
 WIDAمیں سال کے دوران داخل ہوتے ہیں وه یا تو،  FCPSکے وه طلباء جو  K-12لیتے ہیں۔ گریڈ   WIDA ACCESS Placement Test™ (W-APT) کے طلباء ستمبر میں*کنڈرگارڻن 
Measure of Developing English Language™ (MODEL)  لیتے ہیں یاWIDA Screener  لیتے ہیں۔ 
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 تاریخ__________________              م_____________________________طالبہ کا نا علم / طالب

                                                                          

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

بان نہیں انگریزی زورجینیا میں تمام اسکول ڈویژنوں میں، وه طلباء جو گھر پر انگریزی کے عالوه کوئی اور زبان بولتے ہیں، ا
کی استعداد جانچنے کا ایک ڻیسٹ دیا جاتا ہے تاکہ اس بات کا تعین کیا جاسکے کہ آیا وه دوسری زبان بولنے والوں کے لیے 

 ™WIDA ACCESS Placement Test میں کنڈرگارڻن کے طلباء ستمبرکی خدمات کے اہل ہیں یا نہیں۔  )ESOL(انگریزی 
(W-APT)  لیتے ہیں۔ گریڈ K-12  کے طلباء جوFCPS  ،میں سال کے دوران داخل ہوتے ہیں وه یا توWIDA Measure of 

Developing English Language™ (MODEL)  ڻیسٹ لیتے ہیں یاWIDA Screener  لیتے ہیں۔  
 

WIDA™ English language proficiency test مطلوبہ معیار  کے نتائج کی بنیاد پر، آپ کا بچہ انگریزی زیان کی مہارت کے
میں مہارت کا حامل قرار دیا گیا ہے اور اب وه دوسری  زبان اس کے نتیجے میں، آپ کے بچے کو انگریزی ر پورا اترتا ہے۔پ

 ۔  رہا) کی خدمات کا اہل نہیں ESOLزبان بولنے والوں کے لیے انگریزی (
       

کی جانچ پر  WIDA ACCESS for ELLs 2.0®اگر آپ کے بچے کے تعلیمی ریکارڈ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وه موجوده 
ه نامزد کیا جائے گا جب کی خدمات وصول کررہا تھا تو آپکے بچے کو انگریزی سیکھنے والے کے طور پر دوبار ESOLمبنی  

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

یچر سے بچے کے اسکول ڻ اگر آپ اپنے بچے کے جائزے کے نتائج سے متعلق مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو براِه مہربانی اپنے
ا کہ ام کرنے کے منتظر ہیں تہم آپ کے ساتھ ِمل کر کسلسل مدد فراہم کرنے کا شکریہ ۔ اپنے بچے کی تعلیم میں م رابطہ کریں۔

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

 مخلص، 
  

 
 
 

 Rich Pollio 
  سروسز ESOLدفتر برائے  ڈائریکڻر، 

 

 

 

 

URDU 

LS-ESOL-Entry Not Eligible 


