
       

 ای ایل ایل طالبعلموں کی تعیناتی کا فارم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آج کی تاریخ  

 ہدایات
والدین یا سرپرست کو مکمل کرنا چاہؑییں۔ ٦تک سکول کے افراد کو مکمل کرنا چاہؑییں۔ اؑٓیڻم  ۵سے  ۱آیڻم  

دے دیجیؑے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (شخص/ پتے) پر براؑے مہربانی یہ فارم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تاریخ تک دستخط کرکے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  1 

 ای ایل ایل کی دستیاب خدمات
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں ہے ۔ سکول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آپ کا بچہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جس کا اندراج گریڈ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  2 

ے میں انگریزی زبان کی تعلیمی خدمات حاصل کرنے کے حقدار کے طور پر شناخت کیا گیا ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

۔دولسانی تعلیم یا انگریزی ایک نؑی زبان کے طور پر)(  

ول میں اور/ یا ڈسڻرکٹ ایک طالبعلم کی تعیناتی کی جاؑے گی بشرطیکہ سک) ایک پروگرام ہے جس میں دولسانی تعلیم (عبوری دو لسانی تعلیم یا دو زبانیں
وگرام جس سکول میں میں اتنے طالبعلم موجود ہوں کہ دو لسانی تعلیمی پروگرام تخلیق کیا جاسکے۔ اگر اتنے طالبعلم موجود نہیں کہ دو لسانی تعلیمی پر

۔ اگر تی ہےلیق کیا جاسکے تو اس سکول میں جانے کیلیؑے جہاں ایسا پروگرام موجود ہے، اسکو آمدورفت مہیا کی جاسکطالبعلم کا اندراج ہے وہاں تخ
 ایک دو لسانی پروگرام کم تعداد کی وجہ سے دستیاب نہیں تو آپ کا بچہ انگریزی ایک نؑی زبان پروگرام میں تعینات کیا جاؑے گا۔

پروگرام اس سکول میں حال میں دستیاب ہیں:۔ مندرجہ ذیل ای ایل ایل   3 

  دولسانی تعلیم             انگریزی ایک نؑی زبان  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  عبوری دو لسانی تعلیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دہری زبان

ستیاب ہیں :۔ مندرجہ ذیل دو لسانی پروگرام ڈسڻرکٹ کے اندردیگر سکولوں میں تاحال د   4 

عبوری دو لسانی تعلیم  ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سکولوں میں دستیاب    

  دہری زبان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سکولوں میں دستیاب 

 

ندراج ہے۔ کم ازکم، انگریزی ایک نؑی زبان کے طور پرپروگرام ریاست نیویارک کے ان تمام پبلک سکولوں میں دستیاب ہے جہاں ای ایل ایلز کا ا     *  

 

یتعینات  
 

ام میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ کے بچے کو عبوری طور پر ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پروگر 5 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سکول میں رکھا گیا ہے۔
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 والدین/ سرپرست مکمل کریں:
 

و مکمل کرنامیں تعینات کیا گیا ہے تو آپ کو مندرجہ ذیل کدہری زبان پروگرام یا ایک عبوری دو لسانی پروگرام اگر آپ کا بچہ عبوری طور پر ایک ۔   6 

(ایک کو چیک کیجیؑے)۔چاہیؑے   

تعیناتی کو قبول کرتا ہوں۔مجھے ای ایل ایل پروگرام کی معلومات مل گؑی ہیں اور میرے بچے کی مندرجہ ذیل میں   

عبوری دو لسانی تعلیم اور ایک           

سکول میں دہری زبان پروگرام   اس اندراج کرده    

  

ٹ سکول میںعبوری دو لسانی یا دہری زبان پروگرام اوپر دیے گؑےڈسڻرک میں نے ای ایل ایل پروگرام کی معلومات وصول کرلی ہیں اور اپنے بچے کی  

           عبوری دو لسانی پروگرام یا 

   اسکے اندراج کے سکول میں دہری زبان پروگرام 

ررہی ہوں:استعمال کررہا/ کمیں نے ای ایل ایل پروگرام کی معلومات وصول کرلی ہیں، اور میں اپنے بچے کی مندرجہ ذیل میں تعیناتی کے حق کو   

  انگریزی ایک نؑی زبان پروگرام میں       

و لسانی د میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ فارم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تاریخ تک واپس نہیں کرتا تو میرا بچہ اسکے اندراج والے سکول میں
رکٹ کے یں رکھا جاؑے گا، اگر اس میں کافی طالبعلم موجود ہوؑے تو، یا ڈسڻمتعلیمی (عبوری دو لسانی تعلیمی یا دہری زبان پروگرام) 

میں  روگرامانگریزی ایک نؑی زبان پاندر کسی دوسرے سکول کے دو لسانی تعلیمی پروگرام میں رکھا جاؑے گا۔ بصورت دیگر، میرا بچہ 
 رکھا جاؑے گا۔

 والدین/ سرپرست کا نام:

 

شام کا فون نمبر:                                                    دن کا فون نمبر:               

 ای میل ایڈریس:

 دستخط:                                                                          تاریخ:

  

 

CERTIFICATION 
 
To be completed by school officials: 
 

I certify that I have reviewed the above information and that the parent or 
guardian is fully informed regarding ELL programs and the student has 
been placed in the appropriate program. 

 

Print Name: 
 

Print Title: 

Signature: 
 

Date: 
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