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િપ્રય માતાિપતા અથવા વાલીઓ, 

ઇિલનોઇ રા�ની જ�િરયાત છે કે અંગે્ર� ભાષા શીખનારાઓ (ELLs) તરીકે ઓળખાતા તમામ િવ�ાથ�ઓ 
દર વષ� અંગે્ર�ના મૂલ્યાંકન માટે સ્ટેટ-ટુ-સ્ટેટ Access for ELLs® 2.0 મા ંએસેિસંગ કોિમ્પ્રહ�શન એન્ડ 
કોમ્યુિનકેશન લે.  આમા ંિજલ્લાના ELL અથવા ડ્યુઅલ લ�ગ્વેજ પ્રોગ્રામ્સ (િ�ભાષી પ્રોગ્રામ)મા ંનોધંાયલેા 
િવ�ાથ�ઓનો તેમ જ એવા િવ�ાથ�ઓનો સમાવશે થાય છે કે જમેના માતા-િપતાએ1] ભાષા સહાયક સેવાઓ 
મેળવવાનો ઇનકાર કય� છે.  ACCESS િવ�ાથ�ની શ્રવણ, વ�ૃત્વ, વાચંન અને લેખનમા ંિનપણુતાનુ ંમૂલ્યાંકન 
કર ેછે, જમેા ંશામેલ છે:    

● અંગે્ર� ભાષા શીખવામા ંપ્રગિત. 
● વત�માન સામાિજક અન ેશૈ�િણક અગેં્ર�માં િનપણુતાનુ ંસ્તર. 

તમા�ં બાળક ACCESS ટેસ્ટ - જ ેમાત્ર થોડા જ િદવસો લે છે - �ન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી દરિમયાન પૂણ� કરશે. 
 
િવગતો નીચે મુજબ છે:  

● ગે્રડ (ધોરણ) 1-3 ના િવ�ાથ�ઓ કમ્પ્યુટર પર શ્રવણ, વાંચન અન ેવ�ૃત્વનુ ંમૂલ્યાકંન લેશ.ે લેખનનુ ં
મૂલ્યાકંન પેપર/પેિન્સલ ટેસ્ટ તરીકે આપવામાં આવશ.ે 

● ગે્રડ (ધોરણ) 4-8 ના િવ�ાથ�ઓ ચાર ેમૂલ્યાકંનો કમ્પ્યુટર પર લેશ.ે  

● િકન્ડરગાટ�ન / બાલમંિદરના િવ�ાથ�ઓના  ચારયે મૂલ્યાંકનો -- શ્રવણ, વ�ૃત્વ, વાચંન અન ેલેખન - 
કાગળ/પેિન્સલનો ઉપયોગ કરીને િશ�ક �ારા વ્યિ�ગત રીતે લેવામા ંઆવશ.ે સમગ્ર મૂલ્યાકંન પૂણ� 
કરતા ં30-45 િમિનટ્સ જટેલો સામે લાગશે.  

તમારા બાળકન ેACCESS મૂલ્યાકંનમા ંશે્ર� પ્રદશ�ન કરવામાં મદદ કરવા માટે એ સુિનિ�ત કરો કે  તે 
મૂલ્યાકંનના સમયગાળા (�ન્યુઆરી / ફેબુ્રઆરી) દરિમયાન રોજ શાળામા ંહાજર રહે.  તમારા બાળકન ેપરી�ણ 
દરિમયાન માગ�દશ�ન માટે  િશ�કને કોઈપણ પ્ર�ો પૂછવાનું યાદ કરાવો. તમન ેતમારા બાળકના પરી�ણ 
પિરણામો  શાળાના આગામી વષ�ની શ�આતમા ંપ્રા� થશે.    

ACCESS for ELLs® 2.0 િવશ ેવધારાની માિહતી તમારા માટે આ પત્રની પાછળ આપવામા ંઆવી છે. જો 
તમને મૂલ્યાંકન અંગે કોઈપણ  પ્ર�ો અથવા િચંતાઓ હોય, તો કૃપા કરીને તમારા બાળકના િશ�કનો સંપક�  કરો 
અથવા મને 847-299-1900 x 8406 પર કૉલ કરો. 

આપનો િવ�ાસુ,   

 
એિરન સ્ટિલ�ગ  
ELL/િ�ભાષી સેવાઓનો િનયામક 
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ACCESS for ELLs® 2.0 અંગે વારંવાર પછૂાતા પ્ર�ો 

 
1. ACCESS for ELLs® 2.0 શું છે?  

ACCESS for ELLs® 2.0 એ માનક-આધાિરત, ભાષા િનપુણતા પરી�ણ છે જ ેઅંગ્ર�ે ભાષા શીખનારાઓની 
અંગ્ર�ેમાં સામાિજક અન ેશૈ�િણક િનપુણતાન ેમાપવા માટે રચાયેલ છે. તે સામાિજક અને સૂચના�ક અંગ્ર�ે 
તેમજ ભાષા કળા, ગિણત, િવ�ાન અન ેસામાિજક અભ્યાસ સાથે સંકળાયેલી ભાષાનુ ંશાળાના સંદભ�માં ભાષાના 
ચાર મુખ્ય �ેત્રોમા ંમૂલ્યાંકન કર ેછે : શ્રવણ, વ�ૃત્વ, વાંચન અને લેખન 

2. ACCESS for ELLs® 2.0 લેવાની જ�ર કોને છે? 

સાવ�જિનક સ્કૂલ િડિસ્ટ� ક્ટોએ (�હેર શાળા િજલ્લાઓએ) આકારણી માટે ACCESS for ELLs® 2.0  નો 
ઉપયોગ કરીન ેK-12 ગ્રેડમાં ઓળખાયેલા તમામ  અંગ્ર�ે શી ખનારાઓનુ ં વાિષ�ક મૂલ્યાંકન કરવુ ંજ�રી છે. 
આમા ંએવા તમામ સમાવેશ થાય છે જમેના માતા-િપતાએ ભાષા સહાય સેવાઓ મેળવવાનો ઇનકાર કય� છે. 
અંગ્ર�ે શીખનારાઓએ �ાં સુધી તેઓ અંગ્ર�ેમાં િનપુણ ગણાવવા માટે રા� �ારા િનધા�િરત લઘુ�મ સ્કોર પ્રા� 
ન કર,ે ત્યાં સુધી પરી�ા આપવી  આવશ્યક છે.  

3. અંગે્ર�માં િનપુણ ગણાવા માટે િવ�ાથ�એ િનપુણતા સ્તરનો કેટલો સ્કોર મેળવવો જ�રી છે?  

જૂન 2017 સુધીમા,ં જ ેિવ�ાથ�ઓ વાિષ�ક સંચાિલત રા�-મંજૂર અંગ્ર�ે ભાષાની િનપુણતા પરી�ા, ACCESS 
for ELLs® 2.0 પર 4.8 નંુ એકંદર સંયુ� િનપુણતા સ્તર મેળવ ેછે, તેઓન ેઅંગ્ર�ેમાં િનપુણ ગણવામાં આવે 
છે અને તેઓન ેહવ ેમાટે અંગ્ર�ે સેવાઓની જ�ર નથી.  
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