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  خانہ، اہل محترم

 

 میں کرنے تیار لیے کے کریئر اور کالج کو بچے ایک ہر ای( بی ایس )آئی ایجوکیشن آف بورڈ اسٹیٹ الینوائے

 داران شراکت بطور کو آپ ہم لیے کے اعانت میں تعلیم کامیاب اور بہبود کی بچے کے آپ ہے۔ عمل مصروف

 ہیں۔ کرتے تسلیم

 

 کی ایل( )ای والے سیکھنے انگریزی ایک ہر استعمال کا جانچ ایک نامی ACCESS 2.0 اسکولز ہمارے

 وصول کو خدمات ان کہ ہیں کرتے لیے کے کرنے تعین کا بات اس اور ضروریات کی خدمات اعانت زباندانی

  ہے۔ کرنا ترک کب سے کرنے

 

2.0 ACCESS اب اور ہے گیا بنایا مطابق کے معیارات کے مستعدی لیے کے کیریئر اور کالج میں ہی حال کو 

 کی کامیابی  ہیں۔ دکھاتے سطح کی مہارت کی زبان انگریزی کی بچے ساتھ کے درستگی زیادہ اسکور

 کے ماہرین ےک تعلیم سمیت سپرنٹنڈنٹ اور پرنسپل اساتذہ، اور لینے جائزہ کا معلومات تر وسیع پر کارکردگی

 میں ACCESS 2.0 لیے کے ہونے خارج سے بندی زمرہ ایل ای کہ کیا طئے یہ نے ہم بعد، کے مشورے ساتھ

 ہوگا۔ سے سال تعلیمی 2016-17 سابقہ اطالق کا اسکور اس  ہوگا۔ ضروری اسکور مخلوط کا 4.8

 

 سے خدمات کی اعانت زباندانی کو ایل( )ای والوں سیکھنے انگریزی موجودہ کہ ہے کرتا تسلیم ای بی ایس آئی

 آئی ہو۔ ضرورت کی خدمات تک مدت طویل شاید کو طلبا کچھ کہ ہے مطلب کا بڑھانے معیار کا نکلنے باہر

 بہتر لئے کے کامیابی میں اسکول طلباء والے سیکھنے انگریزی سے فیصلہ اس کہ ہے یقین کو ای بی ایس

 ہے: کرتا فراہم معلومات مزید میں بارے کے ACCESS لنک کا ذیل گے۔ ہوں تیار پر طور

https://www.wida.us/Assessment/ACCESS%202.0/documents/UnderstandingScores/WI

core%20parents.pdfDA_flyer_cut%20s. 

 

 سے ڈائریکٹر لرنر انگلش کے ڈسٹرکٹ یا عملہ کے اسکول اپنے مہربانی براہ   تو ہوں، سواالت کے آپ اگر

 سے اس اور کریئر کالج، – طلباء تمام کے الینوائے اور – بچہ کا آپ کہ لیے کے بنانے یقینی یہ کریں۔ رابطہ

  ہیں۔ متمنی کے کرنے کام کر مل تھسا کے آپ ہم ہیں، تیار طرح اچھی لیے کے پرے

 

 مخلص، کا آپ

 

 

 

 

 

 ڈی۔ ایچ پی ہیلفر، اے جیسن

 آموزش و تدریس برائے سپرنٹینڈنٹ ڈپٹی

 ایجوکیشن آف بورڈ اسٹیٹ الینوائے
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