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والوں کے والدین کے لئے ایک نیویارک ریاست میں انگریزی زبان سیکھنے   گائیڈ
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 محترم والدین/سرپرست،
 

ان  طلباء کو تعلیم میں برتری اور امتیاز کی رسائی میں کوشش کرتا ہے   دو لسانی تعلیم اور عالمی زبانو کے لئے  نیویارک کے محکمہ تعلیم کا دفتر
جن کی گھریلوں زبان انگریزی کے عالوه کوئی اور ہو۔ اگر آپ کے بّچے کی زبان انگریزی زبان کے عالوه ہو اور وه انگریزی سیکھ رہا/رہی 

ان دولسانی بچے منفرد سرمایہ اور فواید رکھتے ہیں اور مستقبل میں  ہو یا سیکھے گا/گی تو آپ کا بچہ دولسانی ہونے جا رہا ہے۔ مبارک ہو!
فروغ  ی صالحیت کوزبان ک کی اور آپ کے بؔچے بہت اہمیت دیتا ہے دو لسانی تعلیم کو محکمہ تعلیم مواقع ہیں۔ نیو یارک ریاستی ےبڑکے لئے 

 کوشش کرتا ہے۔ ترین ماحول مہیا کرنے کیدینے کیلئے بہ
 

تعلیمی پروگرامز کے بارے میں سیکھنے کے لئے دعوت دیتے ہیں جو ان نئے آنے والے طلباء کیلئے دستیاب ہے جن کی گھریلوں یا ہم آپ کو 
ابتدائی زبان انگریزی کے عالوه ہو اور جنہیں انگریزی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لئے مدد کی ضرورت ہو۔ ان طلباء کو انگریزی 

یا کثیر لسان سیکھنے والے کہا جاتا ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ طلباء نہ صرف انگریزی زبان میں مہارت کو  )ELLزبان سیکھنے والے (
 بن جاتے ہیں۔کثیر لسان بچے فروغ دیتے ہیں بلکہ دو لسان یا بعض صورتوں میں 

 
قافتی اور لسانی طور پر دنیا میں ایک منفرد جگہ ثزبانوں سے زاید زبانیں بولے جانے کے ساتھ ساتھ ریاست نیو یارک  200اپنے حدود میں   

کے لئے تعلیمی پروگرام گھریلوں اور  ELLیارک کا  ریاسِت نیو لئےاِسی  ۔ہے۔ ایک سے زاید زبانیں بولنا ہمارے طلباء کا عظیم سرمایہ ہے
 ۔ییں گےبن جابرتری حاصل کرنے کے قابل پر یقین دہانی کراتا ہے کہ تمام طلباء تعلیمی طور اس بات کی یلہ بنا کر سو ابتدائی زبان کو

 
کیلئے دستیاب پروگرام کونسے  ELLشناخت ہو سکتے ہیں، اور  ELLاس گائیڈ میں، آپ کو ایسی معلومات ملیں گی کہ کس طرح بّچے بطور 

حاصل کر  اور ریسورسیزواد م ضافی معلومات،اِ آپ عالقائی سکولوں سے اور کسطرح  کو چھوڑ سکتے ہیںپروگرام  ELLsب طلباء ک ہیں،
 سکتے ہیں۔

 
افتی اور ثقرتی ،شمعا کے بچوں کیہمیں یقین ہے کہ والدین اور خاندان یہ متعؔین کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں کہ کونسا پروگرام اُن  

 کام کریں۔ ساتھ ملکر یں اور آپ کےعمل میں آپ کو شریک بنائ ےتعلیمی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ اِس پور
 

 تعلیمی سال کے آرزو کے ساتھ صحتمند اور کامیابآپ کیلئے خوشحال ،
 

 آپکا مخلؔص۔
 
 

 
 Angelica Infante-Green 

 
 Associate Commissioner of Bilingual Education and World Languages 

 The Office of Bilingual Education and World Languages 
 New York State Education Department



 
 
 
 
 
 

 

 انگریزی کے بارے میں اکثر پوچھے گئے سواالت
 1 صفحہ       (ELLs) زبان سیکھنے والے

  2صفحہ         پروگرام ان فوکس
          دولسانی تعلیم
 2 صفحہ     عبوری دولسانی تعلیمی پروگرام •
 2 صفحہ    کے پروگرامایک یا دو طرفہ دوہری زبان  •

 3 صفحہ      انگریزی بطور ایک نئی زبان پروگرامز
 

 5صفحہ  بارے میں افسانے( فرضی کہانیاں)دو زبانیں اور کثیر زبانیں سیکھنے والوں کے 
 7صفحہ   دو زبانوں اور دو لسانی تعلیم کے بارے میں حقائق  کیا آپ جانتے ہیں؟

     9صفحہ       بچےکی تعلیم میں آپکی شمولیت
ELLs 10صفحہ        کے والدین کے لئے وسائل    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 فہرست



 

 

 
 

 

  ؟پہچانا جاتا ہےکے )MLLکثیر زبانیں سیکھنے والوں ()/ ELLنگریزی سیکھنے والوں(امیرا بّچہ کس طرح بطور 

 ریاسِت نیویارک میں تمام نئے داخل شده طلباء اور دو سال بعد دوبار داخلہ لینے والے طلباء کیلئے گھر پر ہوم لینگویج سوال 

 کو داخلے کے وقت لیا جائے گا۔  HLQمکمل کرنا الزمی ہوتا ہے۔ [HLQ]نامہ 
 یہ معلوم کرینگےن یا پیشہ ورانہ عملے کا رکایک تعلیم یافتہ اُستاد  ،کے ساتھ انڻریوکے زریعے ایک غیر رسمی  سروےاِس  

گھر پر انگریزی کے عالوه کوئی دوسری  کہ یہ ظاہر کریںسروے اور انڻریو اگر  ہیں۔ یکہ گھر پر کونسی زبانیں استعمال ہوت
انگریزی زبان سیکھنے  گریزی زبان کے صالحیت کا امتحان دینا ہوگا جسےتو آپ کے بّچے کو ان ی ہےزبان استعمال ہوت

 کہا جاتا ہے۔) NYSITELL( والوں کے لئے نیویارک سڻیٹ آیڈینڻیفیکیشن ڻیسٹ
 

NYSITELL آغاز۔ (لینے کے لئے استعمال ہوتے ہیںزه بّچے کے انگریزی زبان کے لیول کا جائ آپ کے کے نتائج پھر، 
ابہار(کم درمیانہ)، منتقلی (درمیانہ)، پھیالؤ (اعلٰی) ) داخلہآغاز ()۔ اگر آپ کا بّچہ پھیالؤ اور کمانڈنگابہار، منتقلی، 
کے  (ENL)یا انگریزی بطور نئی زبان  )BE( دولسانی تعلیم ELLs ۔گا پہچانا جائےکے   ELLوه بطور تو سکور لیتا ہے 

 ۔ہوتانہیں  ELLمیں سکور کرتا ہے تو وه (ماہر) لیول  کمانڈنگطالبعلم  اگر ۔اہل ہوتا ہےخدمات حاصل کرنے کا 
 

NYSITELL  کے نتایج اساتذه کی بہتر تیاری اور طلباء کی خدمات میں مدد دیتے ہیں۔ اساتذه اُن معلومات کو ایک طالب علم
ے استمال کرتے ہیں۔ یہ کی انگریزی زبان میں سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی خوبیوں اور ضرورتوں کو پہچاننے کیلئ

 انگریزی بطور نئی زبان کے لئے فی ہفتہ کم سے کم منٹ مرتب کرنے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ ینتائج سکولوں کو طلباء ک
 

عمل میں الیا اندر شناخت کے عمل کو تعلیمی سال کی شروعات سے پہلے یا طلباء کے داخلے کے پہلے دس دنوں کے اندر 
 جائیگا۔

   
 

 
 

 
 

 درجہ زبان میں مہارت کے درجےکی تفصیلانگریزی 

داخلہ کے درجے میں ایک طالبعلم اعلٰی تعلیمی زبان کی مہارتوں کے ڈھانچے بنانے میں مدد پر 
انحصار کرتا ہے اور ابھی تک وه ان لسانی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا ھوتا جو انگریزی زبان میں 

 وتی ہیں۔ہمہارت کو مختلف قسم کے تعلیمی سیاق و سباق میں ظاہر کرنے کے لیے ضروری 

 داخلہ
 (آغاز)

ابہار والے درجے میں ایک طالبعلم اعلٰی تعلیمی زبان کی مہارتوں کے ڈھانچے بنانے میں مدد پر 
کسی حد تک انحصار کرتا ہے اور ابھی تک وه ان لسانی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا ہوتا جو 

ے کے لیے ضروری انگریزی زبان میں مہارت کو مختلف قسم کے تعلیمی سیاق وسباق میں ظاہر کرن
 -وتی ہیںہ

 ابہار
 (کم درمیانہ)

منتقلی والی درجے میں ایک طالبعلم اعلٰی تعلیمی زبان کی مہارتوں کےڈھانچے بنانے میں کچھ خود 
انحصاری دکھاتا ہے لیکن ابھی تک وه ان لسانی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا ہوتا جو انگریزی زبان 

 تعلیمی سیاق وسباق میں ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیںمیں مہارت کو مختلف قسم کے 

  منتقلی
 (درمیانہ)

پھیالؤ کے درجے میں ایک طالبعلم اعلٰی تعلیمی زبان کی مہارتوں میں خود انحصاری دکھاتا ہے اور 
وه ان ساری لسانی ضروریات جو انگریزی زبان میں مہارت کومختلف قسم کی سیاق وسباق میں ظاہر 

 -وتا ہےہکرنے کے لیے ضروری دسترست کی طرف بڑھ رہا 
 

  پھیالؤ
 (اعلٰی)

کمانڈنگ درجے پر ایک طالبعلم تمام لسانی ضروریات جو انگریزی زبان میں مہارت کی مختلف اقسام کے 
وتا ہے۔ اس درجے پر طالبعلم ہتعلیمی سیاق وسباق میں ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہیں حاصل کر چکا 

 کا طالبعلم نہیں سمجھا جاتا۔ ELLکو 

 کمانڈنگ  
 (ماہر)

 

کے متعلق )MLL)/ کثیر زبانیں سیکھنے والوں (ELL(انگریزی سیکھنے والوں
 تسلسل سے پوچھے جانے والے سواالت

1 A Guide for Parents of English Language Learners in New York State 
 



 

 

 
 

  پروگرام ان فوکس
 دستیاب ہیں؟ پروگرام سےکیلئے کونس والوں انگریزی زبان سیکھنے

 پیش کرتا یے۔ ماڈلکے  وں کیلئے دو منظور شّده پروگرامیارک کے ضلعی سکولفی الحال، نیو یارک ریاسِت نیو 
 ۔ دو لسانی تعلیم 1

 (TBE)عبوری دو لسانی تعلیمی پروگرام  •
 (OWDL/TWDL) طرفہ دوہری زبان کے پروگرام ایک یا دو •

 ) ESLیا   ۔  انگریزی بطوِر نئی زبان پرگرام (سابقہ انگریزی بطوِر دوسری زبان2
 

کے تعلیمی کامیابیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن تعلیمی وقت جو گھر میں یا ابتدائی زبان  ELLsدونوں پروگرام کے ماڈل 
عبوری دو لسانی تعلیم میں، ایک  گھر والے اپنے بچوں کے لئےمیں اور انگریزی میں گزرتا ہے ہر ماڈل میں مختلف ہوتا ہے۔ 

سکول میں یہ  لوکلاگر  زی بطوِر نئی زبان میں شرکت کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔یا دو طرفہ دوہری زبان میں، یا انگری
تخب شده پروگرام درخواست کر سکتے ہیں جو آپ کے منلئے کے  و تو آپ ایک ایسی سکول میں تبادلےپروگرام دستیاب نہ ہ
کو یہ اختیار حاصل ہے  (ELL)میں گرام  ایک یا دو طرفہ دوہری زبان کے پرویا عبوری دو لسانی تعلیم  ۔کے پیشکش کرتا ہو

کو  ELLsحآصل کریں۔ مختصراَ ہدایات کے خصوصی یونٹ اسی تعداد میں  ENLطالبعلموں جیسے موڈل میں   ENLکہ
ENL تعلیم حاصل کرنے کا اختیار ہے۔مزید معلومات کیلئے وزٹ کریں۔ برابر کے 

http://www.p12.nysed.gov/biling/docs/Nowithdrawaloptionmemo.pdf 
 

 

  دولسانی تعلیم
 عبوری دو لسانی تعلیم

گھریلوں/ابتدائی زبان کے طلباء کو انگریزی بولنے، سمجھنے، پڑھنے اور لکھنے کے  تعلیمی پروگرام دو لسانیعبوری دو 
مواقع فراہم کرتا ہے اور وه اپنے گھریلوں زبان میں تعلیمی مواد سیکھنا جاری رکھتے ہیں۔ انگریزی سیکھنے کے ساتھ ساتھ 

طلباء کو ایسے پروگرام کا مقصد  TBEگھریلوں زبان تمام مواد میں تعلیمی ترقّی کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ اپنی طلباء کی 
مدد کے اضافی کالس روم کو بغیر کسی مواقع فراہم کرنا ہے کہ جب وه مہارت حاصل کریں تو وه یک لسانی انگریزی 

، ہدایات اور پروگرام میں TBEاضافہ ہوتا جائے گا، فوقٗا  وقتاٗ کے ہدایات میں انگریزی طلبا کے لئے چہ اگر -منتقل ہوں
 مواقع فراہم کریگا۔ تیار ہونے کےجو طلباء کو دو لسانی طور پر میں ہونگی،  میشہ گھریلوں زبانسپورٹ ہ

 ایک یا دو طرفہ دوہری زبان کے پروگرام 
ولنے والوں کو دو لسانی مہارت (دو زبانوں میں اور غیر مادری انگریزی ب مادرییہ پروگرام اِسلئے بنائے گئے ہیں کہ یہ 

بین الثقافتی مہارت،  ، دو خواندگی (دو زبانوں میں لکھنے اور پڑھنے کی صالحیت)،روانی سے بات کرنے کی صالحیت)
 پروگرامز کے طلباء کی تعلیمی مہارت کے مساوی مہارت حاصل کرنے میں مدد دیں۔   ELLاور نان

ے بتایا گیا ہے جو ایک ہی گھریلوں / ابتدائی زبان یا پس منظر خاص طور پر اُن طلباء کیلئطرفہ دوہری زبان کے پروگرام   ایک 
 ے۔ہزبان میں درس دیتا  */ڻارگٹاستاد انگریزی اور گھریلوں ۔ںسے تعلق رکھتے ہو

دونوں شامل ہوتے ہیں۔ استاد یا اساتذه  ELLsمیں مادری انگریزی بولنے والے اور  دو طرفہ دوہری زبان کے پروگرام
ابتدائی/گھریلوں زبان دونوں میں تعلیم دیتا/دیتے ہیں۔ اکثر دوہری زبانوں والے پروگراموں میں طلباء اپنے گھریلوں زبان میں 

ھریلو زبان کی ماڈل کی بنیاد پر، انگریزی اور گ-آدھی تعلیم حاصل کرتے میں اور بقایا تعلیم ڻارگٹ زبان میں حاصل کرتے ہیں
کے ماڈل میں، تدریس کا بیشتر حصہ انگلش کے بجائے ڻارگٹ زبان میں ہوتا ہے  ٪90-٪10تدریس مختلف ہوسکتے ہیں۔ مثآل 

تعلیم انگریزی اور گھریلو زبان میں  کیلئےطلباء  اِن پروگراموں کا مقصد ۔تا ہےپر آجا ٪50-٪50اور وقت کےساتھ ساتھ بڑھ کر 
  ے۔مھارت کا فروغ ہ اور

 ۔جسے سیکھا جاتا ہےزبان ہے ڻارگٹ زبان دوسری *
 
 
 
 
 
 

کے متعلق تسلسل سے پوچھے )ELL(انگریزی سیکھنے والوں
   [جاری] -جانے والے سواالت
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 اکثر گھریلو زبان بولتا ہے ؟ هاگر و انگریزی سیکھ لے گاکیا میرا بچہ 

سال  کی تحقیق سے بار  30-عام طور پر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ دو زبانیں سیکھنے سے ایک طالب علم الجھن کا شکار ہو جائے گا
یلو زبان سے بہت موئِژ طریقے سے اپنی دراصل ایک طالب علم اپنی گھر-بار یہ ثابت ہوا ہےکہ زبان دانی سے کوئئ الجھاوء نہیں ہوتا

سیکھنے والے ایک لچکدار ذہن اور ادراکی مہارتوں کی وسعت رکھتے ہیں  یںزبان دو عالوه کے اس -انگریزی کو ترقی دے سکتا ہے
کی زبان  ری زبان کے پروگرامز میں ہدایا تہدو طریقوں کی د  ایک یا -جو ان کی سیکھنے میں طاقتور طریقے سے مدد گارہوتی ہے

جب والدین ان -ایک خاص زبان کے کچھ اوقات یا دن مختص ہوتے ہیں ئےمطلب یہ کہ ایک طالب علم کیل،کو الگ کر دیا جا تاہے
 کی ترقی کیلئےدہری زبانوں کہ یہ ترتیب مبہم نہیں بلکہ طالب علموں میں تو وه یہ دیکھتے ہیں  ںپروگراموں میں تشر یف التے ہی

تحقیق سے پتہ چال ہےکہ دس سال کی عمر میں بچے ایک یا دہری زبان دانی میں ایک زبان سیکھنے والےمقرروں سے -سازگار ہے
 -بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں

زبانوں کے پروگرام میں کس قسم کے اسباق اور سرگرمیاں دیکھنے کی توقع کر سکتا/سکتی  دہریمیں 
 ہوں؟

لیکن ،وتا ہےہاپنی گھریلو زبان میں موصول  یزی زبان اورایک حّصہ انگریزی زبان میں اور ایک حصہطالبعلموں کو ایک حّصہ انگر
لوم ریاضی،سائنس،لسانی ع یعنی ۔ طالبعلم دونوں زبانوں میں خواندگی اور دوسرے علوم        کالسز جیسا ہوتا ہےنصاب غیردولسانی 

انگریزی دو لسانی زبانوں اور خواندگی  میں ایک بچہ  ہے۔ہوتا  رام کے ماڈل پر جن کا انحصار پروگ ،اور معاشرتی علوم سیکھتے ہیں
میں منتقل ہونگی۔  زبان دوسری  مہارت میں  زبان ایک وتا ہے۔ہقابل کےسننے،بولنے،پڑھنے اورلکھنے اور گھریلو زبان دونوں میں 

 ونگی۔ہمیں منتقل  دوسری زبان صالحیتیں صالحیتیں ہونگی وه اس کیلو زبان میں بہترین خواندگی کی جب ایک طالبعلم میں اپنےگھر ی

 انگریزی بطور نئی زبان کے پروگرامز

 ۔یںہ یتیزبان کے حصول پر زور د نگریزیکی ہدایات ا ،کے جانتے ہیں (ESL)کو ہم انگریزی بطور دوسری زبان سج،اس پروگرام 
ENLکی ہدایات موادزبان  اور فنون  ،پروگرام میںENLدی مال کرتے ہوئے انگریزی زبان میںعتکی ہدایات کی حکمت عملیوں کو اس 

کی  بہتری کالسوں کے ساتھ اکھڻی کرلی جاتی ہیں۔طالبعلم مرکزی مواد اور انگریزی زبان کیENLمواد کی کچھ کالسیں ۔جاتی ہیں
 ےبہتر بنانے کےلیے حاصل کرت فہیم کوتامداد اپنے  تعلیمی کیELLہدایات بشمول گھریلو زبان بطورامداد اور مناسب

کے سندیافتہ ENLکے سندیافتہ استاد اور موادپھراور یا سندیافتہ استاد کی مدد سے دوہریمیں  ENLمواد اور کالسیں ENLمربوط۔یںہ
 کےدوسری زبانوں کےNYSکی ہدایات  بہتریلبعلم انگریزی زبان کی اکالس میں ایک طENLاستاد دونوں سے پڑھائی جاتی ہیں۔ تنہا

مطلوبہ انگریزی زبان سیکھ مرکزی مواد میں کامیابی کےلیے  تاکہ حاصل کرتا ہےسے  استاد سندیافتہ لئے کے)ESOL(بولنے والوں 
طلباء کےلیے خدمات انجام دیتا ہےجو مختلف گھریلو زبانوں کا پس منظر رکھتے ہیں اور ان کی ELLان  یہ پروگرام بطور خاصسکے۔

 دولسانی زبان پروگرام میں شمولیت نہیں اختیار کر سکتے۔  اور اس لیے وهہےہوتی مشترک زبان صرف انگریزی 
   

 ہیں؟ کیا پروگراموں میں تفررقات نا

 ۔ہے نای اور دوہری لسانیات کو ترقی دیدولسانی زبان پروگرام میں دونوں زبانوں میں ہدایات دی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد دویری خواندگ
تک النے کو یقینی بنانا ہےاور گھریلو زبان  ممتازیتتعلیمی مہارتوں کو ناسب درجے کیم صد علم اورادوہری لسانی تعلیم کے ابتدائی مق

 ہدایات کمره جماعت اور ماڈلز میں ENL ۔ا ہےنال کرتے ہوئے انگریزی زبان کے سیکھنے کے عمل کےلیے سہولیات مہیا کرمعکو است
ہیں۔برائے مہربانی مندرجہ ذیل میں ایک چارٹ دیکھیں جس میں مختلف پروگرام ماڈلز کا میں دی جاتی انگریزی اور گھریلو زبان 

 -موازنہ کیا گیا ہے
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زبانیں جو استعمال 

 کی گئیں
 10اور  یا ڻارگٹ زبان فیصد گھریلو 90فیصد گھریلو زبان یا  50فیصد انگریزی اور  50عام طور پر 

 فیصد ہو جاتی ہے 50-50فیصدانگریزی جو بڑھتے بڑھتے 
( ہےتناسب کی تبدیلی کا انحصار پروگرام ماڈل پر  ) 

 

 

 مقاصد  زبان وہریدوہری خواندگی اورد میں انگریزی اور گھریلو زبان 
 

 

 

 
زبانیں جو استعمال 

 کی گئیں
 ال بڑھتا ہےموتا ہے جیسے ہی انگریزی زبان کا استعہگھریلو زبان کا استمال کم 

 
 

 مقاصد  ال جاری رکھیںمعسیکھنےکےلیےگھر یلو زبان کا است مواد کو انگریزی سیکھنے کے دوران 

 

 

 
 زبانیں جو استعمال کی گئیں بطور کے حصول کے لیے گھریلو زبان کی مددزبان  انگریزی ی(یزانگر پر طور بنیادی         

 )ش کی گئی ہےیت پولسہ
 

ELLs مقاصد    کی مدد جیسے ہی انگریزی میں مہارت کی طرف بڑھتے ہیں 
 

 ؟پروگراموں کے متعلق مزید کیسے جان سکتا /سکتی ہوںلئےمیں اپنے بچے کے 

ہے تاکہ ان ا اہتمام کرنا الزمی اجتماعات کلئےندانوں کو ہدایات کے کے خا ELLنئے داخل ہونے والے  میںنیویارک سڻیٹ میں سکولوں 
اجتماعات میں آپ  ان  -ںسکیوں تک پہنچائی جامعلومات والدین اورسرپرست سے متعلقپروگرامز   ELL سکولوں میں مختلف یا کے ضلع

میں زبان گھریلواپنی  آپ کے متعلق پروگرامز  ELLاس کے عالوه،حاصل کر یں گےمواد اور معلومات  معیار کے متعلقنصاب اور 
 ELLمتعلق سواالت  کرسکیں گے۔اجتماع کے آخر میں آپ ایک  خدمات کے ELL سےم کی سہولت مترجاور بھی حاصل کرینگے مواد

نے گے کہ آپ کے پاس وه ضروری معلومات ہیں کہ آپ اپنجس میں آپ اس بات کی تصدیق کر ی والدین اورینڻیشن چیک لسٹ پُر کر یں گے
و ان خدمات کے متعلق ج  آپکو و ج گے سڻوڈنٹ پلیسمنٹ فارم حاصل کر یں ELL ایک مزید یہ کہ آپ ۔ںیبچے کے متعلق فیصلے کر سک

  وں گی ۔ہیہ معلومات آپ کو آپ کی گھریلو زبان میں میسر  ۔گاا کہے آخری فیصلہ کرنے ک کے بارے میں آپ کا بچہ حاصل کرے گا 
 

  وسکتا ہے؟ہپروگرام سے کب خارج  ELLمیرا بچہ 
ELLs سے اخراج کےلیےدرجہ ذیل چار طر یقے دے گئے ہیں: 

 

NYSESLAT گریڈز پر کمانڈنگ / مہارت لیول کا اسکورK-12 

سمنٹ یانگلش لینگویج آرڻس اس NYSمیں ایڈوانس لیول اور   NYSESLATایک سال کے اندر
 یا اس سے اوپر سکور کرنا 3میں 

 8-3گریڈز

یا اس  65میں  ریجینٹ امتحانمیں ایڈوانس لیول اور انگلش   NYSESLATایک سال کے اندر
 سے اوپر سکور کرنا

 12-9گریڈز

منظوری  (کے زبان میں مہارت کے تعین کے لئے ایک متبادل طریقہ استعمال کیا جائے گا  اسیسمنٹ
 زیر التواء ہے)

ELLs معذوری
 کیساتھ

 

دو سال تک سپورٹ کی خدمات حاصل کرنے  ELLبن جاتا/جاتی ہے۔ سابق  ELLاس حیثیت سے نکل جائے تو وه سابقہ  ELLجب ایک 
 کے اہل ہوتے ہیں۔

   

 انگریزی بطور نئی زبان پروگرام
 

 Homeعبوری دولسانی تعلیمی پروگرامز

 دولسانی پروگرام
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 وتے ہیں؟ہمتحده امریکہ سے باہر پیدا  ELLs:اکثر 1افسانہ
سکول جا رہے  (ELLs)ہزار سے زیاده انگریزی زبان سیکھنے والے 15الکھ 2سال کی عمر کے  18سے 5نیویارک سڻیٹ میں 

 -وئے ہیںہپیدا  فیصد امریکا میں  61.5 کے مطابق ان میں 2014-2013  (SIRS) انفارمیشن رپوزیڻری سسڻم  NYS۔ہیں
 

اور دولسانی زبان کی کالسس کے بغیر کامیابی  (ENL) وطن کو انگریزی بطور نئی زبان تارکین:ماضی میں 2 افسانہ
 وئی۔ہ

جس میں ہےا امنروزگار کی منڈی کا س ایک بڑیکو تبدیل ہو گیا ہے۔طلباء  زمانہایک دولسانی زبان والےکی بہت قدروقیمت ہے کیونکہ 
کا تقاضا کرتی  زبان دانی کی مہارتاونچے لیول یار رعم ELA کی کامن کورNYS کامرانوں کی ضرورت ہے۔پہلے سے زیاده تعلیمی 

کے پہلے    ELLs معلم ہوتا ہےاس لیے علم  ازبان ک گھریلوکو  ELLs ہشت میں مسابقت کر سکیں ۔چونکیعالمی مع گریجویٹ تاکہہے
  کالج اور کیرر کےلیے تیار کرتا ہے۔ھیں ان ہے اورتا کو مزید بہتر بنا اور مہارتوں سے حاصل کرده علم

 
ہیں تو  نا شروع کرتے جی طور پرانگریزی میں بات چیت کرایک بار سما ELLs: جب 3 افسانہ

 وجاتے ہیں۔ہپھر وه تعلیمی طور پر بھی کامیابی حاصل کرنے کے قابل 
ELLs  و سکتا ہے کہ ایک لیکن ہ وتے ہیںہسال درکار  3کو سماجی زبان سیکھنے میںELL  انگریزی میں تعلیمی مہارت حاصل کرنے

اور خواندگی کے درجات ایک طالبعلم کی انگریزی میں تعلیمی کارکرد گی کی شرح  زبان میں علم ۔گھریلولےسال کا عرصہ  7کےلیے 
 پر اثر ڈالتے ہیں۔

 
گریزی سیکھنے ڻیسٹ برائے ان یشناختNYS:انگریزی میں مہارت کا ڻیسٹ جیسا کہ 4 افسانہ
انگریزی بطور دوسری زبان کے حصول کا ڻیسٹ  NYSیا   (NYSITELL)والے

(NYSESLAT)میں  سکولہ اتنا ماہر ہے ک ںاب انگریزی میکا مطلب یہ ہے کہ طالب علم پاس کرنے
 ۔کامیابی حاصل کر سکے

کمیشنرز  ریگولیشن کے حصے نمبر  ۔و سکتی ہےہامداد کی  ضرورت تعلیمی بھی  کالس روم میں پھرانگریزی زبان کے ماہر طلباء کو 
 عالوه کے اس -یںکی خد مات د ELLسال تک  2ونے والے طلباء کو ہ سے فارغ ELLکہ وه سے تقاضا کرتی ہے  سکول  ضلع  154

ELL ۔سہولتیں حاصل کر سکتے ہیں امتحانی کےدو سال تکونےہ سے فارغ 

 
 ۔چاہیے ہو جاناو سکے ثقافتی طور پرضم ہکو جتنی جلدی  ELLs لئے:سکول میں کا میابی کے5 افسانہ

تجربات سے جوڑنا  یثقافتو اسے اپنی ورہا ہہ جو کچھکالس رومز میں  کو  ELLs بجائے یہ کے "حاصل کرنے لےلیے چھوڑ دو"
 تعلق کا علموں طالب تمامجہاں تک  ۔یںکاپنی شناخت برقرار رکھ سیکھنے کے دوران وه چاہئے تاکہ نئی ثقافت کے بارے میں س

وتا ہعلم کی تعمیر کریں۔کالس روم میں ثقافتی تبدیلوں کو تسلیم کرنے سے تمام طلباء کا تعلیمی معیار بلند پچھلی طلباء کے استاتذه ہے
 ہے۔

 
 اور شکایت کی خرابی کی زبانیہ :اگر طلباء پر انگریزی اور ان کی پہلی زبان گھر میں منقشف کی جائے تو6 افسانہ
  ۔کا سبب بنتی ہے تاخیر

م ہے کہ والدین بچوں سے اس زبان ہ۔یہ بات بہت ا بنتی نہیں کا سبب تاخیر اور شکایت کی خرابی کی زبان ،یہ نہیں 
 کئیوه بیک وقت کہ  وسیع پیمانے پر قابلیت موجود ہے انسانی ذہن میں -تے ہیںوانی سے بولمیں بات کر یں جو وه ر

ونا ہو تی ہیں۔دو لسانی ہزبانیں سیکھ سکتا ہے۔دراصل ابتدائی عمر میں دو زبانیں سیکھنے سے ادراکی صالحتیں مضبوط 
 تا ہے۔اعالمی معیشت میں ہماری تعلیمی اور معا شی فوائد کو بڑھ

 
 
 
 
 

بارے میں افسانے( فرضی دو زبانیں اور کثیر زبانیں سیکھنے والوں کے 
 (ELLs/MLLs) کہانیاں)
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 ۔:سکول میں گھریلو زبان بولنے پر طلباء کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے7 افسانہ
سے ان کو سیکھنے میں مدد  ےمیل مالپ بڑھن ایا جاتا ہے وہاں طلبا کابولنے واے طلباء کا حو صلہ بڑھ میں گھریلو زبان جن سکولوه 

 ۔یہ عمل طالبعلموں کی خود اعتمادی پر بھی مثبت اثر ڈالتا ہے ۔ملتی ہے

 
 .ہے ہوتاحصول  تیز  کا ن سے انگریزیسایمری  یز:انگر8 افسانہ

کامیابی انگریزی میں کرتی ہے۔  فراہم سہولت کی حصول کے انگریزی تدریس میں زبان پرائمری/ یلو گھر کے علم طالب ایک
وتی ہے۔دولسانی پروگرام ایک موثر ہدایات ہے مضبوط بنیاد کی ضرورت کےلیےایک بچے کو اپنی زبان میں روانی کے ساتھ بولنے ک

اور بچے کی گھریلو زبان کو برقرار ی مواد کے حصول میں مد د دیتا ہےلمجو دوسری زبان کے اور ع مہیا کرتے ہیںواال نقطہ نظر 
 رکھتا ہے۔

 
 .یںہان میں پڑزبوه شروع ہی سے انگریزی  ہو سیکھنا چاہیے کک ELLs: 9 افسانہ

انگریزی  سیکھتے ہیں وهپڑھنا وتی ہے۔وه طلباء جو پہلے اپنے گھریلو زبان میں ہرت ایک زبان سے دوسری میں منتقل پڑھنے کی مہا ہتحقیق بتا تی ہے ک
  سکتے ہیں۔ بنے والے ہنزبان میں بھی کامیاب پڑ

 
 
 

   .2015نیویارک ریاست ہائے متحده اساتذه ریسرچ اور تعلیمی خدمات ,Debunking the Myths of English Language Learners ماخذ:
 
 

 
 

بارے دو زبانیں اور کثیر زبانیں سیکھنے والوں کے     
 (جاری) (ELLs/MLLs) میں افسانے
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زبانوں اور دو لسانی تعلیم کے متعلق اہم حقائق دے گئے ہیں۔ دوہری لسانیات کے بہت سارے ادراکی دو ذیل میں تحقیق کی بنیاد پر 
 سماجی اور پشہ ورانہ فوائد ہیں:

 ،منصوبہ بندی ذہن کے کام کرنے کی صالحیت میں اضافہ کرتا ہے جو لسانیت  دوکہ وا ہے ہالتعداد مطالعات سے یہ ثابت  •
 ۔تے ہیںحل اورزہانیت سے تعلق رکھ کے لائمس

 وتی ہے۔ہوالے طلباء میں ماحول جانچنے اور مرتکز رہنے کی بہت بڑی صال حیت  بولنے دوه زبان •

 ترقی کو فروغ دیتا ہے۔دوہری زبان کی تعلیم طلباء کے درمیان ثقافتی عوامل کا احاطہ اور سماجی  •

ان کی ثقافت  اور اسی لئے  ور احساس کا گہرا شعور رکھتے ہیںزبان کےلیے شناخت ااپنی تعلیم میں طلباء نو ں کی زبا دو •
 اور اس کا احترام کیا جاتا ہے۔کی نمایندگی ہوتی ہے 

ھنا روزگار کی منڈی نوں میں لکھنا اور پڑدو لسانیات ایک پیشہ ورانہ اثاثہ ہے۔ایک بڑھتے ھوئے عالمی سماج میں متعدد زبا •
 ت بڑھا دیتا ہے۔میں قدرو قیم

ترقی پرمثبت اثر  اورآپ کے بچے کا گھریلو زبان میں پڑھنا ایک حیران کن اور موثر خوندگی کا عمل ہے جو اس کی تعلیم  •
 ۔ڈالتا ہے

نے حال ہی میں کثیرالسان بچوں پر ایک سماجی پا لیسی رپورٹ کی توثیق کی ہے جس میں تازه ترین  *امریکی اکیڈمی برائے شعبہ اطفال
ر کیا گیا ہے کہ کثی ذ۔اس رپورٹ میں یہ نتیجہ اخیںتحقیق کی تراکیب،طب،نفسیات تعلیم اور لسانیت کے میدانوں میں وسیع ثبوتوں پرمبنی ہ

۔ مزید معلومات ہو اس کی حوصلہ شکنی ایسا خطره نہیں کہ بچے کی زندگی میں  اورونی چاہئےہکی نشو نما  جسزبانی  ایک بڑا فا ئده  ہے 
 http://pediatrics.aappublications.org/content/133/5/e1481.full ۔یںدیکھ کےلیے

 

 
* Published online April 28, 2014. Pediatrics Vol. 133, No. 5, May 1, 2014. 
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 و جائے گا۔ہال سے الجھن کا شکار زبانوں کے استعم میرا بچہ دو :1 افسانہ

کسی ایسی جگہ میں بڑے دو یا دو سے زیاده زبانیں بیک وقت سیکھنے سے بچے کسی الجھن کا شکار نہیں ھوتے۔ بچے جب  •
 سماجی اور معاشی فوائد حا صل کرتےہیں۔ ،تو اس سے وه ادراکی زبانیں ہوں نوںے ہیں جہاں دوھوت

حصوں میں عضالتی داشت اور توجہ کے زیاده زبانوں والے ماحول میں ہوتے ہیں ان کے دماغ میں زبان، یادجو بچے ایک سے  •
 .تی ہےکثافت زیاده ھو

نئی حاالت کے ساتھ جڑت اور  ،یاداشت ،منصوبہ بندی(جو  وه زیاده ایگزیکڻو کنڻرول رکھتے ہیںجو بچے کثیرالسان ھوتے ہیں  •
 رکھتے ہیں۔کی مھارتیں بہتر ابتدائی خواندگی  میں مدد دیتی ہے) وه فتنہ پردازی کے خالف مزاحمت

 ۔وتی ہیںہیں ان کی زبان کی مہارتیں کمزور : دو ہری زبان والے بچے جوالفاظ کی امیزش کرتے ہ2 افسانہ

۔ زبان کی استمعال کرتے ہیںی بلکہ وه اپنے تمام لسانی زرایع ان میں کمی نہیں ھوتچے جو "زبانوں کی آمیزش"کرتے ہیں ب دو لسان •
گھریلو زبان ہے  سب سے زیاده طاقتور ذریعہ ان کیکا  ELLs ۔ہے کا احاطہ کرتاجو دونوں زبانوں ترقی ایک متحرک عمل ہے 

 تے ہیں۔ھکیانگریزی ستوجہ رکھتے ہیں جیسے جیسے وه  اور اس میں سے وه

کا سامنا کرنا ں سیکھ سکے گا اگر اسے تسلسل کے ساتھ دوسری زبان یہ:میرا بچہ انگریزی ن3 افسانہ
 پڑا۔

۔ طلباء دو لسانی سے ہی ہے استعمالزبان کے  کو ترقی دینے کا بہترین طریقہ پہلیدوسری زبان  ظاہر کیا ہے کہنے تحقیق  •
 ه اور معلمین سے مدد لینے سے وهلیس اساتذخواندا ھوں اور اچھی طرح سے  ھوتے جاتے ہیں جیسے جیسے وهبہتر  پروگرام میں

 .دونوں زبانوں میں کامیاب ھو سکتے ہیں

 ۔تیزی سے انگریزی سیکھے گاتو وه  زبان کا سامنا کرےاگر صرف انگریزی  بچہ ا: میر4 افسانہ

وه علم جو  .تیزی سے انگریزی سیکھ لیتے ہیں سکھایا جاتا ہےگھریلو زبان میں  اپنی جنھیںوه طلباء  کہ ظاہر ہوا ہےسے تحقیق 
میں  اپنی پہلے زبان میں پڑھنے کا عمل انگریزی زبان ،دراصل .تا ہےدوسری زبان میں منتقل ھو گھریلو زبان میں حاصل ھوتا ہے

 کی رپورٹ) National Reading Panel: Teaching Children to Read, 2006کو فروغ دیتا یے! (درجات بلند کے  پڑھنےکامیاب 

 Why( ۔یں لوگوں کو ھوشیار بناتی ہیں"زبان کے نیویارک ڻائمز کہتا ہے "دو جیساد ہیں زبان دانی میں بہت سارے فوائکثیر 
Bilinguals are Smarter, NYT, 2012( 

 

پروگرام ماڈل میں سے ہر ایک کے بارے میں مزید گہرائی میں  دهفراہم کرکے  کے لئے نیویارک ریاست ELLپر، آپ  4-2صفحات 
 حاصل کر سکیں گے۔معلومات 

 
 
  
 

 کیا آپ جانتے ہیں؟
 (جاری) دو زبانوں اور دو لسانی تعلیم کے بارے میں حقائق 
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 والدین/سرپرست کس طرح اپنے بچے کی مدد کر سکتے ہیں؟ہم بطور 
                           

تحقیق بتاتی یے کہ اپنی گھریلو زبان میں پڑھنا آپ  -اپنے بچے/ بچی کی اپنی گھریلو زبان میں اور/یا انگریزی میں پڑھیں •
 -کے بچے کی انگریزی میں خواندگی کی مہارتوں کے لئے مدد گار ثابت ہو گا

 اپنے بچے کو کہانیاں اپنی گھریلو زبان میں سنائیں۔ اس کو اپنے بچپن اور اپنے ماضی کی چیزیں جو آپ کو یاد ہیں سناہیں۔ •

اپنے بچے پر ظاہر کریں کہ آپ کی گھریلو زبان کی اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ اسی زبان میں بات کریں حٰتی کہ وه آپ کو  •
 انگریزی زبان میں جواب کیوں نہ دے۔

لے  اگر میسر ہیںاور وہاں سے انگریزی یا اپنی گھریلو زبان کی کتابیں  -نے بچے کا الئیبریری کارڈ لے کر الئبریری جائیںاپ •
 -آییں

 -استاد کانفرنس میں شمولیت یقینی بنائیں-ئے شیڈول کے مطابق والدینسکول کی طرف سے دیئے گ •

صوص طریقوں کے بارے میں جان سکیں جن آپ ان مخ تاکہ ائیںاپنے بچے کے استاد کے ساتھ انفرادی مالقات کا شیڈول بن •
 -اس کی مدد کر سکتے ہیں سے آپ اپنے بچے کی کامیابی کیلئے

جگہ مہیا کریں خاموش ور اگر ممکن ہو تو اس کیلئے ایک ایسی روزانہ اپنے بچے کو وقت دیں تاکہ وه گھر کا کام کر سکے ا •
 -ر سکےجس میں وه بغیر کسی رکاوٹ کے اپنا کام ک

وہاں گائیڈ آپ کو بچے کے ساتھ نمائش تک جانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ -اپنے خاندان کے ساتھ عجائب گھروں میں جاہیں •
 -عالوه ازیں عجائب گھر کم قیمت یا مفت کالسیں سکول کے بعد یا ہفتے کے آخر میں پیش کرتے ہیں

اپنے بچے کے استاد سے پوچھیں کہ آپ کس طرح اس میں شامل ہو  -متحده امریکہ میں والدین تعلیمی نظام کا اڻوٹ انگ ہیں •
 -سکتے ہیں

 Parents’ Bill of Rights for New York State’s English Languageاور برائے مہربانی -اپنے حقوق پہچانیے •
.nersLear ۔دیکھیں 

  

 بچےکی تعلیم میں آپکی شمولیت
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Colorín  کولوراڈو 
) کے ساتھ شراکت میں ایک AFTاساتذه کی امریکی فیڈریشن (کے اساتذه کے لئے ایک دولسانی ویب سائٹ جو سیکھنے والوں انگریزی زبان  خاندانوں اور

 کی تعلیم کے بارے میں معلومات شامل ہیں۔ سیکھنے والوںمنصوبہ ہے۔ اس میں انگریزی زبان 
http://www.colorincolorado.org/ 

 

Engage NY 
EngageNY.org ) نیویارک ریاست محکمہء تعلیمNYSED کی طرف سے تیار اور برقرار رکھا گیا ہے تاکہ نیویارک ریاست کے بورڈ کے ریجنڻس (

نیویارک ریاست میں اساتذه کو پیشہ ورانہ سیکھنے کی ڻولز اور وسائل فراہم  EngageNY.orgاصالحاتی ایجنڈے کی اہم پہلووں کی سپورٹ اور نفاذ کر سکے۔ 
 کوہے تاکہ تمام طالب علموں کے لئے ایک کالج اور طرز معاش کے تیار تعلیم کے لئے ریاست کے نقطہ نظر کے حصول میں اساتذه  ے لئے وقفکرنے ک

 سپورٹ فراہم کر سکیں۔
https://www.engageny.org/ 

 (کتابچہ) -آاگر پ کا بچہ دو زبانوں میں سیکھتا ہےدولسانی تعلیم کے لئے قومی کلئیرنگ ہاؤس: 
http://ncela.us/files/uploads/9/IfYourChildLearnsInTwoLangs_English.pdf 

 

 ین کی رہنمائینیشنل پی ڻی اے: طالب علم کی کامیابی کے لئے والد
http://www.pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583 

NYC DOE :ELL خاندانی ریسورسز 
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/Activities+For+Parents.htm 

ttp://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/default.htmh 
 دولسانی تعلیم اور عالمی زبانوں کے لئے نیویارک کے محکمہء تعلیم کا دفتر

http://www.p12.nysed.gov/biling/ 
 ن کولیشن کی ڈائرکڻریسروس فراہم کرنے والے نیو یارک امیگریش

http://www.thenyic.org/sites/default/files/Low_Cost_Immigration_Service_Providers_Final_Draft_6.15.15_0.pdf 
PBS  کڈذ 

http://pbskids.org/ 
Reading Rockets :انگریزی زبان سیکھنے والے 

learners-language-topics/english-http://www.readingrockets.org/reading 
ESL / ELL طلبا کے والدین کے لئے خیاالت اور ریسورسیز 

esl.cfm-http://www.teachersfirst.com/par 
  انگریزی کی محدود مہارت / انگریزی زبان سیکھنے والوں کو فنون زبان کی تعلیم

 تعلیمی معیارات سیکھناآبائی زبان آرڻس کے لئے 
http://www.p12.nysed.gov/biling/resource/NLA.html 

 امریکی محکمہ تعلیم
http://www.ed.gov/ 

USDOE فیڈرل سڻوڈنٹ ایڈ پورڻل 
https://studentaid.ed.gov/sa/resources/parents 

USDOE (انگریزی اور ہسپانوی) میرے بچے کے کامیاب ہونے میں مدد: ڻول کٹ ھسپانوی خاندانوں کے لئے 
http://www2.ed.gov/parents/academic/involve/2006toolkit/index.html  

 
USDOE (انگریزی اور ہسپانوی) آپ کے بچے کی مدد کرنا سیریز 

http://www2.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html 
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 وه والدین جو معلومات رکھتے ہیں
 وتے ہیںہاپنے بچوں کے بہترین وکیل 

ELL کی خدمات کے متعلق سواالت اور معلومات کے لیے رابطہ کریں 

nysparenthotline@nyu.edu 
(800) 469-8224 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سواالت لےلیے وزٹ کریں
 )OBEWL( دولسانی تعلیم اور عالمی زبانوں کے لئے نیویارک کے محکمہء تعلیم کا دفتر

http://www.p12.nysed.gov/biling/ 
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