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 : خانہ اہل   عزیزی
 

۔ جائیں  کیں   منعقد   میں   بہار  اس امتحانات ےک ریاضے   اور  (ELA)  زبان فنون  انگریزی ریاست  نیویارک  ساالنہ لیں   ےک طلبا   ےک 3- 8 گریڈز 
ے
  یہ ےک

  اہم ایس  کہ  ہیں  گیے   دن   تشکیل  طرح  اس اور  ہیں   مطلوب  لیں   (ےکESSA) ایکٹ  ہ   سکتا  ہو  کامیاب  علم  طالب  ہر  ےک، وفاق امتحانات 
،  مسائل سوچ، تنقیدی  طلبا   آیا  کہ   کرے  فراہم معلومات فت میں   اسکول ساتھ  ےک صالحیتوں مطلوبہ ان  اور  سلجھانے   اور  کرئے   پیشر
 
ے

  اور  معاش، طرز   کالج،   اسکول، تک  مدت  طویل انہیں  جنگ ہیں   تیار   لیں   ےک سندیافتگ
ے

ورت لیں   ےک ہوئے   کامیاب  میں  زندیک ،  ضے   طلبا   اور  ہ 
   بھرپور  س  انتخابات ایک  اور  تحفظ  معاشر  کو 

ے
۔   کرنا   مدد  انگ میں   تالش یک   زندیک  ہ 

 
فت  یک   علم  طالب  میں   اسکولوں  ہمارے جو   ہ   ایک محض  س میں  اقدامات متعدد  ان امتحانات  یہ  استعمال لیں   ےک  کرئے   تشخیص یک   پیشر
،  تحریری کارڈز،   رپورٹ   گریڈز،  : ہیں  جانی  کیں     دیگر  اور  تفویضات،  پروجیکٹس، نموئے

ے
 اہمیت  یہ اتتے  بھ  کام  ےک  علم طالب مبتے  پر  کارکردیک

۔  حامل  ےک  ہیں
 
 کریں۔   رابطہ س  اسکول ےک بچ    اپنے  مہربانے  برائے   تو   ہوں سواالت مزید  ےک  آپ اگر 
 

؟  ہوں  کب  امتحانات ریاست    ےک 3- 8 گریڈ 
ے
 ےک

ے   دورانیوں دو  امتحانات ےک  ریاضے  اور  ELA سال اس ۔  لیں   دن مسلسل  دو   میں  (  )سیشثے
ے
 جائینگ

 

 : متے   2- 3 : ریاض   اپریل  19-20 : (ELA)  زبان  انگریزی فنون   

ELA  متے   4- 11  : امتحان تالفے  ریاضے  اپریل  24- 28  : امتحانات  تالفے : 

 
ے امتحانات  ریاست   ؟  پہنچات   فائدہ طرح کس  کو   بچ   میر  ہیر

 : وہ  کیونکہ  ہیں   ہوئی   مستفید  س  امتحانات ریاستی  بچہ   کا   آپ اور  آپ
۔   متوقع س  سطوح گریڈ   انگ جو  ہ    رہا   سیکھ  وہ  بچہ کا   آپ آیا  کہ  ہ    کرتا   فراہم معلومات تفصییل  میں  بارے اس ▪  ہ 
ے   یہ  کو   اسکولوں ▪ فت  نسبت  بہ ےک  ہمشوں اپنے  یک   طلبا  کہ   ہ    دیتا  مدد  میں  کرئے   متعیں  کارکرد   اور  پیشر

ے
،   ریہ جا  کیےس  یک   ہ 

ورت   یک   معاونت  مزید   کو   اساتذہ  یا  طلبا   کونےس  اور  ۔  سکتی   ہو  ضے  ہ 
۔   رہا  کر   کام  کیسا   میں   مقابےل  ےک اسکولوں دیگر   اسکول کا   بچ    ےک آپ کہ  ہ    کرتا   فراہم  موقع  کا   جانیے   یہ  کو   آپ ▪  ہ 

 
؟ ہوت    اخذ  نتائج کیا   ےس امتحانات ان ے  ہیر ؟  وقت  کتنا   لیر   ےک  کرت    مکمل امتحان ریاست   ایک پاس ےک  بچ   میر  ہے
 ےک  ELA دورانیہ(۔  ایک میں   دن )ایک ہ    جاتا  لیا  میں   دن  دو  انہیں  اور  ہیں   ہوئی  مشتمل  پر   دورانیوں ےک پابندی  یک   وقت بغثں  دو   امتحان ہر 

۔  ہوئی  شامل  سواالت واےل   جواب تفصییل اور  انتخان   کثثں   میں  2 اور  1  دورننں    سواالت انتخاب  کثثں   ضف میں   1دورانیہ   لیں   ےک  ریاضے   ہیں
۔ ہوئی    لیں   ےک  امتحانات ریاستی   یں۔ ہوئی   شامل  سواالت واےل  جواب  تفصییل  اور  انتخان   کثثں   ےک ریاضے  میں   2  دورانیہ  لیں   ےک  ریاضے   ہیں
۔ نہیں  حد  یک   وقت ورت یک   وقت مزید   جنہیں  طلبا   وہ  ہونی    قابل  ےک کرئے   کام  س  رفتار   اپتے  وہ ہ    ضے

ے
  کر   کیا   اور  ہیں   جانیی  وہ  جو  تاکہ ہونگ

۔  کر   مظاہرہ بہثی  اسکا  ہیں  سکیی   سکیں
 
؟  ہوتا  مرتب  اثر  کیا   پر  اساتذہ  کا   نتائج ےک  اسکور  ان  ہے
  یک   استاد  نتائج ےک امتحان ریاستی   منحرص،  پر  معیار  منتخب ےک  پیمائش ےک  کرئے   حاصل  تعلیم   یک   علم طالب  ےک  اسکول ہر 

۔  ہو  بھ نہیں  یا  ہیں  سکیی  ہو  انداز  اثر  پر   تشخیصات  سکیی
 
؟ ہوت   انداز  اثر  طرح  کس  پر  داخلوں اسکول ہائ    یا  مڈل امتحانات یہ   امتحان ریاستی  میں  ماضے  نے  اسکولوں  ہانے   اور  مڈل  کچھ  ہیر
۔  کیا   استعمال  پر   طور   ےک  ایک س  میں   معیارات متعدد   لیں   ےک  داخلوں  کو   اسکورز  ےک   فیصلوں ےک  دینے   داخلہ یا  ترفی  انہیں  بھ کبھ   ہ 
۔  گیا   کیا   نہیں  استعمال پر  طور  ےک  معیار  بنیادی  یا  واحد  ایک لیں   ےک ،   ےک  داخلوں  2023 خزاں  ہ    نے  اسکولوں ہانے   اور  مڈل  چند   لیں

۔   کیا   استعمال لیں   ےک کرئے   تجزیہ کا   طلبا   کو   تشخیصات مبتے  پر  اسکول یا   /  اور  گریڈز   کورس   آیا  کہ  لیں   ےک  جانیے  مزید  میں  بارے اس ہ 
۔  پر  1سائٹ   ویب  ہماری  ، جائیگا   کیا   استعمال لیں   ےک خےلدا  کو   اسکورز  امتحانے  میں   مستقبل  جائیں
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کت  آوٹ آپٹ ےس  امتحانات ریاست    کو   بچوں اپن   خاندان کیا    درخواست یک  تشخیص  متبادل ایک یا  کرت    انتخاب (کا  کرت    نہ )شر
؟  سکی   کر   ہیر

  ہماری   ذریےع ےک نتائج  ےک امتحان کیونکہ  دیں  امتحانات یہ  کہ  ہیں  کرئی   افزانے  حوصلہ  یک   طلبا   تمام پر   طور   ُپرزور   انتہانے  ہم ▪
  امتحانات ریاستی  گا۔  پہونچ   فائدہ  کو   دونوں بچ    ےک آپ  اور  آپ س  معلومات کردہ  حاصل

ے
  ہیں   ئی کر  فراہم  معلومات  اضاف

ورت جہاں  کو   اسکولوں اور  اساتذہ اور  ہ   رہا   کر   حاصل تعلیم کیا   بچہ کا   آپ کہ    میں   معاونت ہو  ضے
ے

  مدد   میں   کرئے   درستگ
۔  کرئی   ہیں

  مشورہ  س پرنسپل   ےک بچ    اپنے  کو   آپ تو   ہیں   رکھنی  دلچست   میں   کرائے   آوٹ آپٹ س  امتحانات ریاستی   کو   بچ    اپنے  آپ  اگر   ▪
۔ کرنا    تو  ہیں  چاہنی  کرنا   آوٹ آپٹ س  دینے  امتحان کو   بچ   اپنے  والدین  کونے   بھ  بعد   ےک مشورے  س  پرنسپل  اگر، چاہینے

ام کا   فیصےل  ےک والدین   پرنسپل ۔ کریں  احثی
ے
۔  رکھنا  محفوظ ریکارڈ   تحریری کا   گفتگو   اس کو   پرنسپل  ر او  والدین ےک  چاہینے

 
ے  لیر   ےک تیاری  یک  امتحان اس ؟   کرنا   کیا   کو   بچ   میر  چاہین 

۔   ناشتہ   اچھا  کو   صبح اور  کریں  مدد  میں  لینے  نیند  اچھ  کو   رات یک   بچ    اپنے  پہےل رات ایک س  امتحان ▪  کروائیں
ےک  امتحان ےک  بچ   اپنے  ▪ ۔  کو   اعتماد   انےک اور  کریں  قدر  یک   تاحساسا  میں  بارے  دینے  بڑھائیں

 
ے کہ  گا   چےل  پتہ کب  مجھے    کییس  میر  امتحانات ان ت   بچ   میر

ے
؟  دکھائ   کارکردیک  ہے

   ریاست نیویارک ▪
 
  شہر  نیویارک  ےک بچ   ےک  آپ اسکورز  یہ  اور  ہ   کرتا   جاری دوران  ےک گرمیوں   اسکورز  ےک  امتحان عموما

  دستیاب  ذریےع  ےک اکاونٹ  اسکولز 
ے
 . ہونگ

  چیت بات  میں  بارے  ےک رفت   پیش تعلیم  مجمویع اور  اسکور  ےک امتحان ریاستی  کہ  ہیں  کرئی   افزانے  حوصلہ  یک   آپ ہم ▪
 کریں۔   رابطہ س  پرنسپل یا   استاد  ےک بچ   اپنے  لیں   ےک کرئے 

 
ا  اگر  اور  ہو  رہا  ہو  امتحان ریاست   جب   ہوگا؟  کیا   تو  ہوا   نہیر  میر  اسکول بچہ میر
۔  اہم لینا  امتحان لیں   ےک بچ    ےک آپ   وہ  میں  دنوں  ےک  امتحان کہ  بنائیں  یقیتے   یہ  اور  یں کر   کوشش   پوری یک   کرئے   مدد   یک   بچ   اپنے  کرم  براہ  ہ 

حاضے  س  وجہ  بھ  کس  جو   طلبا   وہ  ہوں۔ موجود  میں   اسکول   غثں
ے
  موقع  دوشا  ایک  کا   دینے   امتحان دوران  ےک وقت  ےک  تالفے   انہیں  ہونگ

حاضے   بھ  دوران ےک  امتحان تالفے   بچہ کا   آپ  اگر  ملیگا۔ ۔ ہوں  نہیں   مواقع اضافے  ےک دینے  امتحان تو   ہوا  غثں
ے
  ریاستی  محض  کو   طلبا   ےک

 گا۔   جانے  نہیں  روکا  میں  گریڈ   اش کو   ان یا   ہوگا  نہیں   نقصان  س  وجہ  یک   لینے  نہ امتحان
 
ے  کیا   ہیر  رہے   ےل بھ  امتحان ریجنٹس  یہ اگر   ؟  ہے   الزیم لینا  امتحان ریاست   یہ  لیر   ےک  بچ   میر

۔ لینی  امتحانات ریجنٹس ےک  سطح  اسکول ہانے  میں  اسکول مڈل  طلبا   کچھ   میں  سال تعلیم  اس اور  ہ   میں   8 گریڈ   بچہ کا   آپ  اگر  ہیں
فت یک   ان گا۔  دے  نہیں  امتحان ریاضے  ریاستی  8  گریڈ   کو   ان اسکول کا   آپ تو   گا،  ل  امتحان ریجنٹس  کا   ریاضے    مزید   میں  بارے  ےک  پیشر

، سکیی  کر   انتخاب کا   دلوائے   انامتح کا   ریاضے  8  گریڈ   کو   بچ   اپنے  آپ لیں   ےک  کرئے   حاصل معلومات ۔   نہیں   مطلوب  یہ  حاالنکہ  ہیں   اگر  ہ 
  رابطہ س  اسکول اپنے  تو  ل   بھ  امتحان کا   ریاضے   8  گریڈ   عالوہ  ےک امتحان ریجنٹس کا   ریاضے  علم  طالب    کا   آپ کہ  ہیں   چاہنی  آپ

 کریں۔ 
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