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JANE نے دوسرے طلبہ کے مقابلے کیسی کارکردگی دکھائی
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فنون انگریزی زبان
2018-2019گریڈ 6 کے امتحان کے نتائج

یه رپورٹ9  201کے موسم بہار میں منعقد، نیو یارک ریاست کے امتحانی پروگرام فنون انگریزی زبان 
کی تشخیص میں JANE کی کارکردگی کا خالصه بیان کرتی ہے۔ امتحان کا اسکور طالب علم کی 

کارکردگی کو سمجھنے کا ایک طریقه فراہم کرتا ہے؛ تاہم، یه اسکور اس بارے میں پوری کہانی نہیں 
بتاتا ہے که Jane کیا جانتا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ گریڈ ELA 8-3 اور ریاضی کے امتحان کے 

نتائج تشخیصی مقاصد کے لیے فراہم کرائے جا رہے ہیں اور یهJane  کے باضابطہ ڻرانسکرپٹ یا 
طالب علم کے مستقل ریکارڈ میں شامل نہیں ہوں گے۔

ترجمے

www.engageny.org/translate

Jane کے محترم والدین/ سرپرست،

کارکردگی کی سطحیں

سطح 4
اس سطح پر پرفارم کر رہے طلبہ اپنے گریڈ کے معیارات

میں عمده ہیں۔

سطح 3
اس سطح پر پرفارم کر رہے طلبہ اپنے گریڈ کے معیارات

میں ال ئق ہیں۔

سطح 2
اس سطح پر پرفارم کر رہے طلبہ اپنے گریڈ کے معیارات

میں جزوی طور پر الئق ہیں۔

سطح 1
اس سطح پر پرفارم کر رہے طلبہ اپنے گریڈ کے معیارات

میں الئق سے کافی نیچے ہیں۔

JANE نے ریاستی معیار کو پورا کیا
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JANE کا
اسکور:

X

JANE کا
اسکور

اس سال

گزشتہ سال

پچھلے سال JANE کو
گریڈ X کے ELA امتحان
میں سطح X کا اسکور

موصول ہوا۔

ریاست

%X
Jane نے ریاست میں اس گریڈ کے X% طلبہ کے جیسی ہی یا

ان سے بہتر کارکردگی دکھائی۔

ضلع

%X
Jane نے ضلع میں اس گریڈ کے X% طلبہ کے جیسی ہی یا

ان سے بہتر کارکردگی دکھائی۔
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JANE کی کامیابی میں تعاون کرنا
اپنے اسکول سے پوچھیں کہ آپ کو Jane کی پیشرفت کی

بابت مستقل رپورڻیں کس طرح ملیں گی۔

Jane کے ساتھ کالس ورک اور ہوم ورک کا جائزه لے کر
دیکھیں کہ Jane کی اہلیتوں میں کس طرح پیشرفت ہو رہی

ہے۔

JANE DOE
SAMPLE MIDDLE SCHOOL

از

از

Jane کے استاد سے رابطہ کریں اور پوچھیں کہ Jane کے
لیے کون سی اہلیتیں سب سے زیاده پریشان کن ہیں۔

اگر مناسب ہو تو کامیاب ترین بننے میں Jane کی مدد کرنے 
کے طریقوں پر گفتگو کرنے کے لیے طلبہ کے لیے تعاون 
کی خدمات جیسے مشاورت اور اسکولی رہنمائی طلب کریں۔

اس امتحان، نیو یارک ریاست کے معیارات اور آپ Jane کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں اس بارے میں مزید معلومات کے لیے، اس
www.engageny.org/parent-and-family-resources :پتے پر جائیں

فنون انگریزی زبان
2018-2019گریڈ6  کے امتحان کے نتائج

فنون انگریزی زبان اور خواندگی کے لیے نیو یارک ریاست کے آموزشی معیارات بتاتے ہیں کہ Jane کو ہر گریڈ سطح پر کیا جاننا
چاہیے اور کیا کرنے کا اہل ہونا چاہیے۔ یہ سیکشن ماخذ کے امتحان والے سیکشنز سے مطالعہ اور تحریر میں حاصل کرده پوائنڻس کی

تعداد دکھاتا ہے۔

مطالعہ
اس سیکشن میں، طلبہ سے کہا گیا تھا کہ:

     • گریڈ سطح کے متن میں پیش کرده بدیہی اور مضمر آئیڈیاز کا ادراک کریں اور یہ پہچانیں کہ وه متن
       کے کورس میں کس طرح آگے بڑھتے ہیں؛

     • کرداروں کو گہرائی کے ساتھ بیان کریں، اور آئیڈیاز اور واقعات کو مربوط کریں؛
     • الفاظ کے معانی اور اثرات اور تمثیلی و تعبیری فقروں کو سمجھیں؛

     • متن کی ساخت اور تنظیم کو سمجھیں، اور یہ شناخت کریں کہ نقطۂ نظر کس طرح فروغ پاتا ہے؛
     • متن کے حصوں کے بیچ عکس بندیوں اور منطقی ربط کا استعمال کرکے متن میں بیان کرده جانکاری

       اور خیاالت کو ضم کریں۔

ماخذ سے تحریر
اس سیکشن میں، طلبہ سے کہا گیا تھا کہ:

     • ایسے دعوے کریں جو معقول توجیہ اور کافی حد تک متنی شہادت پیش کریں؛
     • کرداروں کے بارے میں لکھیں اور بتائیں کہ متن میں ان کا ایک دوسرے سے کس طرح کا ربط ہے؛

     • متون میں بیان کرده نقطہ ہائے نظر اور تھیمز کا موازنہ اور ان میں تضاد بیان کریں؛
     • متن میں مذکور واقعات اور اعمال کا تجزیہ کریں؛

     • متن کے پہلوؤں پر زبان کے اثرات کا تعین کریں اور کہانی کی اہمیت اور متن کے ساختیاتی عوامل کو
       بیان کریں؛

• ڻھوس تحریر پیش کرکے سمجھ بوجھ کی مواصلت کریں جس سے گریڈ سطح کے انگریزی قواعد اور
       استعمال کا اظہار ہوتا ہو۔
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