والدین اور خاندان کے لیے وسائل
کیا آپ کے کوئی سواالت ہیں؟

نیویارک اسٹیٹ کے محکمہ تعلیم (New York State
 )Education Department, NYSEDکے دفتر برائے اسٹیٹ
تشخیص ( )Office of State Assessmentسے ذیل پر
رابطہ کریں:

والدین کے لیے رپورٹ:
آپ کے بچے کے  NYSAAکے نتائج

آپ کے بچے کا اسکول ہر اس شعبے کے انفرادی اسکور
کی رپورٹ گھر بھیجے گا جس کے حوالے سےآپ کے
بچے کی تشخیص کی گئی تھی۔ اپنے بچے کی پیش
رفت کو سمجھنے میں مدد کے لیے آپ ان نتائج کو نقطہ
آغاز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔

518-474-5902

یا ای میل کریں:
EMSCASSESSINFO@nysed.gov

مزید معلومات کیلئے:

ذیل پر  NYSEDکے ویب پیجز مالحظہ کریں:
http://www.nysed.gov/state-assessment/
new-york-state-alternate-assessment

اور
دفتر برائے خصوصی تعلیم ()Office of Special Education
کا ویب پیج یہاں مالحظہ کریں:

http://www.p12.nysed.gov/specialed/

والدین کے لیے
فوری رہنمائی برائے
نیویارک اسٹیٹ
متبادل تشخیص
()NYSAA

New York State Education Department
89 Washington Avenue
Albany, New York 12234
(518) 474-5902
فیکس (518) 474-1989

New York State Education Department

نیویارک اسٹیٹ کی متبادل تشخیص
()New York State Alternate Assessment, NYSAA
کیا ہے؟

 NYSAAنیویارک اسٹیٹ ٹیسٹنگ پروگرام کا ایک
حصہ ہے جو انگریزی زبان کے آرٹس (English
 ،)language arts, ELAریاضی ،اور سائنس کے شعبوں
میں ذہنی اعتبار سے شدید معذوریوں کے حامل طالب
علموں کی متبادل کارکردگی کی تکمیل کے معیارات کے
لحاظ سے طلباء کی کارکردگی کی جانچ کرتا ہے۔ ان
معیارات کی پیچیدگی سیکھنے کے معیارات سے کم
ہوتی ہے۔

اسکورز

 NYSAAکے اسکورز کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟

ذہنی اعتبار سے شدید معذوریوں کے حامل
طالب علموں سے ہماری کیا مراد ہے؟

"ذہنی اعتبار سے شدید معذوریوں کے حامل طالب
علموں" کی تعریف ایسے طالب علموں کے طور پر کی
جا سکتی ہے جن میں محدود ذہنی قابلیت ہوتی ہے ،اس
کے ساتھ طرز عمل اور  /یا جسمانی لحاظ سے محدود
صالحیت ہوتی ہے ،اور جن کو معاشرے میں مفید اور
بامقصد شرکت اور اپنے اغراض کی تکمیل کے لیے اپنی
اعلی مقام کو استعمال کرنے کے لیے
پوری صالحیت کے
ٰ
انتہائی خصوصی تعلیمی ،سماجی ،نفسیاتی اور طبی
خدمات کی ضرورت ہوتی ہے۔

 NYSAAکس کو کروانی چاہیے؟

صرف ذہنی اعتبار سے شدید معذوریوں کے حامل
طلبا ہی  NYSAAکے اہل ہیں۔ کمیٹی برائے خصوصی
تعلیم ()Committee on Special Education, CSE
مندرجہ ذیل معیار کی بنیاد پر اس بات کا تعین کرتی
ہے کہ آیا ذہنی اعتبار سے شدید معذوری کا کوئی حامل
طالب علم  NYSAAکا اہل ہے یا نہیں:
• طالب علم میں شدید عقلی معذوری ،مواصالت /
بولنے کی صالحیت میں نمایاں کمی ،اور مطابقت
پیدا کرنے کے رویے میں نمایاں کمی موجود ہے؛ اور
• طالب علم کے لیے ایک انتہائی خصوصی تعلیمی
پروگرام کی ضرورت ہے جو قدرتی ماحول
(گھر ،اسکول ،کمیونٹی ،اور  /یا کام کی جگہ)
میں مہارت کے حصول ،استعمال ،اور منتقلی کی
سہولت فراہم کر سکے؛ اور
• طالب علم کو تعلیمی تعاون کے نظاموں ،جیسے
معاون ٹیکنالوجی ،ذاتی نگہداشت کی خدمات،
صحت  /طبی خدمات ،یا طرز عمل کی مداخلت،
کی ضرورت ہے۔

 NYSAAطلباء کی ذیل میں کارکردگی کی
پیمائش کرتا ہے:

انگریزی زبان کے آرٹس ( ،)ELAریاضی اور سائنس

ڈائنامک لرننگ میپس (Dynamic Learning Maps,
 )DLMکے متبادل تشخیصی نظام کے ذریعے ،ELA
ریاضی اور سائنس کی تشخیص کی جائے گی۔ DLM
کمپیوٹر کے ذریعے فراہم کردہ ،مطابقت پذیر تشخیص
ہے جو ضروری عناصر ( )Essential Elementsکے
حوالے سے طلباء کے علم کی پیمائش کرتی ہے۔ ضروری
عناصر متبادل کارکردگی کی تکمیل کے معیارات ہیں
جو سیکھنے کے معیارات سے گہرائی اور وسعت میں
کم ہوتے ہیں۔  ELAاور ریاضی کے لیے ،طلباء کی گریڈ
 3-8میں ساالنہ بنیاد پر اور ایک بار سیکنڈری سطح پر
ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہونے سے قبل تشخیص
کی جاتی ہے۔ سائنس کے لیے ،طلباء کی گریڈ  4اور
 8میں اور ایک بار سیکنڈری سطح پر ہائی اسکول سے
فارغ التحصیل ہونے سے قبل تشخیص کی جاتی ہے۔

 NYSAAاسکورز آپ اور آپ کے بچے کے استاد کو یہ بتاتے
ہیں کہ آپ کا بچہ گریڈ کی سطح پر متبادل کارکردگی
کی تکمیل کے معیارات پر کس طرح پیش رفت کر رہا ہے۔
یہ اسکورز ذیل کے حوالے سے مدد کر سکتے ہیں:
• اپنے بچے کی طاقت اور ضروریات کی واضح طور
پر نشاندہی کرنا؛ اور
• اپنے بچے کے انفرادی تعلیم پروگرام
()Individualized Education Program, IEP
کے بارے میں معنی خیز مباحثے کے لئے معلومات
کی فراہمی؛ اور
• تعلیمی ترجیحات کا تعین جو آپ کے بچے کے عملی
اور تعلیمی اہداف اور قلیل مدتی مقاصد کے حوالے
سے مدد کر سکیں؛ اور
• متعدد ترتیبات میں اپنے بچے کے مواصالت کے سب
سے مؤثر طریقہ کی شناخت کرنا۔

