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Urdu Version - Parent Bill of Rights 

 بل کا حقوق کے نیوالد

  نیمتعلم کے زبان یزیانگر کے استیر ارکی وین برائے
 

 آپ 154 جز یگولیشنزر کمشنر (NYSED) [The New York State Education Department] میتعل ۂمحکم استیر ارکی وین

 کرتا فراہم حقوق لیذ درج کو سرپرستوں/نیوالد کے (ELLs) [English Language Learners] نیمتعلم کے زبان یزیانگر –

 :ہے
 

 رہائش یک آپ جہاں کرے حاصل میتعل یسرکار مفت ںیم ضلع یاسکول اس وہ کہ حق ہی لئے کے بچے کے آپ .1

 نیاراک کے کنبہ کے آپ ایآ پر طور کے مثال) نظر قطع سے تیثیح مہاجرتی یک بچے کے آپ اور آپ ہے،

 ۔ںیہ بولتے بچے کے آپ ور آپ جو کے زبان اس نظر قطع اور (ںیہ مذکور ریغ ںیم زیدستاو ای مہاجر ،یشہر

 ںیکر فراہم زیدستاو یکاغذ ای معلومات یسیا آپ کہ ریبغ پوچھے ہی حق کا دالنے داخلہ ںیم اسکول کو بچوں اپنے .2

 نمبر، یا کارڈ یکورٹیس سوشل یکوئ سے آپ  ۔ںیہ سکتے کر ظاہر کو تیثیح مہاجرتی یک بچے کے آپ ای آپ جو

 درخواست یک کرنے فراہم حالت یک تیشہر یا زاتیدستاو متعلق سے تیشہر یا حالت، یک زایو یا زایو شنیگریام

  ۔ہے یسکت جا یک ںینہ

 ںیم زبان دہیپسند یاپن پاس کے آپ  لئے کے تیچ بات اہم ساتھ کے ضلع یاسکول کہ حق ہی تحت کے قانون یوفاق .3

 ۔ہو موجود مترجم /ترجمان افتہی سند یکوئ

 اس ای 20 جبکہ ںیرکھ ںیم پروگرام (BE) [Bilingual Education] یلسان دو کو بچوں اپنے آپ کہ حق اک بات اس .4

1۔ہوں بولتے زبان یپہل /لویگھر یوہ جو ہوں موجود طلبہ سےیا کے سطح ڈیگر زائد سے
 

 یگئ یل کر شناخت کے ELLs بطور یک بچوں کے آپ کہ حق کا نوٹس یریتحر ںیم زبان دہیپسند یاپن اور یزیانگر .5

 جسے) کے [English as a New Language] زبان ینئ کیا بطور یزیانگر ای یمیتعل یلسان دو کیا ںیانہ اور ہے

2۔گا جائے رکھا ںیم پروگرام (تھا جاتا کہا زبان یثانو تیثیبح یزیانگر پہلے
 

 اروں،یمع کے استیر کہ جو گا، کرے فراہم ضلع یاسکول کا آپ کہ جو حق کا اجالس یتیواقف یاریمع یاعل کیا .6

 پروگرام زبان ینئ کیا تیثیبح یزیانگر اور میتعل یلسان دو زین توقعات، یک اسکول لئے کے ELLs اور امتحانات،

 قبل سے یبھرت یحتم ںیم پروگرام اسکول اجالس یتیواقف کہ ہے یضرور ۔ہوگا مرکوز پر تقاضوں اور اہداف کے

 ۔چاہئے ہونا ںیم زبان دہیپسند یک آپ الزما اسے اور ہو

 حاصل معلومات متعلق سے یترق ںیم زبان لویگھر یک ان زین متعلق سے یترق ںیم زبان یزیانگر یک بچوں اپنے .7

 ۔ںیہ ںیم پروگرام یمیتعل یلسان دو یکس لوگ وہ اگر حق کا کرنے

                                                 
1

 کے سطح ڈیگر زائد سے اس ای 15 اگر ہے یضرور ںیم ڈسیگر K-8 پروگرام BE کیا مطابق، کے حکمنامہ یرضامند اسپائرا ں،یم استیر ارکی وین 

 ہے اندر کے ضلع کے اس کنیل ہے ںینہ موجود تعداد یکاف یک طلبہ اہل ںیم اسکول یکس اگر  ۔ہوں بولتے ںیم ڈسیگر کے پاس آس دو زبان یوہ طلبہ

 ۔چاہئے کرنا فراہم پروگرام BE الزما   کو ضلع تو
 دو جو لوگ وہ ازیں، عالوہ  ہیں۔ دیتے فروغ ذریعہ کے کورسوں کے "زبان نئی ایک بطور انگریزی" کو مہارتوں کی زبان انگریزی اپنی ELLs تمام  2

 (اسٹڈیز سوشل اور سائنس، ریاضی، یعنی) کورسیز والے مضامین بنیادی  ہیں۔ کرتے منتخب آرٹ کو زبان گھریلو بھی وہ ہیں میں پروگرام تعلیمی لسانی

 نہیں میں پروگرام تعلیمی لسانی دو کسی جو لوگ وہ  ہیں۔ جاتے کئے فراہم میں دونوں زبان گھریلو اپنی اور انگریزی میں پروگرام تعلیمی لسانی دو یکا

 ہیں۔ لیتے کورسیز والے مضامین بنیادی میں انگریزی وہ ہیں
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 تاکہ عالوہ، کے ٹنگوںیم یضرور پر طور عام حق، کا مالقات ساتھ کے اسٹاف اسکول بار کیا کم از کم ںیم سال .8

  ۔ںیسک کر تیچ بات پر رفت شیپ یک یترق یک زبان اور آموزش یمجموع یک بچے اپنے

 میں پروگرام کے زبان نئی ایک بطور انگریزی یا لسانی دو ایک کا بچوں کے آپ اندر کے دنوں 10 بعد کے اندراج  .9

 بچوں کے آپ کم از کم  حق۔ کا فیصلہ کے رھنے باہر سے پروگرام تعلیمی لسانی دو کسی نیز حق، کا جانے رکھے

 ۔کرنا حاصل پر طور کے سیتدر یک زبان ینئ کیا بطور یزیانگر الزما   کو

 یلسان دو ںیم زبان یک آپ کہ جو حق کا کرنے منتقل کو بچوں اپنے ںیم اسکول دوسرے ںیم ضلع اپنے کے آپ .11

 ۔ہو کرتا نہ شیپ پروگرام یکوئ کا طرح اس اسکول اصل کا بچوں کے آپ کہیبشرط ہو، کرتا فراہم میتعل

 جو حق، کا یرسائ یمساو تک خدمات اور پروگرام تمام کردہ فراہم عہیذر کے ضلع یاسکول لئے کے بچوں کے آپ .11

 یاسکول تمام اور ہو، یضرور لئے کے شنیجویگر جو کے ان بشمول ہو سے لحاظ کے سطح ڈیگر اور عمر کہ

 ۔ہو ابیدست لئے کے ہطلب گرید جو حق کا یرسائ تک پروگراموں

 /ریڈنگ جیسے مضامین، دیگر اور انگریزی اور کرنے، حاصل درس کا مضامین بنیادی تمام لئے کے بچوں کے آپ .12

 سے سطح تعلیمی ہی کی بچوں دوسرے تمام دیگر اسٹڈیز سوشل اور سائنس، ریاضی، فنون، متعلق سے زبان

 ۔ہے کرتا ںینہ محدود کو تیصالح یک کرنے حاصل درس کا نیمضام یادیبن استحقاق کا خدمات ELL  سیکھنا۔

 کا کرنے حاصل رسائی مکمل تک (وغیرہ کود کھیل کلبس، اسکول از بعد) سرگرمیوں درسی غیر لئے کے بچوں اپنے .13

 ۔ہے کرتا ںینہ محدود کو تیصالح یک نےیل حصہ ںیم وںیسرگرم یدرس ریغ استحقاق کا خدمات ELL  حق۔

 سےیا کہ جو حق کا کرنے حاصل (خدمات یک مداخلت یمیتعل پر طور کے مثال) خدمات یتاعان لئے کے بچوں اپنے .14

 ۔ہے کرتا فراہم کو طلبہ تمام ضلع / اسکول کہ جو ہو آہنگ ہم سے منصوبوں یمداخلت

 تعلیمی اور حق کا کرانے جانچ ساالنہ کی ان لئے کے دیکھنے رفت پیش کی بچوں اپنے میں زبان انگریزی .15

 کرنے حاصل معلومات متعلق سے کارکردگی کی بچوں اپنے میں امتحانات، کے ریاست یارک نیو شمولب امتحانات،

 حق۔ کا

 یا میتعل یلسان دو یکس مسلسل سال بہ سال ںیانہ ںیرہ یباق ELLs بچے کے آپ تک جب کہ حق کا بات اس .16

   ۔رہے حاصل اندراج ںیم پروگرام کے زبان ینئ کیا بطور یزیانگر

 مذکورہ اگر حق کا کرنے رابطہ سے لغات یعالم اور میتعل یلسان دو برائے دفتر کے میتعل ۂمحکم استیر ارکی وین .17

 ںیہم ای پر کال کریں 2445-722-718 کرم براہ ۔ہے ایگ ایک ارتکاب کا یورز خالف یک حقوق یبھ یکس باال

OBEFLS@nysed.gov ۔ںیکر لیم یا پر www.p12.nysed.gov/biling پر پتہ کے لیذ ای ں،یکر مالحظہ 
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