
TELPAS کا متبادل ٹیسٹ انگریزی زبان سیکھنے والے طلبہ کا جائزہ لینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تاہم، TELPAS کا متبادل انگریزی میں مختلف مواصالتی موڈز 
کی اجازت دیتا ہے تاکہ طلبہ کی مخصوص رسائی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہ رپورٹ آپ کے بچے کی انگریزی زبان کی استعداد کے حوالے سے آپ کو 

معلومات فراہم کرتی ہے اور اس میں مزید بہتری پیدا کرنے کے لیے آپ کو وسائل مہیا کرتی ہے۔

TELPAS 2023 متبادل رپورٹ کارڈ
FIRSTNAME M. LASTNAME8

999999999DISTRICTNAMEXX******9999تاریخ پیدائش:
999-999

استعدادی سطحیں

TELPAS کی متبادل استعداد پر ایک نظر

XXX999
Unique Access Code

999-999.999.1

بنیادی روانی

 
4

2022  
5

2023

سماعت
POINTS ACHIEVED REPORTING CATEGORY
20 of 20 الفاظ معانی
30 of 30 انگریزی کی درخواست
50 of 50 TOTAL

نقل

 
3

2022  
2

2023

مطالعہ

ابتدائی خودمختاری

 
4

2022  
3

2023

بول چال

خودمختاری پروان چڑھانا

 
3

2022  
4

2023

تحریر

(1000-858) (857-800) (799-750) (749-699) (698-600)

(1000-849) (848-800) (799-750) (749-704) (703-600)

(1000-864) (863-800) (799-750) (749-682) (681-600)

(1000-853) (852-800) (799-750) (749-701) (700-600)

1000

726

768

838

POINTS ACHIEVED REPORTING CATEGORY
15 of 35 خالصہ بیان کرنا
14 of 15 تجزیہ کرنا
29 of 50 TOTAL

POINTS ACHIEVED REPORTING CATEGORY
8 of 25 الفاظ معانی
6 of 15 بنیادی فہم
7 of 10 تجزیہ اور جانچ

21 of 50 TOTAL

POINTS ACHIEVED REPORTING CATEGORY
14 of 20 ذخیرہ الفاظ اور لسانی بناوٹیں
25 of 30 انگریزی کی درخواست
39 of 50 TOTAL

تحریر مطالعہ بول چال سماعت

خودمختاری پروان چڑھانا 4 نقل 2 ابتدائی خودمختاری 3 بنیادی روانی 5

بنیادی روانی 5 خودمختاری پروان چڑھانا 4 ابتدائی خودمختاری 3 نقل 2 آگہی 1
طلبہ مزید تفصیلی پیغامات کو 

سمجھتے اور انہیں تخلیق کرتے 
اور مانوس ماحول کے اندر آزادانہ 
طور پر مواصالتی سرگرمیوں میں 

حصہ لیتے ہیں۔

طلبہ طویل پیغامات کو سمجھتے 
ہیں، سادہ پیغامات تخلیق کرتے ہیں، 

اور مانوس ماحول کے اندر لسانی 
اعتبار سے سہولت یافتہ سرگرمیوں 

میں بامعنی انداز میں حصہ لیتے 
ہیں۔

طلبہ مختصر پیغامات کو سمجھتے 
ہیں، ایک یا دو الفاظ پر مشتمل 
پیغامات تخلیق کرتے ہیں، اور 
مانوس ماحول کے اندر لسانی 

اعتبار سے سہولت یافتہ سرگرمیوں 
میں حصہ لینے کا آغاز کر رہے 

ہیں۔

مانوس ماحول کے اندر طلبہ معمول 
کی مواصالتی سرگرمیوں میں 

حصہ لینے کے لیے انگریزی کی 
موافقت اور نقالی تو کرتے ہیں، تاہم 

انہیں نمایاں لسانی سہولیات درکار 
ہوتی ہیں۔

طلبہ انگریزی کی صوتی آوازوں 
یا پرنٹ کا ادراک رکھتے ہیں تاہم 
مواصالتی سرگرمیوں میں حصہ 
لینے کی ان کی عملی صالحیت 
معمولی ہوتی ہے یا وہ اس سے 

بالکل عاری ہوتے ہیں۔

ڈسٹرکٹ:     :ID مقامی طالب علم کی :ID طالب علم کی 05/28/05
گریڈ:

ٹیکساس کا انگریزی زبان کے استعدادی جائزاتی سسٹم کا متبادل

Mike Morath کمشنر برائے تعلیم

TexasAssessment.gov آن الئن اپنے بچے کے اسکورز دیکھنے کے لیے، درج ذیل پر جائیں

https://www.texasassessment.gov/


TELPAS کی متبادل استعداد پر ایک نظر

تحریر مطالعہ بول چال سماعت

خودمختاری پروان چڑھانا 4 نقل 2 ابتدائی خودمختاری 3 بنیادی روانی 5

نقل

 
3

2022  
2

2023

مطالعہ

(1000-849) (848-800) (799-750) (749-704) (703-600)

726

POINTS ACHIEVED REPORTING CATEGORY
8 of 25 الفاظ معانی
6 of 15 بنیادی فہم
7 of 10 تجزیہ اور جانچ

21 of 50 TOTAL

FIRSTNAME M. LASTNAMEPage 2

انگریزی کی مجموعی استعداد
TELPAS کی متبادل مخلوط درجہ بندی

TELPAS متبادل رپورٹ کارڈ کا فہم

مخلوط درجہ بندی انگریزی استعداد کی مجموعی سطح ہے جس کا تعین سماعت، بول چال، مطالعے، اور تحریری درجہ بندیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔

ذیل میں دی گئی جماعتی رپورٹ کی تصاویر TELPAS متبادل رپورٹ کارڈ میں فراہم کردہ معلومات سے متعلق تفصیالت فراہم کرتی ہیں۔

والدین کے ذرائع

XXX999
Unique Access Code

طالب علم/طالبہ کی استعدادی سطح کو نمایاں کیا گیا ہے۔

استعدادی سطح

طالب علم کا صحیح سکور اور جہاں سکور مہارت کی چار سطحوں کے سلسلے میں 
ہے، دکھایا گیا ہے۔

اسکیل اسکور

اسکور کی تقسیم مواد کے بڑے زمرے کے تحت کی جاتی ہے۔

رپورٹنگ کا زمرہ

اس سال طالب علم کے ٹیسٹ کے نتائج کا ایک فوری 
خالصہ دکھایا گیا ہے۔

TELPAS کی متبادل استعداد

طالب علم/طالبہ کے اسکورز آن الئن دیکھنے کے لیے 
والدین رسائی کے منفرد کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے فیملی 

پورٹل میں الگ ان ہو سکتے ہیں۔

فیملی پورٹل

XXX999
Unique Access Code

999-999.999.1

Spring 2022: خودمختاری پروان چڑھانا 4
2022

Spring 2023: خودمختاری پروان چڑھانا 4
2023

8 گریڈ:  
SPRING 2023  :ٹیسٹ کی تاریخ اپریل 2023 رپورٹ کی تاریخ: CAMPUSNAMEXXXX 999  :کیمپس

TexasAssessment.gov آن الئن اپنے بچے کے اسکورز دیکھنے کے لیے، درج ذیل پر جائیں

TexasAssessment.gov آن الئن اپنے بچے کے اسکورز دیکھنے کے لیے، درج ذیل پر جائیں

TELPAS متبادل سے متعلق مزید معلومات کے لیے، اپنے بچے کے اسکول سے رابطہ کریں۔

جو طلبہ انگریزی سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ صرف انگریزی بلکہ اپنی آبائی زبان میں بھی لسانی مہارتوں میں اضافہ کریں۔ ان سرگرمیوں کے لیے، 
https://www.texasassessment.gov/telpas-alt.html جنہیں والدین اپنے بچوں کی معاونت کے لیے سرانجام دے سکتے ہیں، درج ذیل پر جائیں

https://www.texasassessment.gov/
https://www.texasassessment.gov/
https://www.texasassessment.gov/telpas-alt.html

