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 محترم والدین یا سرپرست،

) کے طور پر ہوتی ہے  ELLs( طلباء سے تقاضہ کرتی ہے جن کی شناخت انگریزی زبان سیکھنے والوں تمامریاست الینوائے ان 
State -to-Assessing Comprehension and Communication in English State کہ وه ہر سال 

2.0 ®(ACCESS) for ELLs ) اسڻیٹ (- ڻو-کمپریہینشن اینڈ کمیونیکیشن ان انگلش اسڻیٹاسیسنگACCESS  فار (
2.0 ®ELLsاس میں ڈسڻرکٹ کے  ) اسسمنٹ دیں۔ELL  طلباء اور شناخت شده    اندراج شدهیا دوہری زبان کے پروگراموں میں

۔  انکار �   زبان کی معاونت کی خدمات طلباء شامل ہیں جن کے والدین نے سننے، بولنے، پڑھنے اور    ACCESS کر د�ا ��
  بشمول:لکھنے میں طالب علم کی مہارت کا اندازه لگاتا ہے، 

 انگریزی زبان سیکھنے میں پیشرفت۔  ●
 موجوده سماجی اور تعلیمی انگریزی کی مہارت کی سطحیں۔  ●

 � دوران ہوگا۔ اور یہ جنوری اور فروری   -جس منی �ف چند دن لگ�ت ہنی   -ڻ�سٹ مکمل کر� گا   ACCESSکا بچہ آپ
 

 تفصیالت یہ ہیں: 

کمپیوڻر پر سننے، پڑھنے اور بولنے کے اسسمنٹ دیں گے۔ تحریری ڻیسٹ کاغذ/پنسل سے لیا   کے طلباء 3-1گریڈ  ●
 جائے گا۔ 

  سبھی چاروں اسسمنٹ کمپیوڻر پر دیں گے۔  کے طلباء 8-4گریڈ  ●

جو کہ انفرادی طور پر   – پڑھنا، بولنا، اور لکھنا سننا،  --سبھی چاروں اسسمنٹ دیں گے  کنڈرگارڻن کے طلباء  ●
منٹ   45-30کاغذ/پنسل کا استعمال کرتے ہوئے ایک استاد کے ذریعہ لیا جائے گا۔ پورے اسسمنٹ کو مکمل ہونے میں 

 لگیں گے۔

ACCESS وه   ئے کہ میں اپنی بہترین کارکردگی دکھانے میں اپنے بچے کی مدد کریں اس بات کو یقینی بناتے ہواسسمنٹ  کے  
کی  سے ڻیسٹ  بچے کو یاد دالئیں کہ وه ڻیچر اپنے کے دوران روزانہ اسکول میں حاضر ہوں۔   جنوری/فروری) ڻیسڻنگ ونڈو ( 

کے آغاز میں موصول   اگلے تعلیمی سال بچے کے ڻیسٹ کے نتائجکو اپنے  کوئی بھی سوال پوچھے۔ آپ کے بارے میںہدایات 
  ہوں گے۔

ACCESS for ELLs® 2.0  بارے میں اضافی معلومات آپ کے لیے اس خط کے پیچھے فراہم کی گئی ہیں۔ اگر اسسمنٹ   کے
 مجھے کے بارے میں آپ کے کوئی سواالت یا خدشات ہیں تو براه مہربانی اپنے بچے کے استاد سے رابطہ کریں یا 

847-299-1900 x 8406 پر کال کریں۔ 

 آپ کی مخلص،  

 
Erin Sterling 
 دو لسانی خدمات /ELLڈائریکڻر برائے 

 63ایسٹ مین اسکول ڈسڻرکٹ 
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ACCESS for ELLs® 2.0  کے بار ے میں کثرت سے پوچھے جانے والے سواالت 

 
1. ACCESS for ELLs® 2.0 کیا ہے؟ 

ACCESS for ELLs® 2.0  زبان کی مہارت کا ڻیسٹ ہے جسے انگریزی زبان سیکھنے والوں کی  معیاروں پر مبنیایک ،
سماجی اور تعلیمی مہارت کی پیمائش کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سماجی اور تدریسی انگریزی کے ساتھ ساتھ  انگریزی میں 

لینگویج آرڻس، ریاضی، سائنس اور سماجی علوم سے منسلک زبان کا اسکول کے تناظر میں چار زبانوں کے ڈومینز؛ سننا، بولنا،  
 پڑھنا اور لکھنا میں جائزه لیتا ہے۔ 

2. ACCESS for ELLs® 2.0 کسے دینے کی ضرورت ہے؟ 

   کے تمام شناخت شده K-12اسسمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے گریڈ  ACCESS for ELLs® 2.0اسکول ڈسڻرکٹ کو   پبلک
اس میں وه تمام شناخت شده طلباء شامل ہیں جن کے والدین نے  والوں کا ساالنہ جائزه لینے کی ضرورت ہے۔  سیکھنےانگریزی 

ضروری ہے جب تک کہ وه   ڻیسٹ دیناانگریزی سیکھنے والوں کو اس وقت تک   ونت کی خدمات سے انکار کیا ہے۔زبان کی معا
  انگریزی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ریاست کا مقرره کم از کم اسکور حاصل نہ کر لیں۔

 ایک طالب علم کو انگریزی میں ماہر سمجھے جانے کے لیے کس سطح کی مہارت کا اسکور حاصل کرنا ہوگا؟  .3

  ACCESS for ELLs® 2.0ن کی مہارت کے ڻیسٹ، ساالنہ انگریزی زبا  ریاست سے منظور شدهتک، جو طلباء  2017جون 
کی   انگریزیحاصل کرتے ہیں، انہیں انگریزی میں ماہر سمجھا جائے گا اور وه   4.8مجموعی طور پر جامع مہارت کی سطح  میں 

 خدمات کے لیے اہل نہیں رہیں گے۔ 
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