فلوریڈا  CELLAمعلومات برائے والدین
 CELLAکی تیاری کے لئے آسان تراکیب
آپ کابچہ انگریزی زبان کی استعداد بڑھانے کی تعلیم روزانہ حاصل
کرتا ہے .زیادہ تیزی سے سیکھنے میں آپ کے بچے کی مدد کرنے
اور ٹیسٹ والے دن مدد کے لئے چند ّآسان تراکیب مندرجہ ذیل ہیں :
روزمرہ کی آسان تراکیب
1.1اسکول میں اپنے بچے کی باقاعدہ حاضری یقینی بنائیں .اسکول
میں آپ کے بچے /بچی کی زیادہ موجودگی سے ٹیسٹ میں اس
کی بہترکارکردگی کا امکان بڑھ جاتاہے.
2.2انگریزی سیکھنے اور اسکول میں پڑھائے جانے والے ہر
مضمون کی تعلیم کیلئے اپنے بچے/بچی کی کوششوں کی
حوصلہ افزائی کریں .جو طالب علم صحت مند اور بہتر ہوگا وہ
اچھی طرح سیکھے گا اور ٹیسٹ میں اچھی کار کردگی دکھائے
گا.
3.3صحت افزاء غذا ئیں کھانے میں اپنے بچے کی حوصلہ افزائی
کریں .تندرست اور خوش مزاج بچہ اسکول میں محنت کرنے
اور سیکھنے کےلئے تیار ہوتا ہے.
4.4یہ بات یقینی بنائیں کہ آ پ کا بچہ ہر شب اپنا ہوم ورک مکمل
کرے .ہوم ورک سے کمرہ جماعت کی تعلیم میں مدد ملتی ہے
اور انگریزی استعما ل کرنے کی فاضل مشق ہوتی ہے.
5.5اپنے بچے /بچی کی پیش رفت پر تبادلۂ خیال کرنے کی خاطر
اس کے استاد سے اکثر مالقات کیا کریں .بچے کی مدد کرنے
کے لئے والدین ا ور استاد کو مل کر کام کرنا چاہئے.
6.6ہر روز اپنے بچے کے وافر آرام کو یقینی بنائیں .تھکے ہوئے
بچوں کو اسکول میں توجہ دینے میں اور امتحان میں اچھی
کارکردگی دکھانے میں پریشا نی ہوتی ہے.
 CELLAٹیسٹ کے روز کے لئے آسان تراکیب
1.1یہ بات یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے /بچی نے وافر آرام کیا ہو
اور صحت بخش ناشتہ کیا ہو.
2.2یہ بات یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے /بچی نے آرام دہ لباس پہنا
ہو اور وہ اسکول میں بر وقت پہنچے.
3.3اگر آپ کا بچہ  /بچی چشمہ پہنتا ہے یا ایک آلۂ سماعت لگاتا
ہے ،تو یہ بات یقینی بنائیں کہ انہیں استعمال کرنا اس کو یاد
رہے.
4.4اگر آپ کے بچے کو ٹیسٹ دینے کے لئے کوئی سہولت درکار
ہو (مثالً ٹیسٹ کیلئے جلی حروف واالپرچہ) ،تو یہ بات یقینی
بنائین کہ وہ ایسی سہولت حاصل کرے.
5.5آخر میں ،اپنے بچے کو پر سکون رہنے کی ترغیب دیں .ٹیسٹ
کے زیادہ سکور حاصل کرنے پر بہت زیادہ زور دینے سے
بچہ  /بچی گھبرا سکتا /سکتی ہے  ،جس کے باعث ان کے لئے
ٹیسٹ میں اچھی کارکردگی دکھانا مشکل ہو جاتا ہے.

 CELLAکیا ہے؟
 ،CELLAانگریزی زبان سیکھنے کا جامع جائزہ  ،فلوریڈا کے
انگریزی زبان سیکھنے والے طلباء کے لئے جنھیں  ELLsکہا جاتا
ہے ،ایک ٹیسٹ ہے .اس ٹیسٹ کے ذریعے انگریزی زبان سننے،
بولنے،پڑھنے اور لکھنے کی استعداد کو جانچا جاتا ہے.
 CELLAکے چار ( )4درجات ہوتے ہیں
درجہ  Aبرائے گریڈز K–2
درجہ  Bبرائے گریڈز 5–3
درجہ  Cبرائے گریڈز 8–6
درجہ  Dبرائے گریڈز 12–9
انگریزی زبان سیکھنے والے  CELLAٹیسٹ کتنی مرتبہ دیتے
ہیں؟
انگریزی زبان سیکھنے والے  CELLAٹیسٹ ہر سال دیتے ہیں
تاوقتیکہ انہیں انگریزی میں مستعد قرار نہ دیا جائے.
ٹیسٹ کیسے لیا جاتا ہے؟
کنڈر گارٹن کے طلباء سے استاد ایک ایک کرکے چاروں طرح
کے ٹیسٹ لیتا ہے 12–1 .کے طلباء سے ایک ایک کر کے استاد
انگریزی پولنے کا ٹیسٹ لیتا ہے؛ انگریزی سننے ،پڑھنے اور لکھنے
کے ٹیسٹ طلبا کے گروپوں کی صورت میں لئے جاتے ہیں.
 CELLAکے اسکور کیسے استعمال کئے جاتے ہیں؟
 CELLAٹیسٹ کے اسکور
•اساتذہ اور والدین کو طالب علم کی انگریزی زبان میں پیش رفت
کے بارے میں معلومات دیتے ہیں .استاد ان معلومات کو یہ
فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے کہ طالب علم دوسری
زبانوں کے بولنے والوں کے لئے انگریزی پروگرام ()ESOL
سے کب خارج ہوگا.
•معلومات مہیا کرتے ہیں کہ اسکول اور اسکول کے عالقے
ELLsکی ضروریات کس حد تک پوری کر رہے ہیں .
•تعلیمی اداروں اور لوگوں کو  ELLsکی انگریزی کی استعداد
اور ہر تعلیمی سال میں ان کی پیش رفت کے بارے معلومات مہیا
کرتے ہیں.

