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 نيو يارک اسٹيٹ محکمۂ تعليم
 (NEW YORK STATE EDUCATION DEPARTMENT)   

 پری کنڈرگارٹن کے طلبہ کے ليے ارتقاء پذير کثير لسانی متعلمين کی لسانی پروفائل
 (Emergent Multilingual Learners Language Profile  
i)for Prekindergarten Students   

    

   

  والدين يا والدينی رشتے ميں آنے والے فرد کی معلومات

 :ميں آنے والے فرد کا ناموالدين يا والدينی رشتے
   

 ديگر  باپ   ماں   :     رشتہ) طالب علم سے(اس پروفائل پر معلومات فراہم کر رہے فرد کا   

   

             : ديگر گهريلو زبان    انگريزی معلومات حاصل کرنا چاہيں گے؟  ميں ) کن زبانوں(آپ اسکول سے کس زبان   

  

  گهر پر بولی جانے والی زبان

         ميں بات کرتے ہيں؟    )کن زبانوں(گهر پر اپنے بچے سے کس زبان ) والدين يا سرپرست(آپ .1  
   
  

           )    وه سبهی درج کريں جو الگو ہوتے ہيں۔(؟   )ہيں(کون سی ہے )زبانيں(سرپرست کی ابتدائی زبان  آپ کے گهر ميں ہر والدين.2  
   
  

 نہيں ہاں   کيا گهر پر کوئی نگراں ہے؟   .3
   

           بولتا ہے؟   ) زبانيں(اگر ہاں تو، وه نگراں زياده کثرت سے کون سی زبان   
  

      سمجهتا ہے؟   ) زبانيں(آپ کا بچہ کون سی زبان .4
   
  

      ميں بات کرتا ہے؟    )کن زبانوں(آپ کا بچہ دوسرے لوگوں سے کس زبان .5
   
  

 نہيں ہاں   هائی بہن ہيں؟         کيا آپ کے بچے کے سگے ب.6
   

             ميں بات کرتے ہيں؟   ) کن زبانوں(اگر ہاں تو، وه بچے ايک دوسرے سے زياده تر وقت کس زبان 

 ذريعہ يا اسکول کے اہلکاريہ سيکشن صرف اندراج کے   
  کے ذريعہ مکمل کيا جائے اور فائل ميں سنبهال کر رکها جائے

            : پروفائل مکمل کرنے کی تاريخ

            :  طالب علم کا نام

            :  صنف

            : تاريخِ پيدائش

            :  کميونٹی پر مبنی تنظيم کا نامضلع يا 

            ):  اگر قابل اطالق ہو( IDطالب علم کی 

            :    فرد کا نامپروفائل کا بندوبست کرنے والے 

            :  عہده

 محترم والدين يا سرپرست،
ارتقاء پذير کثير لسانی متعلمين کی لسانی پروفائل 

(Emergent Multilingual Learners 
Language Profile)   مکمل کرنے کا شکريہ۔

اس سروے سے زبانوں کے معاملے ميں آپ کے 
ت آپ کے نئے اسکول بچے کے تجربے کی باب

کو گرانقدر معلومات حاصل کرنے ميں مدد ملے 
گی۔ اکٹها کرده معلومات سے پری کنڈرگارٹن کے 

معلمين کو علمی اور لسانی لحاظ سے ايسی 
مربوط تدريس مہيا کرنے ميں مدد ملے گی جو 
سبهی طلبہ کی زبان اور خواندگی کو مستحکم 

 بناتی ہے۔
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7a.   کتنی عمر ميں آپ کے بچے نے مختصر جملے بولنا شروع کيا؟      
   

            کس زبان ميں؟     
   
7b .   کتنی عمر ميں آپ کے بچے نے پورے جملے بولنا شروع کيا؟              
   

           کس زبان ميں؟      
  

          آپ کا بچہ کس زبان ميں کهيل کی نقالی کرتا ہے؟   .8
   
  

           ؟    )ٹيلی ويژن شوز، بهائی بہن، نگہداشت طفل وغيره(ابهی تک آپ کے بچے نے انگريزی کيسے سيکهی ہے .9  
   
  

  سے باہر زبانخاندان  گهر

 نہيں ہاں   يا نگہداشت طفل پروگرام ميں گيا ہے؟      (Head Start)کيا آپ کا بچہ کسی نرسری، ہيڈ اسٹارٹ .10  
   

           اگر ہاں تو، پروگرام کا انعقاد کس زبان ميں ہوا تها؟      
   

              آپ کا بچہ نرسری يا نگہداشت طفل کے ماحول ميں دوسرے لوگوں کے ساته کس زبان ميں بات چيت کرتا ہے؟     
  

       آپ دوستوں کے ساته اپنے بچے کی زبان کے استعمال کو کس طرح بيان کريں گے؟  .11  
  

  لسانی اہداف

           اپنے بچے کے ليے آپ کے لسانی اہداف کيا ہيں؟  مثال کے طور پر، کيا آپ چاہتے ہيں کہ بچہ ايک سے زائد زبان ميں ماہر بنے؟  .12  
   
  

 نہيں ہاں   و لسانی يا کثير لسانی ہے؟  دا کروا کر يہ يقينی بنايا ہے کہ وه کيا آپ نے ايک سے زائد زبانوں سے اپنے بچے يا بچی کا سامن.13  
   
  

 کيا آپ کے بچے کو آپ کے رشتے داروں يا وسيع تر خاندان سے مواصلت کرنے کے واسطے انگريزی کے عالوه زبان بولنے کی ضرورت ہے؟  .14  
 نہيں ہاں     
   

            ميں؟  ) کن زبانوں(اگر ہاں تو، کس زبان   
  

  ارتقاء پذير خواندگی 

            کيا آپ کے بچے يا بچی کے پاس گهر پر کتابيں ہيں يا وه الئبريری سے کتابيں لے کر پڑهتا يا پڑهتی ہے؟   .15  
   

            ميں پڑه کر سنائی جاتی ہيں؟  ) کن زبانوں(انہيں يہ کتابيں کس زبان 

16a.نہيں ہاں   ا نام بتا سکتا ہے؟  کيا آپ کا بچہ انگريزی ميں کسی حروف يا آوازوں ک 
   
   

16b .  نہيں ہاں   کيا آپ کا بچہ دوسری زبانوں ميں حروف يا عالمات کو پہچانتا ہے؟   
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       ميں؟   ) کن زبانوں(اگر ہاں تو، کس زبان 
  

17a. يقين سے نہيں کہہ سکتے نہيں   ہاں   کيا آپ کا بچہ پڑهنے کی نقالی کرتا ہے؟ 
   

           ميں؟   ) کن زبانوں(اگر ہاں تو، کس زبان   
   

17b .  يقين سے نہيں کہہ سکتے نہيں   ہاں   کيا آپ کا بچہ لکهنے کی نقالی کرتا ہے؟   
   

           ميں؟  ) کن زبانوں(س زبان اگر ہاں تو، ک  
  

 نہيں ہاں   سناتی ہے؟  کی بچی اپنی پسنديده کتابوں يا ويڈيوز سے کہانياں سناتاکيا آپ کا بچہ.18  
   

              ميں؟) کن زبانوں(اگر ہاں تو، کس زبان 

 نہيں ہاں   کيا آپ کے بچے يا بچی کا نگہداشت طفل يا نرسری پروگرام اس کی آموزش کے ليے اہداف بيان کرتا ہے؟  .19  
   

             اگر ايسا ہے تو وه کون سے اہداف بيان کرتے ہيں؟  
   
  

دی۔     براه کرم کوئی ايسی خاص چيز بيان کريں جو آپ نے پری کنڈرگارٹن کی شروعات کرنے کے واسطے اپنے بچے کو تيار کرنے کے ليے انجام.20
             
  

   
                                                  

  
i  مزيد معلومات کے ليے رابطہ کريں: نيو يارک اسٹيٹ محکمۂ تعليم کے دفتربرائے اوائل عمری کی تعليم(New York State Education 

Department Office of Early Learning)  کريں ميل ای يا پر )518 (474‐5807سے OEL@nysed.gov   پر يا نيو يارک محکمۂ تعليم کے دفتر
 New York State Education Department Office of Bilingual Education and World)برائے دو لسانی تعليم اور عالمی لسانيات 

Languages)   پر يا ای ميل کريں  (718 )722-2445پر يا  (518 )474-8775سےOBEWL@nysed.gov پر۔   


