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سرپرست کی گائیڈ برائے انفرادی طالب علم /والدین
K-12رپورٹ، گریڈ 

  انفرادی طالب علم رپورٹ کیا ہے؟
امتحان سے متعلق  ACCESS for ELLs 2.0انفرادی طالب علم رپورٹ میں 

یہ رپورٹ گھر والوں اور مدرسین  آپ کے بچے کا اسکور دکھایا جاتا ہے۔
  ہوتی ہے۔کے لیے 

رپورٹ کے سب سے اوپری حصہ میں آپ کے 
، درجہبچے کا نام، پیدائش، گریڈ لیول، ڻسٹ کا 

اسکول اور ڈسڻرکٹ کا نام، ریاست، اور ڈسڻرکٹ 
 اور ریاست کے شناختی نمبرز ہوتے ہیں۔

 انفرادی طالب علم رپورٹ مجھے کیا بتاتی ہے؟
اگر آپ کا بچہ ڻسٹ کے چاروں  آپ کے بچے نے ڻسٹ میں حاصل کیے ہیں۔رپورٹ میں وه آڻھ اسکور دکھائے جاتے ہیں جو 

 اشاره کرتا ہے کہ کوئی بھی اسکور رپورٹ نہیں کیا گیا ہے۔' NA' سیکشن میں شامل ہوتا ہے، تو اسے آڻھوں اسکور ملیں گے۔
 ۔ہیں مرکب اسکوراسکور اور چار  زبان دانی شعبہ کے چار

بولنے، پڑھنے اور  کے اسکور سننے، زبان دانی شعبہ
یہ اسکورز ڻسٹ کے چار  لکھنے کے لیے دئیے جاتے ہیں۔
 سیکشنز کی عکاسی کرتے ہیں۔

آپ کے بچے کے زبان دانی شعبہ کے اسکور  مرکب اسکور
: چار مرکب اسکور حسب ذیل ہیں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔

  زبانی بات چیت، خواندگی، سمجھ اور مجموعی اسکور۔

 رپورٹ کیے جاتے ہیں؟اسکورز کیسے 
کے اسکور کی رپورٹ ان نمبروں کی صورت میں کی جاتی ہے مہارت کی سطح  

انگریزی زبان کی مہارت  WIDAیہ اسکور چھ  ۔2.2یا  4.0تک، مثالً  6.0سے  1.0
کو  1.0انگریزی کی مہارت سے متعلق اسکور  کی سطحوں کے مطابق ہوتے ہیں۔
کو ایک اعٰلی اسکور مانا جا سکتا  6.0ہے، جب کہ ایک ابتدائی اسکور مانا جا سکتا 

آپ کے بچے کی مہارت کی سطح کے اسکور کی عکاسی کرنے کے لیے  ہے۔
رپورٹ میں نیچے کی جانب موجود  رپورٹ پر موجود گراف کو شیڈ کیا جاتا ہے۔

 کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ڻیبل اس بات کی مثال فراہم کرتا ہے کہ آپ کے بچے کی مہارت کی سطح والے طلبا انگریزی 

کی  600 – 100کی رپورٹ نمبر  اسکیل اسکورز
یہ  ۔220یا  356صورت میں کی جاتی ہے، مثالً 

اسکور آپ کے بچے کے گریڈ کی سطح اور مشکل 
کی سطح کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ کے بچے نے 

  ڻیسٹ کے آئڻمز کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔
یں مدد گار ہوتے ہیں کہ آپ کے بچے نے سال در سال انگریزی زبان کی ترقیات میں کتنی پیش رفت اسکیل اسکور یہ دیکھنے م

رپورٹ پر موجود گراف میں آڻھوں اسکورز میں سے ہر ایک کے لیے آپ کے بچے کے اسکیل اسکور دکھائے جاتے  کی ہے۔
   ۔دکھائے جاتے ہیں کانفیڈینس برانڈہیں اور اس کے ہر اسکیل اسکور کے لیے 

فیصد امکانی درستگی  95اس میں  آپ کے بچے کے ہر ایک اسکیل اسکور کے ارد گرد شیڈ کرده حصہ ہوتا ہے۔ کانفیڈینس برانڈ
دیگر الفاظ میں، اگر آپ کے بچے نے ایک ہی ڻسٹ بارہا دیا  کے ساتھ آپ کے بچے کے اسکور کی ممکنہ رینج دکھائی جاتی ہے۔

 ہو گی۔/ہے کہ وه شیڈ کرده حصہ میں ہو گافیصد اس بات کا امکان  95ہے تو 

ACCESS for ELLs 2.0  گریڈK–12  کے لیے
یہ  کا امتحان ہے۔ انگریزی زبان کی مہارتایک 

 انگریزی زبان کی پیش رفتڻسٹ ان طلبا کی 
انگریزی کی پیمائش کرتا ہے جن کی شناخت 

 کی گئی ہے۔ کے طور پر زبان سیکھنے والے
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 میں مجھے کیا تالش کرنا چاہیے؟ اپنے بچے کی رپورٹ
ہم گھر والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وه اپنے بچے کے لیے 

اس بارے میں یہاں کچھ مشورے  رپورٹ کرده سبھی اسکورز کا جائزه لیں۔
ہیں کہ آپ اپنے بچے کے اسکور کی تشریح کیسے کریں یا کیسے اس کا 

 :مطلب نکالیں
سننے، بولنے،  دیکھیں۔ زبان دانی کے شعبہ کے اسکورز •

پڑھنے اور لکھنے میں اس کی مہارت کی سطح کے اسکورز 
کون سے سے  کے قریب ہیں؟ 6.0کون سے اسکور  دیکھیں۔
 کے قریب ہیں؟ 1.0اسکور 

تقریری زبان، خواندگی، سمجھ اور  مرکب اسکور دیکھیں۔ •
مجموعی اسکور کے لیے اس کی مہارت کی سطح کے اسکورز 

کون سے سے  کے قریب ہیں؟ 6.0اسکور کون سے  دیکھیں۔
 کے قریب ہیں؟ 1.0اسکور 

اس سال کے اسکور کا موازنہ گزشتہ کے سال کے اسکورز   •
اگر آپ کے بچے نے گزشتہ  کے ساتھ کریں، اگر دستیاب ہوں۔

کا ڻسٹ دیا تھا، تو اس کے ایک  ACCESS for ELLs 2.0سال 
کیا  ا موازنہ اگلے سال کے اسکور سے کریں۔سال کے اسکور ک

کیا  اس کی مہارت کی سطح کے اسکورز میں کوئی فرق ہے؟
 اس کے اسکیل اسکورز میں کوئی فرق ہے؟

 ڻسٹ اسکور کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟
ACCESS for ELLs 2.0  کے اسکور کا استعمال کئی طریقوں سے کیا جا

سکتا ہے۔ والدین اپنے بچے کی حمایت کرنے کے لیے اسکور کا استعمال 
کر سکتے ہیں۔ اساتذه تدریس اور امتحانات کی منصوبہ بندی کرنے کے 
لیے اسکور کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈسڻرکڻس زبان کے اپنے امدادی 

لیے، انگریزی کے حصول میں طلبا کی پیش پروگرام کا تخمینہ لگانے کے 
رفت کی نگرانی کرنے، اور اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ کیا کوئی 
طالب علم ایک انگریزی زبان کے امدادی پروگرام سے نکلنے کا اہل ہے، 
اسکور کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسکور کا استعمال مرکزی اور ریاستی 

 رنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جواب دہی کے تقاضوں کو پورا ک

 پوچھنے کے لیے سواالت
ہم گھر والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وه اپنے بچے کی ڻیچر 

پوچھنے کے  کے ساتھ اسکور کے بارے میں تبادلۂ خیال کریں۔) ڻیچرز(
 :لیے یہاں کچھ سواالت دئیے گئے ہیں

ے اسے انگریزی زبان کے امدادی پروگرام سے نکلنے کے لی •
 کتنے اسکور کی ضرورت ہے؟

 کیا میرا بچہ ہر سال یہ ڻسٹ دے گا؟ •
 اسکورز اس کے ڻیچرز کو کیسے فراہم کیے جاتے ہیں؟ •
 آپ میرے بچے کو کس قسم کی انگریزی زبان کی مدد فراہم کرتے ہیں؟ •
 اس بارے میں آپ کیا جاننا چاہیں گے کہ گھر پر میرا بچہ زبان کا استعمال کیسے کرتا ہے؟ •
 اسکور کیوں مال؟’ NA‘یرے بچے کو م •
• ‘NA ’اسکور کا مطلب کیا ہے؟ 

اسکور کے بارے میں سواالت ہوں تو برائے مہربانی اپنے بچے کے  ACCESS for ELLs 2.0اگر آپ کے پاس اپنے بچے کے 
 اسکول سے رابطہ کریں۔

ACCESS for ELLs 2.0  مندرجہ ذیل آڻھ
 :اسکور کی رپورڻنگ کرتی ہے

 سننا •
 بولنا •
 پڑھنا •
 لکھنا •
 زبانی بات چیت •
 خواندگی •
 سمجھ •
 مجموعی•

مہارت کی سطح کے اسکورز کی رپورٹ 
کے طور پر کی  اسکیل اسکوراور  اسکور

 جاتی ہے۔

 اہم اصطالحات جانیں

وه طلبا ہوتے  انگریزی زبان سیکھنے والے
ہیں جو انگریزی زبان سے متعلق اسکول میں 

 مدد پانے کے اہل ہوں۔

ایک ایسا عمل ہے  زبان دانی میں پیش رفت
جس میں وقت لگتا ہے۔ طلبا اس عمل کے ساتھ 

 ختلف رفتار سے آگے بڑھتے ہیں۔م

اس بات کی پیمائش ہے کہ  زبان کی مہارت
زبان کی ترقی کے عمل میں طلبا کہاں کھڑے 

 ہیں۔

کا مطلب ہے کسی طالب علم کو تفویض  درجہ
درجے زبان  کرده ڻسٹ میں دشواری کی سطح۔

کی مہارت کی مخصوص سطحوں کے لیے 
 طلبا کو ایک ایسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔

درجہ میں رکھا جاتا ہے جو انگریزی زبان کی 
مہارت کی اس کی موجوده سطح کے لیے 

  مناسب ہو۔


