د انګلیسی ژبي زده کوونکی یا ELL
له هغه زده کوونکي څخه عبارت
دی ،چې په ښوونځي کې د انګلیسی
زده کړي زیات لوستیز توکی ترالسه
کوی .په متحده ایاالتو کې د ELLs
شمېر  4.9میلیون ته رسیږی.
دغه راز زده کوونکی د  ELLپه نامه پېژندل کېږي .

1 .1هغو سوالونو ته تاسو ځواب ورکول
کیږي چې تاسو ېي په کور کې کاروي.

2 .2په آزموینه کې ستاسو ماشوم د
انګلیسی ژبی علمی مهارت یعنې د
اورېدو ،لوستلو ،خبری کولو او لیکلو له
مخې ارزول کیږي.

په  2016کال کې د ملی تعلیمی مرکزونو قانون سره سم.

3 .3ستاسی ماشوم به د  ELLلخوا په داسی
حال کې وپېژندل شي ،چې د خبری
کولو تر څنګ ،کوالی شي خپلي ټولي
زده کړي په انګلیسی ژبه تر سره کړي.

 ELLپه هره کال کې د انګلیسی ژبې آزموینه اخلي .ستاسو د ماشوم ښوونکي به د آزموینی پایلو له الری د ستاسو د ماشوم د روزنی
پرمختلګ لپاره تصمیم نیسی .همداراز د آزموینه نمرو ښوونکو ته مرسته کوی تر څو وپوهیږی چې څه وخت باید د ستاسو ماشوم د
انګلیسی ژبی زده کړه ودرول شی .تاسو کوالی شئ په ښوونځي کې د خپل ماشوم لپاره د آزموینې معلوماتي اوراقو څخه کار واخلي.
الندی موضوعاتو په هکله د خپل ماشوم ښوونکي سره خبری وکړی:
•څه وخت به تاسی د آزمویني نمرو ترالسه کړی او څرنګه د خپل ماشوم پرمختګ بهیر تعقیب کړی.
•څنګه کوالی شئ خپل ماشوم څخه د ژبې د زده کړې په برخه کې په خپل کور کې مالتړ وکړئ؟

•ستاسو د ماشوم د ژبنی علمی مهارت لوړیدو سره ،په لوستیز موادو کې کوم بدلونونه رامنځته کیږی.
•څه وخت به د زده کوونکي لپاره د انګلیسی ژبې لوست ودرول شی.

هغه پوښتنې
چې کوالی شئ
مطرح یې کړئ:

•زما ماشوم لپاره کوم هدفونه ټاکل شوی دي؟
•زما ماشوم به د نورو مهارتونو زده کولو ترڅنګ ،په کوم ډول د انګلیسی ژبی زده کړه ترالسه کړي.
•په ښوونځي کې د زده کوونکی ژبی او کلتور څرنګه په نظر کې نیول کیږي؟

د خپل ماشوم ښوونځي کې د انګلیسی ژبی زده کړه په هکله پوښتنه وکړي.

د آزموینو پالنونه په هکله د  ACCESS for ELLsښوونکو سره خبري وکړئ.
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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.

