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ے کہ آیا طلبا کو  زبان کی ٹیسٹنگ اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد دیتی �ہ
نے ے جو کالس روم میں مکمل طور پر حصہ ل�ی  زبان کی وہ مہارت حاصل �ہ

ے۔ ے درکار �ہ کے ل�ی

طلبا سماعت، تکلم، عبارت خوانی اور تحریر کی مہارت 
کا استعمال تعلیمی مضمون سیکھنے، معلومات کا اشتراک 

ے کرتے ہیں۔ یہ ایسی  کرنے اور خیاالت پر تبادلہ خیال کرنے کیل�ی
مہارتیں ہیں جن پر تمام طلبا اپنی تعلیم کے دوران کام کرتے 
ہیں۔ زبان کی جانچ ان چاروں شعبوں میں ایک طالب علم 

ے۔ کی مہارت کی پیمائش کرتی �ہ

ELLs کے طور پر شناخت ہونے والے طلباء ہر سال انگریزی زبان 
تے ہیں۔ کا ٹیسٹ د�ی

اسکول، اسکول ڈسٹرکٹس اور ریاستیں ٹیسٹ اسکور کا 	 
استعمال اس وقت کرتے ہیں جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں 

کہ انگریزی زبان میں کون سی امدادی خدمات فراہم کی 
جائیں گی۔

اساتذہ ٹیسٹ اسکور کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب وہ 	 
ے۔ نے طلبا کو کیا اور کس طرح پڑھانا �ہ یہ طے کرتے ہیں کہ ا�پ

ے کی پیشرفت پر 	  حپ نے �ب آپ تعلیمی انگریزی سیکھنے میں ا�پ
ے کی حمایت میں بات  حپ نے �ب نظر رکھنے اور اسکول میں ا�پ

ے ٹیسٹ اسکور استعمال کرسکتے ہیں۔ کرنے کے ل�ی

ے کے اساتذہ سے بات کریں کہ آپ کو ٹیسٹ اسکور کب ملے گا  حپ نے �ب ا�پ
ے کی انگریزی زبان میں مہارت پیدا ہونے پر معاونت  حپ اور آپ کے �ب

ے کا اسکول اس  حپ میں کس طرح تبدیلی آئے گی۔ پوچھیں کہ آپ کے �ب
ے۔  ے کہ کب ELL زبان کی مدد کو روکنا �ہ سے کرتا �ہ بات کا فیصلہ ک�ی

نے  ے کے اساتذہ سے اس بارے میں بات کریں کہ آپ گھر میں ا�پ حپ نے �ب ا�پ
ے کی زبان کی تعلیم میں کس طرح مدد کرسکتے ہیں۔ حپ �ب

ELL

انگریزی زبان سیکھنے واال، یا ELL، ایک ایسا طالب 

ے جس کو دوسری کالسوں کے عالوہ، انگریزی  علم �ہ

ے۔ ہر سال  میں تدریس حاصل کرنے کا موقع ملتا �ہ

ے تا کہ اساتذہ کو ان کی زبان  ELLs کا ٹیسٹ ہوتا �ہ

کی مہارت کو سمجھنے میں مدد ملے، لیکن آپ کو 

ے۔ زبان کی مدد کو قبول کرنے یا مسترد کرنے کا حق �ہ

ے؟  زبان کی ٹیسٹنگ کیا �ہ


