتعلیم حاصل کرنے والے بچے (بچوں) کے جیمینائی یا 
صبح کے وقت ہم وقتی (براه راست) کے طلباء  ۸-۳ے دنوں میں، گریڈ براه کرم نوٹ کریں کہ آزمائشی امتحانات ک فیصلہ کر سکتے ہیں۔

۔ غیر ہم وقتی (ریکارڈ شده/آزادانہ) تعلیمی اختیارات ان طلباء کو میسر ہوں گے جنہوں نے آزمائشی تدریس حاصل نہیں کر پائیں گے
 امتحانات کا انتخاب نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہو گا۔

مقرره  آپ کو اپنے بچے (بچوں) کو م بہار کے آزمائشی امتحانات میں شمولیت کا فیصلہ کرتے ہیں، تواگر آپ اپنے بچے (بچوں) کے موس ●
 تاریخوں پر آزمائشی امتحانات کے مقام (مقامات) پر النا اور لے جانا ہو گا۔

سروے   مارچ تک جمع کروا کے ہمیں اپنی ترجیح سے آگاه کریں۔ ۳۰منگل،   فارم RSVPکا موسم بہار کے آزماشی امتحانات کا   ۲۰۲۱یہ  ●
رنے کے میں ہر گریڈ کی سطح کو تفویض کرده ڻیسڻس اور آزمائشی امتحانات کے شیڈیول بھی شامل ہیں۔ اگر اس سروے کو مکمل ک

 سلسلے میں آپ کو معاونت چاہیئے، تو براه کرم اپنے بچے کے اسکول سے رابطہ کریں۔  
اگر آپ کے سروے سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ اپنے بچے (بچوں) کی موسم بہار کے آزماشی امتحانات میں شمولیت کے خواہاں ہیں، تو آپ کو  ●

 پر مبنی ایک اور مراسلہ موصول ہو گا۔ تک، ڈراپ آف اور پک اپ کی معلومات سمیت، تفصیالتاپریل ۲
 

ری کا اگرچہ یہ کسی بھی لحاظ سے مثالی صورتحال نہیں، تاہم ہم موسم بہار کے آزمائشی امتحانات کے نئے انتظامات کی تالش میں آپ کی شراکت دا
 خیرمقدم کرتے ہیں۔ 

 
 خیرخواه، 

  
 )Aaron Robersonآرون روبرسن ( 

 )Assistant Superintendent of Teaching and Learningمعاون سپریڻینڈنٹ تعلیم و تدریس (
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