د ژبی آزموینه څه ده؟
د ژبی آزموینه ښوونکي سره مرسته کوی ترڅو پوه شي چې آیا
زده کوونکی د صنفي ارزونې لپاره روزلو ته ضرورت لری که نه.

زده کوونکي د اوریدلو ،ویلو ،لوستلو او لیکلو مهارتونو
څخه د علمی محتویاتو زده کول ،معلومات ګډول او افکارو
تشریک په موخه کاروی .د دغو مهارتونو ترالسه کولو لپاره،
زده کوونکی به د خپل روزني په ټولو برخو کار وکړي.
د زده کوونکي دغه څلور مهارتونه به د ژبی آزموینه کې
وارزول شی.
د  ELLپه توګه پيېندل شوي زده کوونکي څخه هره کال
کې د انګلیسی ژبی آزموینه اخیستل.
•دسېمي ،ولسوالیو او والیاتو په ښوونځیو کې د
آزموینو نمرو له مخی ،د انګلیسی ژبی زده کړی لوستیز
موادو وړاندی کولو په هکله تصمیم نیول کیږي.
•ښوونکی د آزموینی د پایلو له مخی د زده کوونکي د
روزلو په اړه تصمیم نیسي.
•تاسي کولی شی د آزموینی تر پایلو مخکې د خپل
ماشوم علمی پرمختګ بهیر وارزوی او د دغو پایلو له
مخی ،ښوونځی څخه د خپل ماشوم حق واخلی.
د آزموینی وخت او د زده کوونکی علمی پرمختګ سره
سم ،لوستیز توکی بدلون په اړه د خپل ماشوم ښوونکي
سره خبری وکړي .پوښتنه وکړئ چې  ،که چیری  ELLsد
ژبی لوستیز توکی متوقف کړی ،د ستاسو ماشوم ښوونځي
کومي پرېکړې به ونیسی .د دی لپاره چې په کور کې تاسې
په کومو طریقو سره خپل ماشوم ته درس ورکړی ،د خپل
ماشوم ښوونکي سره خبری وکړي.

Ea

ELL
د انګلیسي ژبي زده کوونکی ،هغه شخص ته ویل
کیږي چې د نورو صنفونو سره د خبرو اترو کولو
ترڅنګ ،خپلي زده کړي په انګلیسی ژبه ترالسه
کويELLs .په هر کال کې تر آزمویلو الندی نیول
کیږی تر څو ښوونکي ته د انګلیسی ژبي مهارت
کچه ځانګړی شی ،مګر تاسی حق لری چې ژبنی
مالتړ ومنی یا یې رد کړي.

په  Wisconsin-Madisonپوهنتون کې ،ویدا روزنیز او څیړنیز مرکز په توګه تاسیس شوی .د  Wisconsin-Madisonپوهنتون پالوی په  2020کال کې د ویدا لخوا رامنځته شو.

