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  CELLA توضیحی کتابچہ
CELLA کا مقصد

فلوریڈا متعملین انگریزی زبان )ELLs( کی انگریزی کی استعداد کی پیش رفت کو ناپنے کے ایک ذریعے کے طور پر انگریزی زبان 
سیکھنے کی جامع تخشیص )CELLA( کو استعامل کرتی ہے؛ اس طرح اسکول میں تعلیمی طور پر بلند درجوں کی کامیابی کے 
لئے درکار مہارتیں حاصل کرنا یقینی بناتی ہے۔ CELLA کے بارے میں مزید معلومات کے لئے فلوریڈا کی CELLA ویب سائٹ 
http://www.fldoe.org/aala/cella.asp پر جائيں اور CELLA کا والدین کا معلوماتی کتابچہ اور درج ذیل زبانوں میں با ترمجہ 

گائيڈ ڈاؤن لوڈ کریں:

• انگریزی	
• ہسپانوی	
• عربی	

• زونگ وین	 چینی/ 
• فرانسیسی	
• ہئیٹین کریول	

• پرتگالی	
• روسی	
• ٹیگالوگ	

• اردو	
• ویت نامی	

CELLA کے اسکوروں کے استعمال
CELLA والدین اور اساتذہ کو طلباء کی انفرادی معلومات فراہم کرتی ہے۔ یہ اسکولوں، ضلعوں، اور ریاست کو کسی 

اسکول کے پروگراموں کی کارکردگی سے متعلق معلومات بھی مہیا کرتی ہے۔

CELLA کوئی بچہ پیچھے نہ رہے )NCLB( کے زمرہ I اور زمرہ III کے مطابق پروگراموں کے احتساب کا ثبوت فراہم 
کرتی ہے۔ NCLB متعملین انگریزی زبان کی انگریزی زبان کی استعداد بڑھانے کی غرض سے اسکولوں اور ضلعوں کو 
ریاستی احتساب کے مقاصد پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ احتساب کے ان تقاضوں کو کامیابی کے ساالنہ قابِل پیامئش 

مقاصد )AMAOs( کہا جاتا ہے۔

ریاستوں سے درکار ہے کہ وہ تین AMAOs کی کامیابی کے بارے میں رہورٹ کریں:

انگریزی زبان کی استعداد حاصل کرنے کی پیش رفت. 1

انگریزی زبان کی استعداد کا حصول. 2

ELLs کی تعلیمی خواندگی اور ریاضی میں تعلیمی پیش رفت. 3

ہر مقصد کے لئے الزمًا ساالنہ اہداف کا تعین کرنا چاہئے۔ وہ ضلعے جو تینوں AMAOs کے اہداف پورا نہیں کر سکتے، 
انہیں چاہئے کہ متام ELLs کے والدین کو ضلعے کی کارکردگی کے بارے میں مطلع کریں۔ اس نوٹس کو، اگر ممکن ہو، تو 

 الزمًا ایسی زبان میں ارسال کرنا چاہئے جو والدین جمسھتے ہوں۔ NCLB کے بارے میں اضافی معلومات کے لئے 
http://www.fldoe.org/nclb پر جائیں۔
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)ISR( انفرادی اسٹوڈنٹ رپورٹ CELLA 2014
طالبہ کو ایک ISR  ملے گی جو ٹیسٹ میں اس کی کار کردگی سے متعلق  والی ہر طالب عمل /  CELLA سے گزرنے والے / 
معلومات پر مشمتل ہوگی۔  ایک ISR  کے سامنے والے صفحے کا منونہ حسِب ذیل ہے۔ حروف A، B، C اور D فراہم کردہ 

معلومات کی تفصیالت سے میل  کھاتے ہیں۔ 

 طالب عمل کی معلومات
اس حصے میں طالب عمل کا نام، شناختی منرب، تاریخ پیدائش، گھریلو زبان، ٹیسٹ کی تاریخ، گریڈ، اور ٹیسٹ کا درجہ 
دیا ہوتا ہے۔ اس کے عالوہ، اس حصے میں اس اسکول اور ضلعے کی معلومات شامل ہوتی ہیں جس نے طالب عمل کی 

CELLA اجنام دی ہو۔

 اسکیل اسکور
میں طالب عمل کی کارکردگی کا خالصہ  گویائی، خواندگی، اور حتریر(  اس حصے میں CELLA کے ہر حصے )مساعت / 

ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل معلومات کو نیلے خانوں میں دکھایا جاتا ہے:

کارکردگی کا درجہ ایک سیاہ تیر کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے جو سکول کی کارکردگی کی سطح )آٓغاز زیریں انٹرمیڈیٹ، 
باالئی انٹرمیڈیٹ اور مستعد کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ طالب عمل کے ٹیسٹ کے اس حصے کے متام ممکنہ 

اسکورز کا موازنہ کیسے کیا جاتا ہے۔ ہر حصے میں کارکردگی کے درجے کی سطح کو نیلے خانوں کے نچلے حصے میں 
دوبارہ درج کیا جاتا ہے۔
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حاصل کردہ پوائنٹ طالب عمل کے ٹیسٹ کے اس حصے میں حاصل کردہ پوائنٹس ہوتے ہیں۔

کرتی ہے اگر اس نے ہر سوال  طالبہ کے حاصل کردہ وہ پوائنٹ ہوتے ہیں جو وہ حاصل کرتا /  ممکنہ پوائنٹ طالب عمل / 
کا درست جوب دیا ہو۔

اسکیل اسکور ٹیسٹ کے ہر حصے میں طالب عمل کی کارکردگی دکھاتے ہیں۔

نوٹ:

کا مطلب ہے کہ طالب عمل نے ایک معقول  کسی اسکیل اسکور کے خانے میں دکھائے جانے والےNT )ٹیسٹ نہیں لیا گیا( 
ٹیسٹ اسکور مہیا کرنے کے لئے کافی سواالت مکمل نہیں کئے، یا ٹیسٹ واال حصہ غلط قرار دیا گیا۔

کا مطلب ہے کہ طالب عمل سے ٹیسٹ کا  کسی اسکیل اسکور  کے خانے میں دکھائے جانے والےET )ٹیسٹ سے مستثنٰی( 
وہ حصہ نہیں لیا گیا۔

OLT )سطح سے الگ ٹیسٹ( کسی اسکیل اسکور کے خانے میں دکھائے جانے کا مطلب ہے کہ طالب عمل کو طالب عمل کی 
گریڈ سطح کے لیے موزوں ٹیسٹ نہیں دیا گیا۔

طالب عمل نے اسکور کیوں حاصل نہیں کئے یا وہ مستثنٰی تھا، کے بارے میں اضافی معلومات کے لئے طالب عمل کے استاد 
سے رابطہ کریں۔

 مضنی اسکور
حتریر کے لئے  گویائی اور خواندگی /  اسٹوڈنٹ رپورٹ کا یہ حصہ مضنی اسکورز دکھاتا ہے۔ مضنی اسکورز مساعت / 

دئے جاتے ہیں۔ یہ مضنی اسکورز طالب عمل کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں زیادہ مفصل معلومات دیتے ہیں۔

مضنی اسکورز کو “کچے اسکورز” جمسھا جاتا ہے جن میں طالب عمل کے اس حصے میں درست طور پر حاصل کردہ 
پوائنٹس کی تعداد شامل ہوتی ہے۔ نتیجۃ، مضنی اسکورز کی قدر ٹیسٹ کی نسبت سے ہی ہوتی ہے اور ان کا موازنہ 

سال بہ سال نہیں کیا جا سکتا۔

لیول A کا امتحان دینے والے طلباء کے لئے، کسی حصے میں ممکنہ مضنی اسکورز کی تعداد ٹیسٹ کے اس حصے کے 
پوائنٹس کی مجموعی تعداد میں مجع نہیں ہو سکتی۔ یہ اس لئے ہے کہ ٹیسٹ کی بعض شقیں مجموعی اسکور میں شامل 

ہوتی ہیں، لیکن مضنی اسکورز میں شامل نہیں ہوتیں۔

 زیریں حاشیے
زیریں حاشیے اسٹوڈنٹ رپورٹ میں ممکنہ طور پر لکھے جانے خمفف الفاظ کی تعریف کرتے ہیں۔

طالب عمل نے اتنی تعداد میں جواب نہیں دئے جن سے اس کو اسکور ملتے، یا طالب عمل کا   – NT )ٹیسٹ نہیں لیا گیا(  
اس حصے کے لئے امتحان نہیں لیا گیا، یا  ٹیسٹ واال حصہ غلط قرار دیا گیا۔

طالب عمل کا امتحان نہیں لیا گیا کیونکہ وہ اس حصے سے مستثنٰی تھا۔ بہرے یا  کا مطلب ہے –  ET )ٹیسٹ سے مستثنٰی( 
ثقل مساعت کے شکار طلباء ہی ٹیسٹ کے حصے سے مستثنٰی قرار دئیے جا سکتے ہیں۔

– ٹیسٹ کا درجہ طالب عمل کے گریڈ کے درجے کے لئے مناسب نہیں تھا۔ OLT )آف لیول ٹیسٹ( 
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  CELLA 2014 کے اسکیل اسکورز کو جمسھنے کا طریقہ
درجٔہ استعداد کے توضیح کار طالب عمل کے انگریزی کے عمل اور کام کرنے کی صالحیت کو بیان کر کے ہر اسکیل اسکور 
کی وضاحت کرتے ہیں۔ کم ترین ممکنہ اسکورز سے لے کر بلند ترین ممکنہ اسکورز کی حد ٹیسٹ کے ہر حصے کے نیچے 

دکھائی گئی ہے:

اسکورز کی حدود اور انگریزی زبان کی استعداد کی تفصیالت بھی اسٹوڈنٹ رپورٹ کی پشت پر موجود ہوتی ہیں۔ 
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