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 CELLAکا مقصد
فلور یڈا انگر یزی زبان کی تعلیم کی جامع تشخیص ( )CELLAکو متعلمین انگر یزی زبان ( )ELLsکی انگر یزی کی استعداد کی پیش رفت کو
ناپنے کے لئے ایک ذر یعے کے طور پر استعمال کرتا ہے؛ تاکہ اسکول میں بلند درجوں پر تعلیمی کامیابی حاصل کرنے کے لئے درکار مہارتوں
کو یقینی بنایا جا سکے۔  CELLAکے بارے میں مز ید معلومات کے لئے اپنے اسکول ضلع کی جانب سے آپ کو دئیے گئے  2010فلور یڈا
 CELLAکے معلوماتی اشتہار کو پڑھیں ،یا  http://www.fl doe.org/aala/cella.aspپر فلور یڈا  CELLAکی و یب سائٹ مالحظہ
کر یں۔

 CELLA 2010طالب علم کی ر پورٹ
 CELLAدین والے ہر طالب علم کو امتحان میں اس کی کارکردگی پر مشتمل ایک طالب علم کی ر پورٹ ملے گی ۔ طالب علم کی ر پورٹ
میں موجود معلومات کی چار اقسام ہیں:
طالب علم کی معلومات
مہارت کے ہر پہلو کے نمبر:
» پیمانے کے نمبر
» حاصل کردہ پوائنٹ
» ممکنہ پوائنٹ
مہارت کے ہر پہلو کے ذیلی نمبر:
» حاصل کردہ پوائنٹ
» ممکنہ پوائنٹ
طلباء کے نمبر وں کی توضیح کیسے کی جائے:
» پیمانے کے نمبروں کی حدود
» استعداد کے درجوں کی تفصیالت
طالب علم کی ر پورٹ کے سامنے والے صفحے کا ایک نمونہ مندرجہ ذیل ہے۔ روف  ،A، Bاور  Cاگلے صفحے پر فراہم کی گئی معلومات
کی تفصیالت سے ملتے ہیں۔
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 Aطالب علم کی معلومات
یہ حصہ طالب علم کا نام ،طالب علم کا شناختی نمبر ،تار یخ پیدائش ،گھر یلو زبان ،امتحان کی تار یخ ،گر یڈ ،اور امتحان کا درجہ دکھاتا ہے۔
(طلباء گر یڈ کے درجے پر  CELLAدیتے ہیں۔  2010کے انتظام میں کوئی فعلی درجے کا امتحان نہیں ہے۔) اس حصے میں اسکول اور ضلع
کے نمبر اور نام بھی شامل ہوتے ہیں۔

 Bپیمانے کے نمبر
یہ حصہ طالب علم کی  CELLAمیں کارکردگی کا خالصہ پیش کرتا ہے۔ پیمانے کے نمبر طالب علم کی معلومات کے نیچے سیاہ خانوں
میں اور نیلے خانوں میں دکھائے جاتے ہیں۔ پیمانے کانمبر ایک مشترک پیمانے کو استعمال کرتا ہے تاکہ امتحان کے نتائج کا سال بہ سال
موازنہ کیا جا سکے۔
سیاہ خانوں والے پیمانے کے نمبر امتحان کے ہر حصے میں طالب علم کی کار کردگی کو ظاہر کرتے ہیں۔  CELLAچار پیمانے کے نمبروں کو
ر پورٹ کرتا ہے :سننا/بولنا ،خواندگی ،تحر یر ،اور کل نمبر ۔
اگر پیمانے کے نمبروں کے کسی خانے میں( NTامتحان نہیں لیا گیا) دکھایا گیا ہو ،تو اس کا مطلب ہے کہ طالب علم نے امتحان کے
معقول نمبر مہیا کرنے کے لئے امتحان کے وافر سواالت مکمل نہیں کئے ہیں۔ اس بارے میں اضافی معلومات حاصل کرنے کے لئے کہ
طالب علم نے نمبر کیوں حاصل نہیں کئے ،طالب علم کے استاد سے رابطہ کر یں۔

پیمانے کے نمبر مندرجہ ذیل معلومات کے ساتھ نیلے خانوں میں دوبارہ دکھائے جاتے ہیں  :کارکردگی کا درجہ ،حاصل کردہ نمبر ،اور
ممکنہ نمبر ۔
کارکردگی کا درجہ ایک سیاہ تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے جو اس کی کارکردگی کے درجے کے مقام کی جانب اشارہ کرتا ہے (جیسے
"مستعد" ،یا "بلند درمیانہ") اور دکھاتا ہے کہ طالب علم کے نمبر کا موازنہ امتحان کے اس حصے کے تمام نمبروں کے ساتھ
کیسے کیا جاتاہے۔ کارکردگی کے درجے کا مقام اور پیمانے کے نمبر کو نیلے خانوں کے نچلے سرے پر دوبارہ لکھا گیا ہے۔
حاصل کردہ نمبر پوائنٹوں کی وہ تعداد ہوتی ہے جو طالب علم نے امتحان کے اس حصے میں حاصل کئے ہوں۔
ممکنہ نمبر پوائنٹوں کی وہ تعداد ہوتی ہے جو طالب علم  /طالبہ حاصل کرے گا/گی ،اگر اس نےہر سوال کا درست جواب دیا ہو۔

 Cذیلی نمبر
طالب علم کی ر پورٹ کا یہ حصہ ذیلی نمبر دکھاتا ہے۔ ذیلی نمبر سننے/بولنے اور پڑھنے/لکھنے کے لئے دئے جاتے ہیں۔ یہ ذیلی نمبر
طالب علم کی تعلیمی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں ز یادہ مفصل معلومات دیتے ہیں۔

لیول  Aکا امتحان دینے والے طلباء کے لئے ،ہو سکتا ہے کہ ایک حصے کے ذیلی نمبروں میں ممکنہ پوائنٹوں کی تعداد مل کر امتحان
کےاس حصے کے ممکنہ پوائنٹوں کی مجموعی تعداد تک نہ پہنچ سکے۔ یہ اس لئے ہے کہ امتحان کی بعض اشیاء مجموعی نمبروں میں
شامل ہوتی ہیں لیکن ذیلی نمبروں میں شامل نہیں ہوتیں۔
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فوٹ نوٹس
فوٹ نوٹس طالب علم کی ر پورٹ کے نچلے حصے میں ذیلی نمبروں کے نیچے موحود ہیں۔ وہ ان مخففوں کو بیان کرتے ہیں جو طالب علم کی
ر پورٹ پر ظاہر ہو سکتے ہیں۔
( NTامتحان نہیں لیا گیا) نمبر حاصل کرنے کیلۓ طالب علم نے بہت ہی کم اشیاء کے جوابات دیۓ ،یا پھر اس حصے کیلۓ طالب علم کا
امتحان نہیں لیا گیا ہے۔

ـ
ـ

 CELLAپیمانے کے نمبروں کو کیسے سمجھا جاۓ
امتحان کے ہر حصے کیلۓپیمانے کے نمبروں کی حدودکو کم سے کم ممکنہ نمبر سے ز یادہ سے ز یادہ ممکنہ نمبر تک ذیل میں دکھایا گیا ہے ۔

Scale Score Ranges

9-12
580-681
682-713
714-738
739-835

6-8
565-680
681-712
713-732
733-830

)ORAL SKILLS (Listening/Speaking
Grades
K-2
3-5
Beginning
495-632 560-675
Low Intermediate
633-649 676-697
High Intermediate
650-672 698-719
Proficient
673-755 720-805

READING
9-12
605-743
744-761
762-777
778-820

6-8
600-713
714-741
742-758
759-815

3-5
590-689
690-714
715-733
734-810

K-2
345-545
546-628
629-689
690-800

9-12
600-689
690-720
721-745
746-850

6-8
580-687
688-719
720-745
746-845

3-5
575-674
675-702
703-726
727-825

K-2
515-636
637-657
658-689
690-775

Grades
Beginning
Low Intermediate
High Intermediate
Proficient

WRITING
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Grades
Beginning
Low Intermediate
High Intermediate
Proficient
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انگر یزی کی استعداد کی تفصیالت طالب علم کی ر پورٹ کے پچھلے صفحے پر دی ہوئی ہیں۔ وہ ہر پیمانے کے نمبر کی وضاحت یہ بیان کر
کےکرتی ہیں کہ طالب علم انگر یزی میں کیا جانتا ہے اور کیا کچھ کرنے کے قابل ہے۔ یہ درجہ  Dکی ایک طالب علم کی ر پورٹ کے ایک
نمونے کا صفحہ ہے۔

پیمانے کے نمبر کو بہتر طور پر سمجھنے کیلۓ ،ان اقدام کی پیروی کر یں:

 .3طالب علم کی انگر یزی زبان پر دسترس کے درجے کو سمجھنے کی خاطر استعداد کے اس درجے کے بیان کو پڑھیں جو
پیمانے کے نمبروں سے میل کھاتا ہو۔

-4-

 CELLA 2010توضیحی گائیڈ

 CELLAنمبروں کے دیگر استعمال
 CELLAطالب علم کی انفرادی معلومات کو والدین اور اساتذہ تک پہنچانے سے کہیں ز یادہ کام انجام دیتا ہے۔ یہ اسکولوں ،ضلعوں اور
ر یاست کو بھی اطالع فراہم کرتا ہے کہ اسکول کے پروگرامز کیسا کام کررہے ہیں۔
 CELLAاحتساب پروگرام بمطابق زمرہ  Iاور زمرہ  IIIکوئی بچہ پیچھے نہ چھوٹے ]( ])No Child Left Behind )NCLBکی شھادتی تصدیق فراہم
کرتا ہے۔  NCLBاسکولوں اور اضالع کیلۓ الزمی قرار دیتا ہے کہ وہ ر یاستوں کے احتسابی مقاصد جو انگر یزی زبان کے متعلمین کی انگر یزی
زبان کی استعداد میں اضافہ سے متعلق ہے ،کو پورا کر یں۔ ان احتسابی ضرور یات کو ساالنہ الئق پیمائش مقصد حصول کارکردگی
]( ]Annual Measurable Achievement Objectives )AMAOsکے نام سے جانا جاتا ہے۔
ر یاستوں کو تین  AMAOsکی کارکردگی پر ر پورٹ کرنا ہوتا ہے:
.1

انگر یزی زبان کی استعداد حاصل کرنے کی جانب پیش رفت

 .2انگر یزی زبان کی استعداد کا حصول
 .3متعلمین انگر یزی زبان کی تعلیمی خواندگی اور ر یاضی میں مناسب ساالنہ پیش رفت
ہر مقصد کے لئے ساالنہ اہداف متعین کرنے چاہئیں۔ وہ ضلعے جو تینوں  AMAOsکے اہداف کو پورا نہ کر یں ،انہیں چاہئے کہ تمام متعلمین
انگر یزی زبان کے والدین کو ضلعے کی کارکردگی کے بارے میں بتائیں۔ یہ اطالع ،اگر ممکن ہو ،تو ایک ایسی زبان میں دینی چاہئے جس
کو والدین سمجھتے ہوں۔
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