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 انګلیسی زده کوونکي د داخلیدو خبرتیا

 
 :ساتونکو /ګرانو والدینو 

 

 ،                                     دا لیک تاسو ته خبر درکوي چې ستاسو ماشوم 

کرینر ازموینې سره ارزول شوي په انګلیسی مهارت س WIDA، د                       # IDد زده کوونکی 

.  مرکب سکور یې ترالسه کړئ   یو او  

او د ژبې الرښوونې   په توګه پیژندل شوی( EL  ،English Learner)لکه څنګه چې ستاسو ماشوم د یو  انګلیسي زده کونکي  

له الرې به مالتړ ترالسه کوي، معموالً د   (LIEP ،Language Instruction Educational Program) تعلیمی پروګرام

 . په توګه پیژندل کیږي  ( ESL  ،English as a Second Language)  بې انګلیسي د دویمې ژ

 
هغې په روزنیز درسونو پوه شي، په  /موخه دا ده چې ستاسو د ماشوم انګلیسي زده کړې کې مرسته وکړي ترڅو چې هغه  LIEPد 

د  . میک معیارونه پوره کړي ټولنیز ډول په ښوونځي کې برخه واخلي، او د درجې پراختیا او فراغت لپاره د درجې مناسب اکاد

LIEP  د فیلیډالفیا د  .  څخه وتلو لپاره، ستاسو ماشوم باید د بیا درجه بندي لپاره د پنسلوینیا د پوهنی څانګې معیارونه پوره کړي

درجه   ښوونځي ولسوالۍ هر کال د انګلیسي زده کونکو فعالیتونو بیاکتنه کوي ترڅو دا معلومه کړي چې د انګلیسي زده کونکي د بیا

تاسو کولی شئ د پنسلوینیا د پوهني څانګي په ویب پاڼه کې د بیا درجه بندي معیارونه وګورئ  . بندي لپاره الیق دي 

https://www.education.pa.gov/ . 

 
ځینې زده کونکو ته کیدی شي بشپړاند خدمات چمتو کړئ شي چې کله  ،  (ESSA) د هر زده کونکي د بریالي کیدو قانوند فدرال الندې 

.  دغه خدماتو کې کورني ښوونکی مرسته، آنالین پروګرامونه، یا د ښوونځي وروسته او د اوړی پروګرامونه شامل دي. شتون ولري

وګرامونه رد کړي چې ممکن ده  والدین دا حق لري چې دا خدمات رد کړي، او دا حق هم لري چې د ځیني جال الرښووني پر   ELsد 

لطفاً د خپل ښوونځي د   LIEPکه تاسو د خدمات څخه انکار کول غواړئ یا نورې پوښتنې ولرئ  . برخه وي  LIEPستاسو د ماشوم د 

 OMCP ،Office of Multilingual Curriculum and) مدیر سره اړیکه ونیسئ چې د ګڼژبو نصاب او پروګرامونو دفتر

Programs ) غونډي مهال وټاکئ سره د . 

 
 . موږ ستاسو د ماشوم اکادمیک السته راوړنو مالتړ کولو کې ستاسو سره د کار دوام ته تمه لرو 

 
 په اخالص سره،

 
 

 سرلیک مدیر منتظم د ازموینې  نوم   مدیر منتظمد 
 
 

 نېټه د ازموینې اداره کوونکی السلیک  

https://www.education.pa.gov/
https://www.education.pa.gov/
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 ډېر پېښې پوښتنې

 
 ؟مهارت آزموینې لپاره کوم کلنۍ ارزونه کارول کیږيسي یزما ماشوم د انګل .1

 
دا ارزونه د هر ښوونیز کال د . ارزونه په کلنۍ توګه کارول کیږي چې ستاسو د ماشوم انګلیسي مهارت وټاکي لپاره ایکسز ®ELsد 

ترټولو  6.0) 6.0 - 1.0وونکی د زده ک. جنورۍ او فبرورۍ تر مینځ ورکول کیږي او په آن آنالین یا د کاغذ او پنسل لخوا اداره کیږي

 .سکور ترالسه کوي( لوړ

 
 ارزونې لپاره د ایکسز لخوا څه ازموینه کیږي؟ ®ELsد  .2

 
په نامه " ډومینز" دا سیمې عموماً د . ستاسو ماشوم د انګلیسي مهارتونو لپاره په لوستلو، لیکلو، خبرو کولو او اوریدلو کې ارزول کیږي

سکور تولیدوي کوم چې یوځای شي، ټول مجموعي سکور تولید کړئ، چې ستاسو د ماشوم د انګلیسي مهارت کچه هم هر ډومین یو . یادېږي

 .په هره ډومین کې د ټولنیزو مطالعو، ساینس، ریاضی او د ژبې هنرونو په اړه پوښتنې شاملې دي. پیژندل کیږي

 
 ماشوم د کلني فعالیت څخه خبر کړئ شم؟ارزونې لپاره د ایکسز لخوا زما د  ®ELsآیا زه به د  .3

 

 . لپاره د ایکسز لخوا د خپل ماشوم د فعالیت د هر ښوونځي کال پای کې خبر کړئ شي  ارزونې ®ELsهو، تاسو به د 
 .يیو راپور به یا هم د ښوونځي د فایل په ادرس ایمیل کړې شي، یا راپور به ستاسو ماشوم ته درکړل شي ترڅو تاسو ته یې وړاندې کړ

 
څنګه کولی شم د ښوونځي کال په اوږدو کې د انګلیسي مهارت په ترالسه کولو کې د خپل ماشوم پرمختګ په اړه معلومات ترالسه  .4

 کړم؟

 
. د ښوونځي کال په اوږدو کې به تاسو موقتي راپورونه ترالسه کړئ چې ستاسو ماشوم څنګه په علمي او ټولنیز ډول کار کوي

د فالډیلفیا د ولسوالۍ . هڅول کیږي چې د هرې نښه کولو دورې په پای کې د راپور کارت کنفرانسونو کې برخه واخليساتونکي هم /والدین

لطفاً د دې نیټو لپاره د خپل ماشوم ښوونکي . د راپور کارت کنفرانسونو وړاندېیني کوي( 3)ښوونځي د ښوونځي کال په اوږدو کې درې 

 .وګورئ

 
 څخه لیږدولو تمه کولی شي؟ LIEPه د انګلیسي ژبې ماهره کیدو او زما ماشوم څومره ژر تر ژر .5

 
پدې کې د زده کونکي عمر، مخکینی انګلیسي تجربه، او د زده .  یو څو فکتورونه په هغه کچه تاثیر کوي چې زده کونکي انګلیسي زده کوي

هغو زده کونکو لپاره چې په انګلیسي کې لږ څه مهارت د . کونکو په کورني ژبه کې د ژبې او لیک لوست زده کړې مهارتونه شامل دي

هغه زده کونکي چې د انګلیسي . لرونکي ښوونځیو ته ننوځي، موخه یي دا وي چې د شپږو ښوونځیو کالو په موده کې مهارت ترالسه کړي

زده کونکي پرمختګ بې مثاله  په هرصورت، د هر. ژبې مهارت لوړی کچی پیل کوي باید ژر تر ژره په انګلیسي کې مهارت ترالسه کړي

ساتونکي  /موږ والدین . دې، او ښوونکي د انګلیسي زده کړې کې د زده کونکو د ودې نظارت په وخت کې ډیری فکتوروپه پام کي نیسي

اکني کې هڅوو ترڅو د خپل ماشوم د ښوونکي سره د راپور کارت کنفرانسونو په ترڅ کې یا د دوی د ماشوم ښوونکي سره د ګمارنې مهال ټ

 .د انګلیسي زده کړې په اړه بحث وکړي

 
 څوک باید وګورم که چیری زما ماشوم په ښوونځي کې ستونزې لري؟ .6

 
د ښوونکي په غیر حاضرۍ کې، . ستاسو د ماشوم اړوند ټولو اندیښنو په اړه باید ستاسو د ماشوم ښوونکي سره خبرې اتری وشي

h  وګورئد خپل مدیر د اړیکو د معلوماتو د موندلو لپاره، پدی . کړئتاسو کولی شئ د ښوونځي د مدیر سره هم خبرې و

directory-ttps://www.philasd.org/directory/school/. 

https://www.philasd.org/directory/school-directory/
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 څه په وي که چیری زما ماشوم معیوبیت ولري؟ .7

 
هغې به د انګلسي ژبې مالتړاو د ځانګړي تعلیم خدمات دواړه /که ستاسو ماشوم یو معیوبیت ولري او د انګلیسي زده کوونکی هم وي، هغه

کې  ، IEP یا (Individualized Education Program) د انفرادي زده کړې پروګرام ستاسو د ماشومدا خدمات به . ترالسه کړي

والدین به باید د  .شامل ده مسلکي په توګه( ESLډلې لخوا بیاکتنه کیږي چې پدې کې انګلیسي د دویمې ژبې ) IEP د او هر کال مستند شي

IEP برسیره پردې، ستاسو د ماشوم . بیاکتنې کلنۍ غونډې کې هم ګډون وکړيIEP  ډله به د ښونځیو کال په اږدوکې په ګډه کار وکړي

د فالډیلفیا د ځانګړي تعلیماتو د ښوونځي د . ترڅو ډاډ ترالسه شي چې الرښووني پروګرامونه ستاسو د ماشوم اړتیاوو سره سم تطبیق شوي

 پدې وګورئنځي مدیر سره اړیکه ونیسئ یا ولسوالۍ په اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره، لطفاً د خپل ښوو

https://www.philasd.org/specializedservices/. 

 
 زه څنګه کوالی شم د خپل ماشوم په ښوونځي کې زیات ښکیل یاست؟ .8

 
 SAC ،School Advisory)یوه الر چې تاسو د خپل ماشوم په زده کړې کې ښکیل یاست، ستاسو ښوونځی دی د ښوونځي مشورتی شورا 

Council ) . د ښوونځي د پرمختګ پالن کولو او پریکړې کولو  -دا شورا په والدینو، ښوونکو، زده کونکو او د ټولنې غړو پورې اړه لري
ژباړه شوي اسناد او د تفسیر خدمات د هغو غړو لپاره چمتو کیږي چې د انګلیسي ژبې محدود . ره مرسته کويسره د ښوونځي مشرتابه س

د هرکلۍ " ولسوالی د ښونځي په مختلفو برخو کې د ښوونځي کال په اوږدو کې . کې د ګډون لپاره خنډ نه وي SACژبه باید په ; مهارت لري
 FACE ،Family and) پیښو په اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره، لطفاً د کورنۍ او ټولنې ښکیلتیا د دې. غونډو کې اسانتیاوې برابروي" ویګن

Community Engagement) دفتر ویب پاڼې وګورئ پدې   https://www.philasd.org/face/. 
 

 زه چیرته نور معلومات ومومم؟ .9

 
 انګلیسي زده کونکي د مور او پالر په توګه د ال زیاتو معلوماتو لپاره، دا وګورئد 

  https://wida.wisc.edu/teach/learners/engagement.  د فیلیډالفیا د ګڼژبو نصاب او پروګرامونو دفترونو په اړه د نورو

  علوماتو لپاره، دا وګورئم

  https://www.philasd.org/multilingual/. 
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