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 محترم والد/والدہ/سرپرست:  
 

آپ اپنے بچے)بچوں( کی تعلیم میں جو سرمایہ کاری کرتے ہیں ہم اس کو سراہتے ہیں اور وفاقی طور پر مطلوبہ جائزوں، بالخصوص  

ELLs کے لئے ©ACCESS کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی قانون ،Illinois State Board of 
Education  علیمی بورڈ( سے ریاست میں چارٹر اسکولوں سمیت، پبلک اسکولوں میں داخل تمام ان طلباء کے جائزوں  )ریاسِت الینوائے ت

 ( کے طور پر ہوئی ہے۔  ELsکے انعقاد کا مطالبہ کرتا ہے جن کی شناخت انگریزی متعلمین )
 

ACCESS  ٹیسٹ ریاسِت الینوائے میں تمامK-12 ( انگریزی سیکھنے والے طالب علموںELs کا ) ساالنہ جائزہ ہے۔ACCESS   کے اسکورز

پروگرام میں ان کے مقام  ELطالب علم کی انگریزی زبان میں کارکردگی اور مہارت کو جانچنے اور اس کے عالوہ اگلے تعلیمی سال کے 

ی اسکوں کے طالب  کا تعین کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے عالوہ، اس ٹیسٹ کے نتائج کو آپ کے ہائ

علم)طالب علموں( کی انگریزی زبان میں مہارت کے تقاضے کے تحت دو زبانوں میں خواندگی کی سیل کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا  

تک ٹیسٹنگ کی مدت کے دوران  2023فروری  28جنوری سے  11ہے۔ وفاقی قانون کی جانب سے آپ کے کثیر لسانی بچے)بچوں( کو 

ELLs  کے لئےACCESS    کا جائزہ انجام دینا مطلوب ہے۔ 
 

آن الئن یا پیپر کے انعقاد کی چیک   ACCESSسے رجوع کریں، بالخصوص   ویب پیج WIDAالینوائے ہم نے ڈسٹرکٹس کو تجویز دی ہے کہ 

 ACCESS for ELLs District and Schoolر سکول کی ہم آہنگی کے کتابچہ" )ڈسٹرکٹ او ELLsبرائے  ACCESSلسٹس، اور "
Coordination Manual  سے رجوع کریں، جو کہ جانچ کے عمل کے سب کے لئے مساوی، قابل رسائی، اور محفوظ ہونے کا اطمینان )

 کرنے کے لئے معلومات فراہم کرتا ہے۔  
 

آنے والے ہفتوں میں آپ کے بچے)بچوں( کا اسکول یا ڈسٹرکٹ آپ کے لئے ٹیسٹ کے انعقاد کے سلسلے میں اپنے منصوبے اور 

پروٹوکولز پر آپ سے بات چیت کرے گا۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہر طالب علم/طالبہ جانچ میں اپنی بہترین صالحیت کے مطابق  

 کے تعلیمی سال میں ان کی مناسب اور موثر طور پر خدمت کر سکے۔  24-2023ڈسٹرکٹ کارکردگی کا مظاہرہ کرے، تاکہ آپ کا 
 

 اپنے کثیراللسان بچے )بچوں( کو بہترین مواقع فراہم کرنے کے لئے آپ کے تعاون اور معاونت پر آپ کا شکریہ! 
 

 آپ کا مخلص، 
  

 ( Director of Assessment(، جائزے کا ڈائریکٹر )Sean Claytonسین کلیٹن )
 ( Director of Multilingual(، ڈائریکٹر کثیراللسانیات )Joanne Clydeجواین کالئیڈ )

 

https://wida.wisc.edu/memberships/consortium/il

