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]INSERT DATE[ 
 

 ____________________:محترم
 
 نتائج کے ویانڻرو یشخص کیا اور جوابات کے آپ ںیتئ کے [Home Language Questionnaire] سوالنامہ متعلق سے زبان لویگھر گئے کیے مکمل وقت کے شنیرجسڻر 
 New York] نیمتعلم کے زبان یزیانگر برائے امتحان یصیتشخ استیر ارکی وین کو _____]DATE[____ امتحان کا ___________________بچے کے آپ پر ادیبن یک

State Identification Test for English Language Learners]  (NYSITELL) ۔ایگ ایل ہوئے کرتے استعمال کا NYSITELL مہارت یک زبان یزیانگر یک اس نتائج کے 
 ںیم NYSITELL نے بچے کے آپ ۔سکے کر حاصل خدمات یک  [English Language Learner] (ELL)نیمتعلم کے زبان یزیانگر وه تاکہ ںیہ کرتے طے تیاہل اور

 یلسان دو کیا خدمات یک (ELL) نیمتعلم کے زبان یزیانگر کو اس جو ،)ںیکر مالحظہ ںیم لیذ حیتشر( ہے ایک اسکور پر سطح______________________________
  ۔ہے کرتا فراہم استحقاق کا کرنے حاصل پروگرام[English as a New Language]  زبان ینئ کیا بطور یزیانگر یا ، پروگرام [Bilingual Education] یمیتعل

 
 زد نشان

  ںیکر
 سطح

 حیتشر یک سطح یک مہارت ںیم زبان یزیانگر سطح

 
 ںیہ رہے ہو داخل

 )یابتدائ(
 ان متعلق سے زبان اسے یبھ یابھ اور ہے منحصر پر ڈھانچوں اور اعانتوں تک حد بہت لیے کے بڑھانے کو مہارتوں یک زبان یمیتعل یاپن علم طالب

 ۔ہے یضرور لیے کے مظاہرے ےک زبان یزیانگر ںیم اقیس یمیتعل مختلف اندر کے سطح ڈیگر اس کہ جو ہے کرنا پورا کو تقاضوں

 
 ریپذ یترق

 )یثانو نچال( 
 متعلق سے زبان اسے یبھ یابھ اور ہے منحصر پر ڈھانچوں اور اعانتوں تک حد یکس لیے کے بڑھانے کو مہارتوں یک زبان یمیتعل یاپن علم طالب

 ۔ہے یضرور لیے کے مظاہرے ےک زبان یزیانگر ںیم اقیس یمیتعل مختلف اندر کے سطح ڈیگر اس کہ جو ہے کرنا پورا کو تقاضوں ان

 
  یعبور

 )یثانو(
 تقاضوں ان متعلق سے زبان اسے یبھ یابھ مگر ہے کرتا مظاہره کا یمختار خود کچھ لیے کے بڑھانے کو مہارتوں یک زبان یمیتعل یاپن علم طالب

 ۔ہے یضرور لیے کے مظاہرے ےک زبان یزیانگر ںیم اقیس یمیتعل مختلف اندر کے سطح ڈیگر اس کہ جو ہے کرنا پورا کو

 
 ریپذ وسعت

 )ڈوانسڈیا(
 پورا کو تقاضوں ان متعلق سے زبان اور ہے کرتا ظاہر کو یمختار خود تک حد یبڑ لیے کے بڑھانے کو مہارتوں یک زبان یمیتعل یاپن علم طالب
 ۔ہے یضرور لیے کے مظاہرے ےک زبان یزیانگر ںیم اقیس یمیتعل مختلف اندر کے سطح ڈیگر اس کہ جو ہے رہا پہنچ بیقر کے کرنے

 
 کہ جو ںیسک جان ںیم بارے کے خدمات اور پروگراموں مختلف والے سکھانے زبان یزیانگر آپ تاکہ ہوں کیشر ںیم اجالس یتیواقف لیے کے نیوالد آپ کہ ہے یضرور

 ۔ںیہ ابیدست لیے کے بچے کے آپ
 

 ELLs کو سرپرستوں اور نیوالد تاکہ ںیکر منعقد اجالس یتیواقف لیے کے کنبوں کے طلبہ نئے شده درج کے ELLs وه کہ ہے یالزم لیے کے اسکولوں ں،یم استیر ارکی وین
 ںیم زبان یاپن متعلق سے پروگراموں ELL آپ ں،یم اجالس یتیواقف ۔ںیہ ابیدست ںیم ضلع ای اسکولوں کے ان کہ جو ںیسک کر مطلع ںیم بارے کے پروگراموں مختلف ان کے

 اختتام کے اجالس یتیواقف ۔گے ںیسک پوچھ سواالت متعلق سے خدمات ELL سے مدد یک مترجم کیا ںیم صورت یک ہونے یضرور اور گے ںیکر حاصل مواد اور معلومات
 کیا یک اجالس یتیواقف کے نیوالد متعلق سے ELL ںیہ معلومات یضرور پاس کے آپ لیے کے کرنے صلےیف متعلق سے بچے اپنے کہ لیے کے قیتصد یک بات اس آپ ،پر

 کر صلہیف یحتم کیا متعلق سے خدمات ان آپ سے مدد یک جس گے ںیکر حاصل فارم سمنٹیپل کا علم طالب متعلق سے ELL آپ ں،یاز عالوه ۔گے ںیکر مکمل فہرست جانچ
 ی۔گ ںیجائ یک فراہم ںیم زبان یمادر یک آپ معلومات یہ ۔گا کرے حاصل بچہ کا آپ کہ جو گے ںیسک

 
 :گا جائے ایک منعقد پر مقام لیذ درج _____]Time[ _______ بمقام کو ______ ]Date[ ______ اجالس یتیواقف لیے کے نیوالد

 

]Address[ 
 

 کو ____________ کرم براه تو ںیہ سکتے پہنچ ںینہ ںیم اجالس یتیواقف اس آپ اگر ۔ںیسک بنا ینیقی کو کرنے شروع بروقت ہم تاکہ ںیجائ پہنچ یجلد کرم براه 
 کے آپ ںیم اسکول اپنے ہم ۔ںیکر کال لیے کے کرنے طےاپائنڻمنٹ  یکوئ لیے کے کرنے تیچ بات پر پروگراموں ELL ابیدست لیے کے بچے اپنے پر ______________

 سے ________________ کرم براه توہوں  سواالت یکوئ متعلق سے پروگرام کے بچے اپنے پاس کے آپ اگر ۔ںیہ یمتمن کے سال یمیتعل ابیکام کیا لیے کے بچے
  ۔ںیکر رابطہ پر  ______________

 
کے اندر اس فیصلہ کی دوباره جانچ کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈسڻرکٹ آپ کے بچہ کی  وںاسکولی دن 45کے تحت، آپ  (b)2.3-154جزء 

 کے اندر اپنے اسکول کو ایک تحریری درخواست دیں۔ وںاسکولی دن 45 براه کرمشناخت پر نظر ثانی کرے تو 
 

 واحترام، لوصخ بصد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۔ںیلگائ نشان یہاں تو ہے ہوتا دوران کے شنیرجسڻر اجالس یتیواقف اگر   
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
ً  ںیم کارڈیر یمجموع کے علم طالب اسکول  گا رکھے محفوظ نقل کیا الزما


