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میں سال کے دوران داخل ہوتے  FCPSکے وه طلباء جو  K-12لیتے ہیں۔ گریڈ    WIDA ACCESS Placement Test™ (W-APT)*کنڈرگارڻن کے طلباء ستمبر میں
 لیتے ہیں۔  WIDA Screener) لیتے ہیں یا WIDA Measure of Developing English Language ™)MODELہیں وه یا تو، 

  
 

         تاریخ__________________           م_____________________________طالبہ کا نا علم / طالب
 

 (سرپرستان)، والده (والدین)/ سرپرست عزیز والد/
 

اور زبان بولتے ہیں، انہیں انگریزی زبان کی استعداد  عالوه کوئیء جو گھر پر انگریزی کے میں، وه طلباورجینیا میں تمام اسکول ڈویژنوں 
) کی خدمات ESOLجانچنے کا ایک ڻیسٹ دیا جاتا ہے تاکہ اس بات کا تعین کیا جاسکے کہ آیا وه دوسری زبان بولنے والوں کے لیے انگریزی (

 کے اہل ہیں یا نہیں۔  
 

 WIDA™ English language proficiency test ،کی استعداد کی سطح ( زبان انگریزی آپ کا بچہ کے نتائج کی بنیاد پرELP(  کے
میں  12-1 سمجھا جاتا ہے۔ گریڈ former English learner (EL)طور پر  اسے باقاعده کی شرائط پوری کرتا ہے اور اب 6لیول  لحاظ سے

ELs اس وقت ماہر سمجھے جاتے ہیں جب test ®ACCESS for ELLs 2.0  یا اس سے اوپر ہوتا ہے۔ 4.4پر انکا مجموعی اسکور 
 

ELP  استعمال اور سمجھنے کے قابل ہونا چاہیۓ:ذیل کا  پر، طالب علم درج 6کے لیول 

 اور مربوط خیاالت کا اظہار  منظم ، مربوط •
 قسم کے گرامیڻیکل ڈھانچے  مقصد سے ملتے ہوۓ کئی •
 کی وسیع حد خاص مواد کی خصوصیت  کی ساختجملے  •
 تکنینکی اورتجریدی مواد کے شعبوں کی زبان •
 تمام مواد کے درست معنی کے ساتھ الفاظ اور اظہار •

 
ں تک نگرانی کی جائے، کے طور پر قرار دیۓ جانے کے بعد طلباء کی دو تعلیمی سالو formerly ELsوفاقی قانون کے تحت ضروری ہے کہ 

 تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وه باقاعده تعلیمی پروگرام میں بامعنی طور سے شرکت کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ 
ڻیم کے دوسرے اراکین، ہر اسکول میں آپ  کی) میں، منتطیمن، کالس روم کے اساتذه اور باہمی تعاون FCPSفیئر فیکس کاؤنڻی پبلک اسکولز (

مزید برآں، ہر سہ ماہی میں، آپ کے اسکول کے پرنسپل یا آپ کے اسکول کے  کارکردگی پر مسلسل نظر رکھیں گے۔کے بچے کی تعلیمی 
کارڈ عدگی سے رینمائندے، مندرجہ ذیل چیزوں سمیت مختلف قسم کی معلومات کے جائزے کے ذریعے آپ کے بچے کی تعلیمی ترقی کو باقا

 کرتے رہیں گے:

 معیاری کامیابی کے ڻیسڻوں پر کارکردگی؛  •
 ؛مختلف مضامین کی کالسوں کے گریڈ •
 یا پراجیکڻس میں طالب علم کی کارکردگی؛ یا ہوم ورککالس میں دیئے گئے کام،  •
 استاد کے مشاہدات  •

 
الح  اور اس کی استعداد بڑھانے کے مخصوص اقدامات اگر ضروری ہوا تو، اسکول آپ کی بچے کی ضروریات کے لحاظ سے، اس کی اص

اور پڑھائی کے لیئے زیاده  مواد، پروگرامز، ڻیوشن کے مواقع کی نشاندہی کرے گا اور ان پر عمل در آمد کرے گا۔ ان میں خصوصی نصاب،
کھا ہے تاکہ وه اپنی تعلیم میں اعلٰی معیار نے تمام طلباء کو موزوں سہولتیں فراہم کرنے کا عزم کر ر FCPS کتا ہے۔شامل ہوس ،وقت دیا جان

 حاصل کر سکیں۔
 

کی جانچ پر مبنی   WIDA ACCESS for ELLs 2.0® اگر آپ کے بچے کے تعلیمی ریکارڈ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وه موجوده 
ESOL گا جب تک کہ وه   کیا جائےے کے طور پر دوباره نامزد تو آپکے بچے کو انگریزی سیکھنے وال ہا تھاکی خدمات وصول کررWIDA 

 ®ACCESS for ELLs 2.0 کی جانچ کے مطابق انگریزی میں مہارت کے معیار تک نہیں پہنچ جاتا۔ 
 

ساتذه سکول کے ااگر آپ اپنے بچے کی پیش رفت سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں تو براه براِه مہربانی بچے کے ا
ہم آپ کے ساتھ ِمل کر کام کرنے کے منتظر ہیں تا کہ آپکے کے فراہم کرنے کا شکریہ۔ بچے کی تعلیم میں مسلسل مدد اپنے  سے رابطہ کریں۔

 بچے کی علمی صالحیتوں کو پوری طرح سے بروئے کار النے میں آپ کی مدد کر سکیں ۔
 

  
 مخلص، 
 

 
 

 Rich Pollio 
 سروسز ESOLڈائریکڻر, دفتر برائے  
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