
 

                                                                     Parent Notification Letter     
WIDA ACCESS for ELLs® 2.0 Test    

 
 

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

 
ساالنہ انگریزی زبان ) ELs(طلباءہے کہ تمام انگریزی سیکھنے والے موجوده وفاقی قانون تقاضا کرتا 

ورجینیا کی ریاست میں، تمام ڈویژن تدریسی انگریزی مہارت کی تشخیص میں شرکت کریں۔  میں
 WIDA Assessing Comprehension حاصل کرنے میں طلباء کی ترقی پر نظر رکھنے کیلیئے

 2.0 ®earnersand Communication in English State to State for English Language L
2.0) ®(ACCESS for ELLs 2.0 استعمال کرتے ہیں۔ ®ACCESS for ELLs تمام  ،ساالنہ

 گریڈ کے طلباء کو انگریزی زبان کی اہلیت 12-1کو اور ELs کنڈرگارڻن کے انگریزی سیکھنے والوں
)ELP (تک کے درجے رکھنے والوں کو دیا جاتا ہے۔    5 سے 1 کے 

 
2.0  ®ACCESS for ELLs، ترقیاتی معیار انگریزی زبان کےWIDA  کے مطابق ہے اور زبان کے

تشخیص کے ذریعے درج ذیل کا تعین  ۔چار حصوں سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کو جانچتا ہے
  کیا جاۓ گا:

   
کی خدمات اور جانچ کی گنجائشوں ) ESOL( دیگر زبانوں میں انگریزی بولنے والوں •

 ۔کی جانچ زبان کی مہارت کے درجے اور اہلیت کیلیئے، طلباء کی انگریزی
ترقی کے کے موجوده درجے کے ساتھ ساتھ  ELP طلباء اور اہل خانہ کو طالبعلم کے •

 ۔تسلسل کو سمجھنے میں مدد
یں ماساتذه کو ایسی معلومات کی فراہمی جسے وه منصوبہ بنانے اور طالبعلم کی تدریس  •

 استعمال کر سکتے ہیں۔ کے لیۓمدد 
نے زبان میں مہارت  ELs کا تعین کرنے میں مدد کہ آیا انگریزی سیکھنے والوں اس بات •

کی حمایت کے بغیر جماعت میں مواد  ESOL کا وه درجہ حاصل کر لیا ہے جس سے وه
 کے شعبوں میں بامقصد طور پر شرکت کرسکیں۔

 
خدمات منع کی  ESOL میں شرکت کرتے ہیں، حتی کہ اگر ACCESS for ELLs® 2.0 طلباء ہر سال

درجے تک پہنچ جائیں اور انگریزی زبان میں مہارت کا  6 کے ELP وه یہاں تک کہ گئی ہوں کر دی
 یں۔لدرجہ حاصل کر

   
چیک  ELP یا، the ACCESS for ELLs ،®the Alternate ACCESS for ELLs® 2.0 اس سال،

جائیں گی۔  اگر آپ اِس تک فراہم کی ___________ سے ___________ لسڻیں ہمارے سکول میں
عرصے کے دوران کوئی ایسی اپائنڻمنٹ نہ رکھیں جس کی وجہ سے آپ کے بچے کو اسکول سے 

باہر جانا پڑے، تو اس سے بڑی مدد ملے گی۔  اِس کے عالوه، اگر آپ کا بچہ رات کو اپنی نیند پوری 
س سے وه ڻیسٹ میں کرے، صبح خوب اچھا ناشتہ کرے، اور اسکول آتے وقت خوش و خرم ہو، تو ا

 اپنی بہترین کارکردگی دکھا سکے گا۔
 

 
 مخلص،

 
 

URDU 
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