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ب والدین اپنے بچوں سے بات کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، وہ انہیں اپنے تجربات 

مفاہمت یا  حکمت کی  عقائد، ،اقدارکے ذریعے انہیں مقابلہ کرنے کے متعلق 

آسانی کے ساتھ تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں۔  وہ انہیں کام کے معنی یا ذاتی ذمہ 

ی کی پیروی کے ساتھ دنیا میں داریاں یا کئی سارے اختیارات اور بہت کم رہنمائ

ایک نیک اور اچھے اخالق رکھنے واال شخص بننے کا مطلب کیا ہے یہ نہیں 

سکھا سکتے ہیں۔  مشورے دینا ختم ہو گیا ہے، طریقہ یہ ہے کہ والدین اپنے 

بچوں کے ساتھ ہونے والی روز مّرہ کی گفتگو میں 

تجاویز پیش کرنے کے قابل ہوں۔ گفتگو والدین اور 

وں کے درمیان ایک اہم ذریعہ ہے: اس طرح سے بچ

والدین اپنے بچوں کو اپنی تہذیب و ثقافت عطا کرتے 

ہیں اور انہیں اپنی خواہش کے مطابق قسم کا شخص یا 

خاتون بنانے کا اہل بناتے ہیں۔  جب والدین اپنے بچوں 

ھتا کو سماجی تعلقات بنانے اور متاثر کرنے کے اسباب کھو دیتے ہیں، انشار بڑ

خاندان کی قربت  ہے اور مشترکہ عقائد اور مفاہمت کے نتیجے میں ہونے والی

 ختم ہو جاتی ہے۔
 للی وونگ فلمور

  

 ج

https://www.u-46.org/Page/15532
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 رابطہ کی معلومات
 46-ایلگن ایریا سکول ڈسٹرکٹ یو

ELL تعلیمی خدمات کا دفتر 

 5332یا  Ext .5331 5000-888( 847ٹیلی فون: )

 (847) 7189-888فیکس: 

   

 فیملی خوش آمدید مرکز

 Ext .6038 5000-888( 847ٹیلیفون: ) 

 (847) 7189-888فیکس:  

 

 ای میل ایکسٹینشن عہدہ نام

Dr. Annette Acevedo ای ایل ایل پروگرام ڈائریکٹر Ext .4282 46.org-annetteacevedo@u 

Gustavo Dalal ای ایل ایل ڈیٹا اور تعمیل کے رابطہ کار Ext .4281 46.org-gustavodalal@u 

 Ext .4278 46.org-sylviarodriguez@u ای ایل ایل اقدامات کی رابطہ کار ِسلِویا راریگیتھ

 Ext .5078 46.org-mariopestana@u ای ایل ایل اقدامات کی رابطہ کار مریو پیسٹانیا

Drای ایل ایل اقدامات کی رابطہ کار . ہِلڈا ریبیرا Ext .4279 46.org-hildarivera@u 

 Ext .5331 46.org-mariachamorro@u کوچ ای ایل ایل تدریس َمِریا چامورو

 Ext .5331 46.org-zindyaguerrero@u کوچ ای ایل ایل تدریس زنڈیا گیریرو

 Ext .5331 46.org-sararobles@u کوچ ای ایل ایل تدریس سارہ روبلے

 Ext .7619 46.org-maribelborja@u ای ایل ایل گرانٹ اسپیشلسٹ بورخامیری بیل 

 Ext .5331 46.org-emilysanchez@u سیکریٹری ای ایل ایل ایمیلی سینجیس

 Ext .5623 46.org-deliaalbagallegos@u ایلسیکریٹری ای ایل  ڈیلیا البا گئیگوس

 ای میل ایکسٹینشن عہدہ نام

 Ext .5396 46.org-brendaescobedo@u ایف ڈبلیو سی رابطہ کار برینڈا ایسکابیڈو

 Ext .6078 46.org-lauragodinez@u ایف ڈبلیو سی ٹیسٹر الرا گوڈینَیز

 Ext .6024 46.org-normaburns@u معلم ای ایل ایل والدین نورما برنس

 Ext .6038 46.org-soniarios@u ایف ڈبلیو سی ٹیسٹنگ سپیشلسٹ سونیا ریوایس

https://www.u-46.org/Page/15532
mailto:annetteacevedo@u-46.org
mailto:gustavodalal@u-46.org
mailto:sylviarodriguez@u-46.org
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mailto:mariachamorro@u-46.org
mailto:zindyaguerrero@u-46.org
mailto:sararobles@u-46.org
mailto:maribelborja@u-46.org
mailto:emilysanchez@u-46.org
mailto:deliaalbagallegos@u-46.org
mailto:annetteacevedo@u-46.org
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 مضمون کی فہرست

 7 46-ویسکول ڈسٹرکٹ  ایریا لگنیا

 7 جائزہ یمجموع

 7 منصوبہ یپر مبن یحکمت عمل

 8 بصارت

 8 مشن

 8 اقدار

 8 اہداف

 9 پروگرامز اور خدمات یميکے تعل لیا لیا یا

 9 مرکز دیخاندان خوش آمد

 10 اہل ہے؟ ےيبّچہ خدمات کے ل رايپتہ چلے گا کہ م سےيمجھے ک

 11 جائزہ یپروگرام کا عموم لیا لیا یا 46-ویسکول ڈسٹرکٹ 

 12 ( پروگرامTBE) یميتعل یدوزبان یعارض

 12 زبان کے پروگرام یدوہر

 12 زبان پروگرام کا نقشہ یدوہر 80:20

 12 زبان کے پروگرام کے اہداف یدوہر

 13 زبان کے پروگرام کا ماڈل یطرفہ دوہر کی

 13 زبان کے پروگرام کا ماڈل یدو طرفہ دوہر

 14 طوالت یدن ک ںيزبان کے پروگرام م یدو طرفہ دوہر/کی 80:20 ےيہر زبان کے ل

 15 معاونت یک نیوالد

 16 کے لئے جامع رہنما نیوالد

ELL 17 اسکول یدايبن 

 18 (/اشتراکTBE) ميتعل یدوزبان یعارض

 18 (TPI/ESLپروگرام ) یکے عارض تیہدا

ELL 19 پروگرام دوسرے درجہ پر 

 19 7 - 11زبان کا پروگرام مڈل اسکول درجہ  یدوہر

https://www.u-46.org/Page/15532
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 19 12کا بالک: درجہ  یخواندگ یزبا ک یبطور ثانو یزیانگر

 19 نيمضام یميتعل ےيوالے طلباء کے ل کھنےيس یزیکے انگر 12درجہ 

ELL ( مڈل اسکولTBE/TPI )20 پروگرام 

 20 مڈل اسکول فٹيٹ

 20 مڈل اسکول سيلیا

 21 کمبال مڈل اسکول

 21 مڈل اسکول نيالرس

 22 مڈل اسکول فٹيٹ

ELL یہائ ( اسکولTBE/TPI )22 پروگرام 

 22 اسکول یہائ ٹيبارل

 23 اسکول یہائ نيلگیا

 23 اسکول یالرکن ہائ

 24 سکولز یہائ نيلگیسأوتھ ا

 24 اسکول یووڈ ہائ میاسٹر

 25 کہاں سے حاصل کروں؟ ںيمعلومات م دیمز یکے پروگرام ک کھنےيزبان س یزیانگر

 26 متعدد سطحوں پر تعاون کا نظام – سیا سیا یٹ میا

U-46 27 متخصص خدمات یطلباء ک 

 31 کے پروگرامز ميتعل یک تيسکول ڈسٹرکٹ کے ابتدائے طفول 46-وی  

 33 گفٹڈ پروگرامنگ 46-وی  

 یمياہم تعل 4-6 ی( کInquiry and Gifted Network for Ingenuity Talent and Exploration) IGNITE یذو لسان

 33 ںيگفٹڈ کالس

 33 ڈيگفٹ یسطح پر ذو لسان یثانو

 34 نام درج کروانا ںياسکول م

 کروا سکتا ہوں؟  ںياپنے بّچے )بچوں( کا داخلہ سکول م سےيک ںيم

 36 ضرورت ہے؟ یک زاتیمجھے کن دستاو ےينئے طالب علم کے ل کیا

 36 ؟یضرورت ہو گ یفارمز اور امتحانات کے کاغذات ک کلیڈيول شروع کر سکنے سے قبل کون سے مبّچے )بچوں( کو سک رےيم

 37 ں؟يکہاں جا سکتے ہ ےيمعائنے کے ل یہم جسمان

https://www.u-46.org/Page/15532
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 37 یکارروائ یسکول ک

 41 کردار ںياور آموزش م ميتعل یکا اپنے بچہ ک نیوالد

 41 حاصل کر سکتا ہوں؟ سےيمعلومات ک ںياپنے بچے)بچوں( کے سکول کے بارے م ںيم

 42 ںيکے ساتھ مربوط رہ 46-وی  

 43 قےیہونے کے چند طرشامل 

 43 معلوم ہو گا؟ سےيہو رہا ہے تو مجھے ک ابيکام ںيبچہ سکول م راياگر م

 45 برائے نمونہ ریتصو یکے رپورٹ کارڈ ک – 46-وی  سطح پر سکول ڈسٹرکٹ  یابتدائ

 46 کے اشارہ جات یکارکردگ یلسان WIDAمع  12-رپورٹ کنڈرگارٹن یرفت ک شيپ ںيزبان م یبطور ثانو یزیانگر

 46 رپورٹ کارڈز یثانو

 47 ہوں؟ یکر سکتا/ سکت ايگھر پر ک ںيم ےيمدد کرنے کے ل ںيم کھنےياپنے بّچے کو س

 50 ک تب خانہ

 53 تيشمول یک نیمدد اور والد یسماج

 55 مہيضم

 55 ليدل یک 46-وی  سکول ڈسٹرکٹ  ےيشناخت کے ل یطلباء ک یاور جز وقت یکل وقت

 55 ( فارمس کے نمونےELLکے ) کھنےيزبان س یزیانگر

 56 زبان کا معائنہ لویگھر

 57 سال 3-1( کا خط NOEاطالع ) یداخلے ک

 58 سال 3( کا خط +NOEاندراج کے نوٹس )

 TBE 59 -وضاحت  یپروگرام ک

 60 زبان یدوہر -وضاحت  یپروگرام ک

 TPI 61 -وضاحت  یپروگرام ک

 62 مہارت کا خط ںيم یزیانگر

ELL 63 پروگرام چھوڑنے کا خط 

ELL 64 صورتحال کا خط یک یدرجہ بند ینئ یپروگرام ک 

 

 

  

https://www.u-46.org/Page/15532
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 46-سکول ڈسٹرکٹ یو ایلگن ایریا

 مجموعی جائزہ
کمیونیٹیز  11کوک، ڈوپیج، اور کین کاؤنٹیز میں شکاگو کے شمال مغربی مضافات میں  U-46مربع میل سے گھرا اسکول ڈسٹرکٹ  90

ی منٹ کے فاصلے پر ہے، اور ہمار 45کے حصوں کو خدمت فراہم کرتا ہے۔  یہ ڈسٹرکٹ اندرون شہر شکاگو کے مغرب میں تقریباً 

 کمیونٹیز کی اکثریت یہاں بڑے بین ریاستی اور روز مّرہ کی سواری ریل کے ذریعے یہاں آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔

بنیادی  40سے زیادہ بچوں کو خدمات فراہم کرتا ہے۔  ڈسٹرکٹ  38,000ویں جماعت تک 12پری کے سے  U-46سکول ڈسٹرکٹ 

 اتھ ایلینائس میں دوسرا سب سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ہائی اسکولوں کے س 5مڈل اسکولوں اور  8اسکولوں، 

تعلیمی خدمات کے مرکز پر بنایا گیا ہے۔  فون نمبر  U-46شکاگو اسٹریٹ میں  E 355میں  Elgin, IL 60120ڈسٹرکٹ کا مرکزی دفتر 

 ( ہے۔847) 5000-888

 حکمت عملی پر مبنی منصوبہ
U-46  اپریل  20حکمت عملی پر مبنی منصوبہ، جس ميں چار آرزوئيں، آٹھ ترجيحات، ایک کارروائی کا اصول شامل ہے جو مجلس تعليم نے

کو اپنایا تھا۔  چار آرزوؤں کو طالب علم کی کاميابی، موثر اور جڑا ہوا محکمہ، کميونٹی کی مشغوليت، اور لياقت، سربلندی اور  2015

کی کارروائی کا اصول تمام طلباء کو کاميابی کے ليے تيار کرنے کی غرض سے  U-46کے تحت مرکوز کيا گيا ہے۔   جوابدہی کی تھيم

ئے وسائل کی تقسيم اور جدت طرازی کی ثقافت ميں برابری پر زور دیتا ہے۔  یہ طویل مدّتی حکمت عملی پر مبنی منصوبہ آئندہ پانچ سالوں کيل

U-46  ہدایت کی رہنمائی کرے گا۔ حکمت عملی پر مبنی منصوبہ کی رہنمائی کميٹی ایسے قابل حصول اہداف کو کے تعليمی اور عملياتی

فروغ دینے پر کام کر رہی ہے جو ڈسٹرکٹ کی منظور کردہ ترجيحات ميں سے ہوں۔  حکمت عملی پر مبنی منصوبہ کے متعلق مزید معلومات 

 کلک کریں۔  یہاںکيلئے 

 ۔کلک کریں یہاںمالحظہ کریں یا ‘‘ ہمارے بارے ميں’’کے بارے ميں مزید معلومات کے ليے بر اہ مہربانی  46-ی و

  

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/domain/1570
https://www.u-46.org/domain/1570
https://www.u-46.org/Page/147
https://www.u-46.org/Page/147
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 بصارت

’’U-46  ہے۔افراد کو ان کے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا‘‘ 

 مشن

سیکھنے کے لئے تمام طلباء، پڑھانے کے لئے تمام اساتذہ اور کام کرنے کے لئے تمام ’’

 ”۔تمام کا مطلب تمام ہی ہےایک شاندار مقام ہوگا۔  U-46مالزمین کے لئے 

 قدارا
 

 

 

 

 

 

 اہداف

 تمام طلباء کے پاس اختیار یافتہ تعلیم اور سیکھنے کے مواقع کی موجودگی کو یقینی بنانا۔ 

 طالب علم اور عملہ کی کارکردگی کو بہتر بنانا اور کامیابی کے خال کو ختم کرنا۔ 

  مدد دینے والے وسائل فراہم کرناتمام لوگوں کے لیے تعلیمی کامیابی میں 

 خاندان اور معاشرے کو شامل کر کے تبادلہ خیاالت اور استدالل میں اضافہ کرنا 

  تعین کرناکالس روم کے اندر اور باہر ہر عہدے پر ایک کارگر مالزم کا

 ندرت بلند توقعات عدل و مساوات

 قیادت اور احتساب

 پیشہ ورانہ ترقی

 احترام

 محفوظ اور مامون ماحول

 سٹیک ہولڈرز کی شمولیت
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 ای ایل ایل کے تعليمی پروگرامز اور خدمات

 خاندان خوش آمدید مرکز

اگر انگریزی کے عالوہ کوئی اور زبان ہمارے گھر میں بولی جاتی ہے ، تو کیا خدمات دستیاب 

 فیملی ویلکم سینٹر مندرجہ ذیل خدمات فراہم کرتا ہے: ہیں؟

 

  :کے ذریعہ شناخت کردہ ہر ایسے طالب  گھریلو زبان کے سروےشناخت اور جائزہ

علم کی انگریزی زبان کی مہارت کی جانچ کرتا ہے جسے گھریلو زبان کے 

والے جواب کی بنياد پر  " ہاں"سروے ميں کسی بھی سوال کے جواب ميں 

 غير انگریزی پس منظر واال پایا جائے۔ 

 ( انگریزی زبان کے متعلمینELs :کی جماعت بندی ) اسکریننگ آلہ کے مشروع کردہ

( کی خدمات ELLاسکورز کی بنياد پر طالب علم کی انگریزی زبان سيکھنے )

خدمات  ELLحاصل کرنے کی اہليت کا تعين کرتا ہے۔  اگر کوئی طالب علم 

حاصل کرنے کا اہل ہوتا ہے، تو خاندان خير مقدم سينٹر مناسب تعين کی تجویز 

 کرتا ہے۔ 

  :یت یافتہ پروگرام کے بارے ميں نئے خاندان کو ڈسٹرکٹ پر موجود ہدامعلومات

ا نکے بچوں کے ليے مطلع کرتے ہيں۔  رجسٹریشن عمل کے بارے ميں 

-46ڈسٹریکٹ کے نئے خاندان کی اسکول ڈسٹریکٹ   معلومات مہيّا کرتے ہيں۔

U  اور آس پاس کی کمیونٹی میں دستیاب ذرائع کے متعلق معلومات فراہم

 کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
 

 اندان خیر مقدم سینٹرخ
355 E. Chicago St. 

 231دوسری منزل، کمرہ نمبر 
Elgin, IL 60120 

 Ext .6038 5000-888( 847فون: )
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 مجھے کيسے پتہ چلے گا کہ ميرا بّچہ خدمات کے ليے اہل ہے؟

گھریلو زبان کا اور  طالب علم کی معلومات کا فارمرجسٹریشن کے وقت ، خاندان 

 گھریلو زبان کے سروےمکمل کرتے ہیں۔   اگر والدین یا قانونی سرپرست  سروے

میں دیتے ہیں تو طالب علم کا جائزہ  "ہاں"پر دو سواالت میں سے ایک کا جواب 

ومنٹ سے کیا جائے گا۔  اسکریننگ آئی ایس بی ای میں تجویز کردہ سکریننگ انسٹر

خدمات کیلئے طالب علم کی اہلیت کی کا تعین کرنا ہے اور اگر  ELLآلہ کا مقصد 

 اہل ہوتا ہے، تو طالب علم کیلئے ایک مناسب پروگرام کا تعین کرنا ہے۔

 Pre-IPT Oral® ،WIDA-MODEL™ ،WIDAالینوائس ریاستی تعلیمی بورڈ کے تجویز کردہ سکرینر انسٹرومنٹس  46-سکول ڈسٹرکٹ یو

Screener ™کے ساتھ ساتھ ACCESS  کے طور پر کرتا ہے۔   سکورز کا استعمال طلباء کی انگریزی سیکھنے کی اہلیت کے تعین کی بنیاد

WIDA MODEL™ ،WIDA Screener™ ، اورACCESS  کے دائرے میں دیا جاتا ہے۔    6.0تا  1.0کا سکور 

 سے الگو:  2017جوالئی 

-WIDA MODEL™ -   5.0کنڈرگارٹن کے پہلے سمسٹر میں داخل ہونے والے بّچے جن کا ٹیسٹ میں مجموعی زبانی )سماعت/بولنا( سکور 

 کی خدمات کے لیے اہل ہوتے ہیں۔ TBE/TPI( تصور کیے جاتے ہیں اور ELsسے کم ہو وہ انگریزی کے متعلمین )

-WIDA MODEL ™-  پہلے گریڈ کے پہلے سمسٹر کے ذریعہ داخل ہونے والے بچے جن کا سکور:کنڈرگارٹن کے دوسرے سمسٹر میں 

  )یاسے کم  5.0کل مجموعی )سننا/بولنا/پڑھنا/لکھنا  

  ہو، انہیں سے کم  4.2خواندگی میں مجموعیEls  تصور کیا جاتا ہے اورTBE/TPI خدمات کے لیے اہل مانا جاتا ہے۔ 

- WIDA Screener ™- ™-  کے دوسرے سمسٹر میں داخل ہونے والے بّچے:  12سے گریڈ  1گریڈ 

 5.0  کے کل مجموعی )سننا/بولنا/پڑھنا/لکھنا( سکور والوں کو سے کمEls  تصور کیا جاتا ہے اورTBE/TPI  خدمات کے لیے
 اہل مانا جاتا ہے۔

- ACCESS -  جو بچےACCESS  :لیتے ہیں اور جن کا سکور ہو 

  )کرنے والوں کو  سے کم سکور 4.8کل مجموعی )سننا/بولنا/پڑھنا/لکھناLEP  کے لیے تصور کیا جاتا ہے اورTBE/TPI 
 خدمات کے لیے اہل مانا جاتا ہے۔

داخلے   مناسب پروگرام میں جماعت بندی اور خدمات کی فراہمی سے متعلق سفارش سکریننگ انسٹرومنٹس کے نتائج کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔

کی جگہ کا تعین  ELLفراہم کیا جاتا ہے جس میں تجاویز اور خدمات کے عالوہ پروگرام کی وضاحت ہوتی ہے۔  والدین کو  کی اطالع کا خط

 کرنے سے متعلق سفارشات کو منظور یا انکار کرنے کا حق حاصل ہے۔

 

 

 

 

 

 دوہری زبان؟
ESL؟ 

 دوبانی تعلیم؟
 عام تعلیم؟
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 ای ایل ایل پروگرام کا عمومی جائزہ 46-سکول ڈسٹرکٹ یو

 

 

 
 U-46اسکول ڈسٹرکٹ 

 زبان سیکھانے کے پروگرام کا معائنہانگریزی 

 عبوری دولسانی تعلیم اسکول کا درجہ
(TBE) 

ہدایت کا عارضی 
 (TPI)پروگرام 

انگریزی دوسری زبان 
 کی شکل میں

 دوہری زبان
(2020-2021) 

 

 بنیادی اسکول

 

 6درجہ -نرسری
)لبرٹی بنیادی 

 اسکول(

 6 -نرسری 
 درجہ

 )لبرٹی بنیادی اسکول(

 6درجہ -نرسری
80:20 
 DLایک طرفہ 

 6درجہ  -کنڈرگارٹن 
80:20 

 دو طرفہ دوہری زبان

 مڈل اسکول

 

 8اور  7درجہ  

 8اور  7درجہ 
ایباٹ، ایلیس، کمبال، 

الرسین، اور ٹیفٹ مڈل 
 اسکول

سکول ہائی

 

 12درجہ 
ایلگین، الرکن، اور 
اسٹریم ووڈ ہائی 

 اسکولز

  9 - 11درجہ 
بارٹ لیٹ اینڈ سأوتھ 
 ایلگین ہائی سکولز

 
 12درجہ 

ایلگین، الرکن، اور 
 اسٹریم ووڈ ہائی اسکولز

 9 - 11درجہ 
بارٹلیٹ، الگین، الرکین، 
سٹریم ووڈ، اور سأوتھ 

 ایلگن ہائی سکولز

ای ایل ایل سکول کی سائٹس کی فہرست سازی اور تازہ ترین معلومات کے لیے محکموں << انگریزی زبان سیکھنے والے کے تحت 

46.org-www.u  مالحظہ کریں۔  طالب علم کے لئے مخصوص خدمات سے متعلق منصوبہ بندی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے

 پر جائیں۔ 27اس کتابچہ کے صفحہ 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/SDU46
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 ( پروگرامTBEعارضی دوزبانی تعليمی )

( پروگرام اسی اعلی وقوع کے زبان کے اہل طالب علموں کے لئے الزمی کل وقتی پروگرام ہے۔   TBEعارضی دوزبانی تعلیم ) 

یا مزید اہل طلباء ہوتے ہیں، جیسے قانونی  20یہ ان اسکولوں میں پیش کیا جاتا ہے جہاں ایک ہی زبان کی درجہ بندی والے 

ہدایات میں سیکھنے  ESLی کو اپنی مقامی زبان میں اور طور پر درکار۔  پروگرام سے طلباء کو تعلیمی مضامین اور انگریز

 میں مدد حاصل ہوتی ہے۔

 دوہری زبان کے پروگرام 

 دوہری زبان پروگرام کا نقشہ 80:20

دوہری زبان کی تعلیم کا مطلب ہے دو زبانوں میں ہدایات دیا جانا۔  طلباء کو تعلیمی مواد میں دو زبانوں میں پڑھنا اور لکھنا 

دوہری زبان کا پروگرام مندرجہ ذیل  80:20میں ہدایات کی زبانیں انگریز اور ہسپانوی ہوتی ہیں۔   U-46سکھایا جاتا ہے۔  

 درجہ تک عارضی ذو لسانی تعلیم کی ایک شکل ہے: ویں11طلباء کے لئے پری کنڈرگارٹن سے معیار کو پورا کرنے والے 

  غیر انگریزی پس منظر ہسپانوی طالب علم جو عارضی دوزبانی تعلیمی پروگرام میںELL  خدمات کو ان کی انگریزی

 زبان کی مہارت کے اسکور کی بنیاد پر حاصل کرنے کے اہل ہوں۔

 اور

 چناؤ کے معیار کے مطابق چنے گئے مقامی انگریزی بولنے والے یا انگریزی پر عبور رکھنے  ڈسٹرکٹ کے متعین

 والے طلباء کو پروگرام میں مدعو کیا جائے۔
 

 دوہری زبان کے پروگرام کے اہداف

 …تمام طلباء

 گریڈ کے درجہ پر یا اس اوپر ہوں گے۔ 

 اپنی پہلی زبان میں اعلی درجہ کی مہارت حاصل کریں گے 

 نی دوسری زبان میں اعلی درجہ کی مہارت حاصل کریں گےاپ 

 مثبت بین الثقافتی رجحانات اور رویوں کا مظاہرہ کریں گے 

 طویل مدت میں دو زبانی اور دو حرفی عالمی شہری بننے کی راہ پر گامزن ہوں گے 
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 یک طرفہ دوہری زبان کے پروگرام کا ماڈل

 

 ماڈلدو طرفہ دوہری زبان کے پروگرام کا 

 

 میں دوہری زبان کے پروگرام کے ماڈل والے سکول 46-یُو

پر ڈپارٹمنٹس <<  org-www.u.46دوہری زبان کے پروگرام پر اپڈیٹ شدہ معلومات کے لئے براِہ مہربانی 

 انگریزی زبان کے متعلمین کے تحت ای ایل ایل پروگرام مالحظہ کریں۔

https://www.u-46.org/Page/15532
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 یک/دو طرفہ دوہری زبان کے پروگرام ميں دن کی طوالت 80:20ہر زبان کے ليے 
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 والدین کی معاونت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLکے طلباء کے والدین کیلئے دستیاب ذرائع 

 

  اطالقی لسانیات کے مرکزwww.cal.org/twi  
 

  زبان کے حصول پر جدید تحققی مرکزwww.carla.umn.edu  
 

 ( نئے میکسکوDLeNM کی دوہری زبان )www.dlenm.org  
 

  دوہری زبان سیکھنے کے مرکز: دوہری زبان والدین کے بالگ 

parenting-http://www.teachingforbiliteracy.com/category/bilingual/  
 

  کولوِرن کولوراڈوhttp://www.colorincolorado.org/  
 

  کثیر لسانی زندگیhttp://www.multilingualliving.com/  
 

 :دوہری زبان کی تعلیم میں خاص دلچسپی رکھنے والی دیگر تنظیمیں 

o ( قومی تنظیم برائے دوہری زبان کی تعلیمNABE) 

o 2 طرفہCABE )کیلیفورنیا تنظیم برائے دوہری زبان کی تعلیم( 

o ایلینائس وسائل مرکز۔ 
 

 انگریزی زبان کے متعلمین کی ویب سائٹ کا دوہری زبان کا حصہ 

46.org/Domain-https://www.u/5425 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
http://www.cal.org/twi
http://www.carla.umn.edu/
http://www.dlenm.org/
http://www.teachingforbiliteracy.com/category/bilingual-parenting/
http://www.teachingforbiliteracy.com/category/bilingual-parenting/
http://www.teachingforbiliteracy.com/category/bilingual-parenting/
http://www.colorincolorado.org/
http://www.multilingualliving.com/
https://www.u-46.org/Domain/5425
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 والدین کے لئے جامع رہنما
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ELL بنيادی اسکول 
 چیننگ ایلیمینٹری

8:00 am – 2:00 pm 
63 S. Channing St. 

 60120ایلگين 
847/888-5185 

 
 کول مین ایلیمینٹری

8:30 am – 2:30 pm 
 ڈنڈی ایوینيو 1220
 60120ایلگين 
847/888-5190 

 
 کریک سائڈ ایلیمینٹری

8:30 am – 2:30 pm 
 الئن اسٹریٹاین۔ ایئر  655
 60123ایلگين 
847/289-6270 

 
 گارفیلڈ ایلیمینٹری

8:30 am – 2:30 pm 
 مئی گلی 420
 60120ایلگين 
847/888-5192 

 
 گلین بروک ایلیمینٹری

8:00 am – 2:00 pm 
 گارڈن گھيرا 315

 60107اسٹریم ووڈ 
630/213-5555 

 
 ہنو ور کنٹری سائڈ

8:30 am – 2:30 pm 
 6بارٹ ليٹ روڈ 
 60107اسٹریم ووڈ 

630/213-5560 

 
 ھاریٹ گیفارڈ ایلیمینٹری

8:00 am – 2:00 pm 
 ایس۔ کلفٹن اوینيو 240
 60123ایلگين 
847/888-5195 

 
 ہیریٹیج ایلیمینٹری

8:00 am – 2:00 pm 
 ارنالڈ اوینيو 507

 60107اسٹریم ووڈ 
630/213-5565 

 
 ہائی لینڈ ایلیمینٹری

8:00 am – 2:00 pm 
 ميرلوس ایوینيواین  190
 60123ایلگين 
847/888-5280 

 
 ہلکریسٹ ایلیمینٹری

8:30 am – 2:30 pm 
 این۔ ایئر الئن اسٹریٹ 80

 60123ایلگين 
847/888-5282 

 
 ہلٹاپ ایلیمینٹری

DL/TPI  پری کنڈرگارٹن سائٹ 
8:00 am – 2:00 pm 
 روہرسين روڈ 1855
 60120ایلگين 
847/289-6655 

 
 ہوریزون ایلیمینٹری

DL/TPI پری کنڈرگارٹن سائٹ 
 شام 3:30 –صبح  9:30
 .Blvdگرین بوک 1701

 60133ہينوور پارک 
630/213-5570 

 ہف ایلیمینٹری
DLپری کے سائٹ 

8:00 am – 2:00 pm 
 ہيسٹينگ گلی 801
 60120ایلگين 
847/888-5285 

 
 ایلیناٴیس پارک

 شروعاتی سیکھ کے لیے مرکز
8:00 am – 2:00 pm 
 ونگ گلی 1350

 60123ایلگن، ایل 
847/289-6041 

 
 انڈیپینڈینس

 شروعاتی سیکھ کے لیے مرکز
8:00 am – 2:00 pm 
 ٹيلر اوینيو 200

 IL 60103بارٹليٹ،
630/213-5629 

 
 الریل ہل ایلیمینٹری

8:00 am – 2:00 pm 
 الریل اوینيو 1750

 60133ہينوور پارک 
630/213-5580 

 
 لبرٹی ایلیمینٹری

TBE/TPI پروگرام 
8:00 am – 2:00 pm 
 نيپر ویال روڈ 121

 60103بارٹليٹ 
630/540-7680 

 
 لنکون ایلیمینٹری

8:30 am – 2:30 pm 
 مٔارین ڈرٔایو 1650

 60192ۂاف مين اسٹيٹ 
847/289-6639 

 
 الرڈس پارک ایلیمینٹری

8:00 am – 2:00 pm 
 ویورلی ڈرٔایو 323
 60120ایلگين 
847/888-5360 

 
 الؤری ایلیمینٹری

8:30 am – 2:30 pm 
 اوک اسٹریٹ 264
 60123ایلگين 
847/888-5260 

 
 مکینلے ایلیمینٹری

8:30 am – 2:30 pm 
 لوویل اسٹریٹ 258
 60120ایلگين 
847/888-5262 

 
 پر مزید 4

DL/TPI پری کنڈرگارٹن سائٹ 
 شام 3:30 –صبح  9:30
 .Blvdشمالی ميکلين 799
 60123ایلگين 
847/456-4343 

 
 ایلیمینٹرینیچر ریڈز 

8:00 am – 2:00 pm 
 Blvdویسٹ ریڈز 1899
 60103بارٹليٹ 

630/372-4647 
 

 اوک ہل ایلیمینٹری
8:00 am – 2:00 pm 
 آلٹين فورڈ روڈ 502

 60107اسٹریم ووڈ 
630/213-5585 

 
 اونٹاریوویال ایلیمینٹری

DLپری کے سائٹ 
8:30 am – 2:30 pm 
 ایلم اسٹریٹ 2100

 60133ہينوور پارک 
630/213-5590 

 
 آٹر کریک ایلیمینٹری

8:00 am – 2:00 pm 
 ہاپس روڈ 2701
 60123ایلگين 
847/888-6995 

 
 پارک ووڈ ایلیمینٹری

8:30 am – 2:30 pm 
 اٰلریل اوینيو 2150

 60133ہينوور پارک 
630/213-5595 

 
 ریڈز سرکل ایلیمینٹری

8:30 am – 2:30 pm 
 ریڈز سرکل 420

 60107اسٹریم ووڈ 
630/213-5600 

 
 رونالڈ ڈی او نیل ایلیمنٹری

8:30 am – 2:30 pm 
 .Blvdفرینکلين 510
 60120ایلگين 
847/888-5266 

 
 سنی دیل ایلیمینٹری

8:30 am – 2:30 pm 
 .Blvdسنی دیل 716

 60107اسٹریم ووڈ 
630/213-5610 

 
 سیکامور ٹریل ایلیمینٹری

TBE/TPI پری کے سائٹ 
8:00 am – 2:00 pm 
 .Lnسيکامور 1025
 60103بارٹليٹ 

630/213-5641 
 

 ٹمبر ٹریل ایلیمینٹری
TBE/TPI پری کے سائٹ 

8:30 am – 2:30 pm 
 ميک ڈونہف روڈ 1675

 60192ۂاف مين اسٹيٹ 
847/289-6640 

 
 واشینگٹن ایلیمینٹری

8:30 am – 2:30 pm 
 ڈبليو۔ شکاگو اسٹریٹ 819
 60123ایلگين 

847/888-5270 

 
اسکولوں میں )سوائے  درج باال تمام

 80:20لبرٹی اور سیکامور ٹریلز( 

 دوہری زبان کے پروگرام ہوتے ہیں۔
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 (/اشتراکTBEعارضی دوزبانی تعليم )

ور ثانوی اس ماحول میں زیادہ استعمال والی زبان کے پس منظر والے طلباء شیلٹرڈ انگریزی کے ساتھ ساتھ آبائی زبان میں انگریزی بط

زبان کے سند یافتہ اساتذہ اور عالقائی زبان جاننے والے اساتذہ )جیسے پولستانی، اردو، گجراتی، اور الؤ( کے اشتراک سے سکول کی 

 بنیادی تعلیم حاصل کریں گے۔  انگریزی کو بطور دوسری زبان مہیا کیا جاتا ہے،اور ہدف انگریزی میں منتقلی ہے۔ 

 (TPI/ESL)ہدایت کے عارضی پروگرام 

ہدایت کے عارضی پروگرام کم وقوع کے زبان کے پس منظر کے اہل طلباء کو خدمت فراہم کرنے کیلئے الزمی ہے۔  یہ پروگرام طلباء کو 

کا استعمال  شیلٹرڈ انگریزی ہدایاتتعلیمی مضامین میں کامیاب ہونے اور انگریزی سیکھنے میں مدد کیلئے تائید کرتا ہے۔  یہ پروگرام 

 انگریزی زبان میں تدریس مہیا کرتا ہے۔  یہ کالسیس ہائی اسکول کے طلباء کیلئے گریجویشن کی ضرورت کا شمارکرتی ہیں۔ کرکے

TBE کا اشتراک اور انگریزی بطور دوسری زبان 

 پروگرام( TPIہدایت کےعارضی پروگرام )

 

 

 

 

 

 

 زبان کی نمائندگی

پروگراموں کے اندر تمام تر ڈسٹرکٹ )لبرٹی ایلیمنٹری سکول، ایبٹ مڈل سکول، ایلیس مڈل سکول، کمبال مڈل  ای ایس ایل 12-پری کنڈگارٹنمندرجہ ذیل فہرست 

ڈ ہائی سکول( میں سکول، الرسن مڈل سکول، ٹیفٹ مڈل سکول، بارٹلیٹ ہائی سکول، ایلگن ہائی سکول، الرکن ہائی سکول، سأوتھ ایلگن ہائی سکول اور سٹریم وو

 نمائندگی کرتی ہے:مختلف زبانوں کی 

 ُروسی ہندی ایفریکانز
 سالواکی اطالوی البانی

 صومالی جاپانی امہاری
 تامل کوریائی عربی

 تیلگو الؤ اسائیری
 تُرکی ماالئی بیمبا

 اردو ملیالم بوسنائی
 ازبک مینڈارن کمبوڈیا

 ویتنامی منگولی کینٹن )چینی(
 یوروبا پرتگالی سیبیانو

  رومانوی فرانسیسی
  پنجابی جرمن
  التوی )ٹیگیالگ( یونانی

  پولش گجراتی
 

 

 لبرٹی ایلیمینٹری اسکول

 واں 6 -نرسری 
8:00 AM – 2:00 PM 
 ویال روڈنیپر  121

 IL 60103بارٹلیٹ،
 7680-630/540فون: 

 7666-630/540فیکس: 
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ELL پروگرام دوسرے درجہ پر 

( اور تعلیم کا TBEپروگرام کے طلباء کو دو پروگرام پیش کرتا ہے: ہسپانوی میں عبوری ذو لسانی تعلیم ) ELLپروگرام  ELLثانوی درجہ پر 

گئے اسکولوں میں دیئے جاتے ہیں: ایبٹ مڈل سکول، ایلیس مڈل سکول، کمبال مڈل سکول، (۔  دونوں پروگرام نیچے دیے TPIعبوری پروگرام )

 الرسن مڈل سکول، ٹیفٹ مڈل سکول، بارٹلیٹ ہائی سکول، ایلگن ہائی سکول، الرکن ہائی سکول، سأوتھ ایلگن ہائی سکول اور سٹریم ووڈ ہائی

کی سطح پر ذو  8اور  7، الرسن مڈل سکول، اور ٹٖیفٹ مڈل سکول میں بھی درجہ سکول۔  ایبٹ مڈل سکول، ایلیس مڈل سکول، کمبال مڈل سکول

سکول،  لسانی زبان کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔  اس کے عالوہ، بارٹلیٹ ہائی سکول، ایلگن ہائی سکول، الرِکن ہائی سکول، سأوتھ ایلگن ہائی

 انی پروگرام پیش کرتے ہیں۔کی سطح پر ذو لس 11اور  9اور سٹریم ووڈ ہائی سکول درجہ 

 7 - 11دوہری زبان کا پروگرام مڈل اسکول درجہ 

زبان دولسانی پروگرام کے دوسرے درجہ میں داخل طلباء کو دو پیریڈ کے ادبی بالک میں ہسپانوی لسانی فنون اور سماجی علوم کی تعلیم ہسپانوی 

کی ہدایت میں طلباء کو ہدایت کرنے کے لئے دوہری زبان کا استاد زبانی فنون میں موصول ہو گی۔  سخت ہسپانوی اور معاشرتی علوم یا تاریخ 

کے ذو لسانی طلباء کو ہسپانوی لسانی فنون،  9کے چار عالقوں: سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا کو شامل کرتا ہے۔  ہائی سکول کی سطح پر درجہ 

کی سطح پر، ذو لسانی طلباء کو ہسپانوی لسانی فنون  10م حاصل ہو گی۔  درجہ ریاضی، اور سائنس کی کالسوں کے دوران ہسپانوی زبان میں تعلی

ویں  11یا اے پی ہسپانوی زبان اور ثقافتی کالسوں، ریاضی، اور سماجی علوم کی کالسوں کے دوران ہسپانوی زبان میں تدریس حاصل ہوتی ہے۔  

( ہسپانوی، یا دوہری کریڈٹ کالسز، اور ایک یا دو TMAP) TMایڈوانسڈ پلیسمنٹگریڈ کی سطح پر دوہری زبان کے طلباء کو ہسپانوی لسانی فنون، 

 اختیاری کورسز کے دوران ہسپانوی تعلیم حاصل ہوتی ہے۔

کی ہدایات کا دورانیہ موصول ہوتا ہے۔  الئسنس یافتہ استاد )اساتذہ( یہ یقینی بنانے کے لیے  ELخدمات کےلیے اہل ہوتے ہیں انہیں  ELجو طلباء  

کہ منظم سرگرمیاں طلباء کی سوچ کو وسعت حکمت عملی کے ساتھ انگریزی بطور ثانوی زبان کے پیریڈز کی اس طرح منصوبہ بندی کرتے ہیں 

کورسیز ریاستی ۔  دیں اور وہ ادب اور معلوماتی عبارت پر ردعمل دے سکیں اور تینوں مضامین میں تعلیمی مواد کو پوری طرح سمجھ سکیں

یل کرتے ہیں اور ڈسٹریکٹ سے منظور شدہ نصاب کی پیروی کرتے ہیں،جب کہ طلباء کی تعلیمی اور زبانی پروفائل کو بھی پورا قوانین کی تعم

 کرتے ہیں۔

 12انگریزی بطور ثانوی زبا کی خواندگی کا بالک: درجہ 

ساتذہ زبانی فن کے چار حصے شامل کرتے الئسنس یافتہ ا ESLکی دو دورانیہ میں پڑھنے اور لکھنے کے مجموعہ ہے۔   ESLلیٹریسی بالک

کو ادبی ہیں: سننا،بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔  لیٹریسی بالک منظم سرگرمیاں ہے جو طلباء کی سوچ کوبڑھاتی ہے،گہری سوچ کوابھارتی ہے اور طلباء 

لٹریسی نقطہ نظر پڑھنے اور لکھنے کے عمل علوم اور معلوماتی متون کے مرکوز اور بامقصد انداز میں جواب دینے کااہل بناتی ہے۔  متوازن 

میں معنی تالش کرنے میں زیادہ تائید کرتا ہے۔  کورسیز ریاستی قوانین کی تعمیل کرتے ہیں اور ڈسٹریکٹ سے منظور شدہ نصاب کی پیروی 

( کے مطابق ہدایت WIDAصالحیت )کی  ESLکرتے ہیں،جب کہ طلباء کی تعلیمی اور زبانی پروفائل کوبھی پورا کرتے ہیں۔  اساتذہ طلباء کے 

کےاساتذہ حکمت عملی سے منصوبہ بناتے ہیں اور طلباء کی تعلیمی کامیابی کو یقینی بنانے کیلئے الفاظ کا ذخیرہ اور  ESLمیں تفریق کرتے ہیں۔  

 زبان کو بہتر بنانا سکھاتے ہیں۔

 کے انگریزی سيکھنے والے طلباء کے ليے تعليمی مضامين 12درجہ 

، تعلیمی ریاستیکورس کوڈ( میں پیش کیے جاتے ہیں۔  کورسز  ESیا شیلٹرڈ انگلش انسٹرکشن )کورس کوڈ(  SBتعلیمی مضامین ہسپانوی )تمام 

اور لسانی معیار کے مطابق ہیں اور ڈسٹرکٹ کے منظور شدہ نصاب کی پیروی کرتے ہیں۔  یہ کورسز مضامین اور ساتھ ہی ساتھ انگریزی اور 

انگریزی بطور ثانوی زبان کے طلباء ان کورسز میں شامل ہوتے ہیں جنہیں   لیمی زبان کا علم بڑھانے کے لیے تیار کئے گئے ہیں۔ہسپانوی میں تع

 ۔ اور تدریسی حکمت عملیوں کے ساتھ دوسری زبان کے متعلمین کو سکھایا جاتا ہے بہترین مشق

کرنے کے لیے براہ مہربانی ڈپارٹمنٹس<< انگریزی زبان کے متعلمین کے تحت ثانوی سطح پر ای ایل ایل پروگرام کا ایک عمومی جائزہ حاصل 

46.org-www.u مالحظہ کریں۔ 

 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/SDU46


 

 

ELL Program Parent Handbook 

Elgin Area School District U-46 

 

 2020اگست  فہرست پر جائيں                                                            20صفحہ | 
اس دستی کتابچہ ميں شامل کچھ معلومات کا اطالق فاصالتی آموزش پر نہيں ہو گا۔ بالکل تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے ليے براہ 

 مالحظہ کریں یا اپنے سکول کے پرنسپل سے رابطہ کریں۔  https://www.u-46.org/Page/15532ونا وائرس ویب سائٹ کور U-46مہربانی 

 

ELL ( مڈل اسکولTBE/TPI )پروگرام 

 ٹيفٹ مڈل اسکول

 

 

 

 

 Van Street Elgin, IL 60123 949 پتہ:

 5160-847/888 فون:

   org/abbott-https://www.u.46 ویب سائٹ: 

 5165-847/888 حاضری کا فون نمبر: 

 کرسٹائن زوگل پرنسپل:

ای ایل ایل لیڈ ٹیچر کی 
 ایکسٹینشن: 

 8122ایکسٹینشن

ای ایل ایل گھریلو سکول 
سے رابطے کی 
 ایکسٹینشن: 

 7169ایکسٹینشن

 

 

 

 یليس مڈل اسکولا

 

 

 

 

 پتہ:
225 South Liberty Street 

Elgin, IL 60120 

 5151-847/888 فون:

   org/ellis-https://www.u.46 ویب سائٹ: 

 5150-847/888 حاضری کا فون نمبر: 

 وائیٹ گونزالیز کولنز پرنسپل:

ای ایل ایل لیڈ ٹیچر کی 
 ایکسٹینشن: 

 5350ایکسٹینشن

ای ایل ایل گھریلو سکول 
سے رابطے کی 
 ایکسٹینشن: 

 4165ایکسٹینشن

Se Habla Español 

Se Habla Español 
 ٹیفٹ مڈل اسکول

 گھنٹی کا شیڈیول 

 
 8:50داخلی گھنٹی: 

 9:45   – 9:00    1دورانیہ 
 10:34 – 9:49    2دورانیہ 

 دوپہر کا کھانا 10:38 - 11:23 3پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا   11:27 - 12:12 4پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا  12:16 - 1:01 5پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا  1:05 - 1:50 6پیریڈ 

 2:39  – 1:54    7دورانیہ 
 3:28  – 2:43    8دورانیہ 

 
کے فاصالتی آموزش کے  20-21تعلیمی سال 

https://www.u-شیڈول کے لیے 

org/Page.46/16851 مالحظہ کریں۔ 

 ایلیس مڈل اسکول
 گھنٹی کا شیڈیول 

 
 8:50داخلی گھنٹی: 

 9:45   – 9:00    1دورانیہ 
 9:48 - 10:33 2پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا 10:36 - 11:21 3پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا  11:24 - 12:09 4پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا  12:12 - 12:57 5پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا  1:00 - 1:45 6پیریڈ 
 1:48 - 2:33 7پیریڈ 
 2:36 - 3:21 8پیریڈ 

 
کے فاصالتی آموزش  20-21تعلیمی سال 

https://www.u-کے شیڈول کے لیے 
org/Page.46/16851 مالحظہ کریں۔ 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/abbott
https://www.u-46.org/ellis
https://www.u-46.org/Page/16851
https://www.u-46.org/Page/16851
https://www.u-46.org/Page/16851
https://www.u-46.org/Page/16851
https://www.u-46.org/Page/16851
https://www.u-46.org/Page/16851
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 کمبال مڈل اسکول

 

 

 

 

 پتہ:
451 North McLean Blvd ،ایلگن .
 60123ایل 

 5290-847/888 فون:

  org/kimball-https://www.u.46 ویب سائٹ: 

 5290-847/888 حاضری کا فون نمبر: 

 شارلٹ کولمین پرنسپل:

ای ایل ایل لیڈ ٹیچر کی 
 ایکسٹینشن: 

 2277ایکسٹینشن

ای ایل ایل گھریلو سکول 
سے رابطے کی 
 ایکسٹینشن: 

 4143ایکسٹینشن

 

 

 الرسين مڈل اسکول

 

 

 

 

 

 پتہ:
665 Dundee Avenue Elgin, IL 

60120 

 5250-847/888 فون:

  org/larsen-https://www.u.46 ویب سائٹ: 

 5250-847/888 حاضری کا فون نمبر: 

 گینا کریسپو پرنسپل:

ای ایل ایل لیڈ ٹیچر کی 
 ایکسٹینشن: 

 5231ایکسٹینشن

ای ایل ایل گھریلو سکول 
سے رابطے کی 
 ایکسٹینشن: 

 5251ایکسٹینشن

Se Habla Español 

Se Habla Español 

 کمبال مڈل اسکول
 گھنٹی کا شیڈیول 

 
 8:50داخلی گھنٹی: 

 9:45   – 9:00  1دورانیہ 
 10:34 – 9:49  2دورانیہ 

 دوپہر کا کھانا 10:38 - 11:23  3پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا   11:27 - 12:12 4 پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا  12:16 - 1:01  5پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا  1:05 - 1:50  6پیریڈ 

 2:39  – 1:54    7دورانیہ 
 3:28  – 2:43    8دورانیہ 

 
کے فاصالتی آموزش  20-21تعلیمی سال 

https://www.u-کے شیڈول کے لیے 
org/Page.46/16851 مالحظہ کریں۔ 

 

 الرسین مڈل اسکول
 گھنٹی کا شیڈیول 

 
 8:50داخلی گھنٹی: 

 9:45   – 9:00    1دورانیہ 
 10:34 – 9:49    2دورانیہ 

 دوپہر کا کھانا 10:38 - 11:23       3پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا   11:27 - 12:12       4پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا  12:16 - 1:01       5پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا  1:05 - 1:50       6پیریڈ 

 2:39  – 1:54    7دورانیہ 
 3:28  – 2:43    8دورانیہ 

 
کے فاصالتی آموزش کے  20-21تعلیمی سال 

https://www.u-شیڈول کے لیے 
org/Page.46/16851 مالحظہ کریں۔ 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/kimball
https://www.u-46.org/larsen
https://www.u-46.org/Page/16851
https://www.u-46.org/Page/16851
https://www.u-46.org/Page/16851
https://www.u-46.org/Page/16851
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 ٹيفٹ مڈل اسکول

 

 

 

 

 

 شرلی ایوینیو 1100 پتہ:

 5535-630/213 فون:

  org/tefft-https://www.u.46 ویب سائٹ: 

  5535-630/213 حاضری کا فون نمبر: 

 . لوئیس فرنینڈو ڈی لیؤنDr پرنسپل:

ای ایل ایل لیڈ ٹیچر کی 
 ایکسٹینشن: 

 7010ایکسٹینشن

ای ایل ایل گھریلو سکول 
سے رابطے کی 
 ایکسٹینشن: 

x5919 

 

ELL ( ہائی اسکولTBE/TPI )پروگرام 

 ارليٹ ہائی اسکولب

 

 

 

 

 

 IL 60103. بارٹلیٹ،Schick Rd 7001 پتہ:

  4700-630/372 فون:

  org/bhs-https://www.u.46 ویب سائٹ: 

 4710ایکسٹینشن  4700-630/372 حاضری کا فون نمبر: 

 Mike Demovsky پرنسپل:

ELL  کی انتظامیہ
 ایکسٹینشن: 

x4729 

ای ایل ایل گھریلو سکول 
سے رابطے کی 
 ایکسٹینشن: 

x4725 

Se Habla Español 

Se Habla Español 

 ٹیفٹ مڈل اسکول
 گھنٹی کا شیڈیول 

 
 8:50داخلی گھنٹی: 

 9:45   – 9:00    1دورانیہ 
 10:34 – 9:49    2دورانیہ 

 دوپہر کا کھانا 10:38 - 11:23 3پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا   11:27 - 12:12 4پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا  12:16 - 1:01 5پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا  1:05 - 1:50 6پیریڈ 

 2:39  – 1:54    7دورانیہ 
 3:28  – 2:43    8دورانیہ 

 
کے فاصالتی آموزش  20-21تعلیمی سال 

https://www.u-کے شیڈول کے لیے 
org/Page.46/16851 مالحظہ کریں۔ 

 

 بارلیٹ ہائی اسکول
 گھنٹی کا شیڈیول 

 
 7:30انتباہ گھنٹی: 
 7:35انتباہ گھنٹی: 

 7:40 - 8:30 1پیریڈ 
 8:35 - 9:25 2پیریڈ 
 9:30 - 10:20 3پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا 10:25 - 11:15 4پیریڈ 
 کھانادوپہر کا  11:20 - 12:10 5پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا 12:15 - 1:05 6پیریڈ 

 دوپہر کا کھانا 2:00   – 1:10      7دورانیہ 
 2:55  – 2:05         8پیریڈ 

 
کے فاصالتی آموزش کے  20-21تعلیمی سال 

https://www.u-شیڈول کے لیے 
org/Page.46/16851 مالحظہ کریں۔ 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/tefft
https://www.u-46.org/bhs
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 ایلگين ہائی اسکول

 

 

 

 

 

 پتہ:
1200 Maroon Drive. Elgin, IL 

60103 
  5100-847/888 فون:

  org/ehs-https://www.u.46 ویب سائٹ: 

 5110ایکسٹینشن  5100-847/888 حاضری کا فون نمبر: 

 کرسٹل تھامس پرنسپل:

ELL  کی انتظامیہ
 ایکسٹینشن: 

x4857 

ای ایل ایل گھریلو سکول 
سے رابطے کی 
 ایکسٹینشن: 

x5123 

 

 الرکن ہائی اسکول

 

 

 

 

 پتہ:
1475 Larkin Avenue ایلگن، ایل .

60123 
  5200-847/888 فون:

  org/lhs-https://www.u.46 ویب سائٹ: 

 5175ایکسٹنشن  5200-847/888 حاضری کا فون نمبر: 

 کرسٹل بُش پرنسپل:

ELL  کی انتظامیہ
 ایکسٹینشن: 

x5412 

ای ایل ایل گھریلو سکول 
سے رابطے کی 
 ایکسٹینشن: 

 5212ایکسٹنشن 

 

 

Se Habla Español 

Se Habla Español 

 ایلگین ہائی اسکول 
 گھنٹی کا شیڈیول

 
  7:30انتباہ گھنٹی: 

 7:40 - 8:30     1دورانیہ 
  8:35 - 9:25     2دورانیہ 

  9:30 - 10:20 3پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا 10:25 - 11:15 4پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا 11:20 - 12:10 5پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا 12:15 - 1:05 6پیریڈ 

 دوپہر کا کھانا 2:00  – 1:10    7دورانیہ 
 2:05 - 2:55            8پیریڈ 

 
کے فاصالتی آموزش کے  20-21تعلیمی سال 

https://www.u-شیڈول کے لیے 
org/Page.46/16851 مالحظہ کریں۔ 

 

 

 ایلگین ہائی اسکول 
 گھنٹی کا شیڈیول

 
  7:30انتباہ گھنٹی: 

 7:40 - 8:30     1دورانیہ 
  8:35 - 9:25    2دورانیہ 

  9:30 - 10:20 3پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا 10:25 - 11:15 4پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا 11:20 - 12:10 5پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا 12:15 - 1:05 6پیریڈ 

 دوپہر کا کھانا 2:00  – 1:10      7دورانیہ 
 2:05 - 2:55         8پیریڈ 

 
کے فاصالتی آموزش کے  20-21تعلیمی سال 

https://www.u-شیڈول کے لیے 
org/Page.46/16851 مالحظہ کریں۔ 

 
 

https://www.u-46.org/Page/15532
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 سأوتھ ایلگين ہائی سکولز

 

 

 

 

 

 پتہ:
760 East Main Street. South 

Elgin, IL 60177 

  3760-847/289 فون:

   org/sehs-https://www.u.46 ویب سائٹ: 

 3365ایکسٹینشن  3760-847/289 حاضری کا فون نمبر: 

 . ُکرٹ جانسینDr پرنسپل:

ELL  کی انتظامیہ
 ایکسٹینشن: 

X3344 

ای ایل ایل گھریلو سکول 
سے رابطے کی 
 ایکسٹینشن: 

x3327 

 

 

  اسٹریم ووڈ ہائی اسکول

 

 

 

 

 

 پتہ:
701 W. Schaumburg Road .

 IL ،60107اسٹریم ووڈ، 

  5500-630/213 فون:

  org/shs-https://www.u.46 ویب سائٹ: 

 x551 5500-630/213 حاضری کا فون نمبر: 

 . جینیفر وان ڈیوسینDr پرنسپل:

ELL  کی انتظامیہ
 ایکسٹینشن: 

X4956 

ای ایل ایل گھریلو سکول 
سے رابطے کی 
 ایکسٹینشن: 

 4908ایکسٹینشن 

Se Habla Español 

Se Habla Español 

 جنوب ایلگین ہائی اسکولز 
 گھنٹی کا شیڈیول

 
 7:10وارننگ گھنٹی:  00پیریڈ 
  7:12 - 7:40 00پیریڈ 
 7:30وارننگ گھنٹی: صبح  00پیریڈ 
 7:40 - 8:30      01پیریڈ 
 8:33 - 8:56 02پیریڈ 

 9:30 - 10:20 03یریڈ 9
 دوپہر کا کھانا 04A 10:25 – 10:48پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا 04B 10:52 – 11:15پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا 05A 11:20 – 11:43پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا 05B 11:47 – 12:10پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا 06A 12:15 – 12:38پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا 06B 12:42 – 1:05پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا 07A 1:10 – 1:33پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا 07B 1:37 – 2:00پیریڈ 
 2:05 - 2:55         8پیریڈ 

 
کے فاصالتی آموزش کے شیڈول کے  20-21تعلیمی سال 

 org/Page-https://www.u/16851.46لیے 
 مالحظہ کریں۔

 
 

 اسٹریم ووڈ ہائی اسکول 
 گھنٹی کا شیڈیول

 
  7:25انتباہ گھنٹی: 

 7:40 - 8:30     1دورانیہ 
 8:35 - 9:25     2دورانیہ 

 9:30 - 10:20 3پیریڈ 
 کھانادوپہر کا  10:25 - 11:15 4پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا 11:20 - 12:10 5پیریڈ 
 دوپہر کا کھانا 12:15 - 1:05 6پیریڈ 

 دوپہر کا کھانا 2:00  – 1:10     7دورانیہ 
 2:05 - 2:55        8پیریڈ 

 
کے فاصالتی آموزش کے شیڈول کے  20-21تعلیمی سال 

مالحظہ  org/Page-https://www.u/16851.46لیے 
 کریں۔

 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/sehs
https://www.u-46.org/shs
https://www.u-46.org/Page/16851
https://www.u-46.org/Page/16851
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انگریزی زبان سيکھنے کے پروگرام کی مزید معلومات ميں کہاں سے حاصل 

 کروں؟
 کریں:ای ایل ایل کی معلومات کے ليے مالحظہ کریں یا کال 

 

 انگریزی زبان سیکھنے والوں کی تعلیمی خدمات کا دفتر
 تعلیمی خدمت کا مرکز 

 منزل 3مشرقی شکاگو اسٹریٹ،  355
Elgin, IL 60120 

(847 )888-5000 Ext .5331  5332یا  
  7189-888( 847فیکس )

 

 خاندانی خوش آمدید کا مرکز
 تعلیمی خدمت کا مرکز

355 E. Chicago St. 
  231دوسری منزل، کمرہ نمبر 

Elgin, IL 60120  
 Ext .6038 5000-888( 847فون: )

 7189-888( 847فیکس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پر رابطہ کیا جاسکتا ہے اور یہ ہسپانوی یا انگریزی زبان  8686-695( 847)سے Españolہیلپ الئن 

ہسپانوی بولنے والوں کی کمیونٹی کے متعلق سواالت کے کال کرنے والوں کے تعلیم، کمیونٹی کے ذرائع اور ایجنسیز برائے 

 کے جوابات کے لیے معتبر رہنمائی کا ذریعہ ہے۔

 بجے شام تک دستیاب ہے 4:00بجے صبح سے  7:00پیر سے جمعہ  Españolہیلپ الئن 

                                       

( کے تحت ELLڈپارٹمنٹس << انگریزی زبان کے متعلمین )ای ایل ایل پروگرام کے بارے میں اضافی معلومات کے لیے 

46.org-www.u پر ای ایل ایل پروگرام کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔ 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/SDU46
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 متعدد سطحوں پر تعاون کا نظام –ایم ٹی ایس ایس 

( تعاون کا تين سطحی ماڈل ہے جو تمام طلباء کے مسائل تحقيق پر مبنی، نظام پر محيط MTSSتعاون کا متعدد درجات پر مبنی نظام )

تعليمی، سماجی و جذباتی، اور رویوں کی آموزش پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔  یہ ڈیٹا  MTSSطریقوں کی آموزش سے حل کرتا ہے۔  

ے جو گھر والوں، کی بنياد پر مسائل حل کرنے واال منظم اور احتياط پر مبنی فریم ورک ہ

 سکول اور کميونٹی کی شراکت داری کے ذریعہ ہر طالب علم کے نتائج بہتر بناتا ہے۔  

یہ تين درجہ واال ماڈل کالس روم کے ماحول ميں طالب علم کی ضروریات کو پورا کرنے 

کے ليے ایک عالمگير یا درجہ اول کی سطح پر مختلف ہدایات فراہم کرتا ہے۔  تمام طلباء 

روم تعاون کے ساتھ ثبوت پر مبنی بنيادی تدریس حاصل کرتے ہيں۔  اضافی تعاون  کالس

ميں ان کی ضرورت کے مضمون ميں ہدفی  IIIاور  IIکی ضرورت والے طلباء کو سطح 

مداخلت فراہم کی جاتی ہے۔  تمام مداخلتيں تحقيق پر مبنی ہوتی ہيں، ہدف شدہ مہارت کی 

طلباء چھوٹے گروپ ميں اپنی شناخت شدہ ضروریات کی  4-5ميں  IIے فراہم کی جاتی ہيں۔  سطح کمی کو پورا کرتی ہيں اور لگن س

ہفتوں کے دورانيے ميں نظرثانی کی  6-8تکميل کے ليے شدت اور دورانيے ميں اضافے کی مداخلتيں حاصل کرتے ہيں۔  پيش رفت پر 

ر ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے۔  موزوں رد عمل کا اظہار کرنے والے جاتی ہے اور پيش رفت کی رواں نگرانی سے حاصل ڈیٹا کی بنياد پ

طلباء مداخلت سے باہر ہوجاتے ہيں، جبکہ ردعمل کا اظہار نہ کرنے والے طلباء سطح دوم اور/ یا سطح سوم ميں مزید مخصوص تعاون 

الے طلباء کے ليے زیادہ مخصوص اور کی مداخلتيں ہفتہ وار پيش رفت کی نگرانی و IIIکی سطحوں پر تعاون حاصل کرتے ہيں۔  سطح 

زیادہ شخصی ہوتی ہيں۔  اس بات کے تعين کے ليے داخلہ اور اخراج کے معيار کا استعمال کيا جاتا ہے کہ طلباء کو باقاعدہ کالس روم 

کی  کے ماحول ميں گریڈ کی سطح پر یا اس سے اوپر درجات کرنے کے قطعی ہدف کے ساتھ کون کون سے تعاون اور مداخلتوں

 ضرورت ہو سکتی ہے۔

 حوالہ کا عمل
جس طالب علم کو سکول میں مشکالت کا سامنا ہو انہیں استاد، والدین، پرنسپل یا دیگر متعلقہ حضرات سکول کی ٹیم 

ماڈل کے  MTSSکے پاس بھیج سکتے ہیں۔  ان طلباء ک بھی سروس ٹیم میں منسوب کیا جا سکتا ہے جنہوں نے 

( کے افراد IDEAکے عمل کو معذور تعلیم کے ایکٹ ) MTSSمیں شدید مداخلتیں موصول کی ہوں۔  تاہم،  IIIدرجہ 

کے تحت طالب علم کی تشخیص میں تاخیر یا اس کا انکار کرنے کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔  سروس ٹیم حوالہ 

 س کے مطالعہ کی تشخیص کی جائے گی یا نہیں۔جات کا جائزہ لیتی ہے اور اس بات کا تعین کرتی ہے کہ ابتدائی کی

والدین کوان کے بچے کی سروس ٹیم میٹنگ میں مدعو کیا جاتا ہے۔  اس تشخیص کیلئے ریفرل بلڈنگ کے پرنسپل کو پیش کیا جانا 

ابتدائی کیس  چاہئے۔ سروس کی ٹیم کےجائزہ کے بعد، والدین کو ٹیم کے فیصلے کے بارے میں تحریری طور پر مطلع کیا جاتا ہے۔ 

 مطالعہ کی تشخیص کا آغاز ہونے سے قبل والدین کی تحریرشدہ مرضی کو حاصل کیا جانا ضروری ہے۔

کیس اسٹڈی کی تشخیص کے مکمل ہونے پر، والدین کوفارمل کانفرنس کےلئےمدعوکیاجاتاہےجہاں تشخیص کےنتائج کاجائزہ لیا جاتا 

لب علم خاص تعلیمی خدماتک ےلئےاہل ہوتاہےتو،ذاتی تعلیمی پروگرام ہےاورسروس کی اہلیت طےکیاجاتاہے.  اگرکوئی طا

 تیارکیاجاتاہے.

https://www.u-46.org/Page/15532
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U-46 طلباء کی متخصص خدمات 

 رابطہ کی معلومات 

 Ext .5065 5000 - 888( 847) فون:

 Elgin, IL 60120. شکاگو ایسٹ۔، E 355مقام: 

میں پیش کئے گیے مکمل پروگرام کا ایک الزمی میں طالب علموں کی خدمت  U-46خصوصی طلبا کی خدمات اسکول ڈسٹرکٹ 

خصوصی طلبا کی خدمات کے عملے اور عام تعلیم کے عملے ہمارے سبھی طالب علموں کی ضروریات کو پورا کرنے  حصہ ہے۔ 

 کے لئے مل کر کام کرتے ہیں۔

منفرد ضرورتوں کو پورا کرنے  کی عمر کے درمیان کے معذوری والے بچوں کی 21اور  3پروگراموں اور خدمات کا مکمل تسلسل 

ایلینائس ریاستی مجلس تعلیم کے ذریعہ ایک والدین رہنما فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ کتابچہ حوالہ، اہلیت، پروگرام،  کے لئے دستیاب ہے۔ 

والدین  ہے۔ خدمات اور والدین کی شمولیت کے بارے میں والدین کے تعلیمی حقوق اور ذمہ داریوں سے متعلق معلومات فراہم کرتا 

 ڈسٹرکٹ کی مخصوص کردہ طالب علم کی خدمات کی ویب سائٹ پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ U-46رہنما کی اس نقل کو 

 پروگرام کے اختیارات کا سلسلہ
طالب علموں کے لیے دخل اندازی کی ضروری فطرت اور درجہ پر وسأیل پروگراموں اور متعلقہ انتیخابی خدمات پر  U-46ڈسٹرکٹ 

 ی مکمل مخصوص تعلیم کا عارضی پروگرام کا سلسلہ کو قأیم رکھتا ہے۔مبن

ی والے مکمل اختیارات والی ہوتی ہیں جیسا کہ کے تسلسل کی حدیں سب سے کم سے سب سے زیادہ پابند U-46سکول ڈسٹرکٹ 

 نیچے ذکر کیا گیا ہے: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ترمیم کے ساتھ( عمومی تعلیم( 

  عملہ سے مشورہ کے ساتھ(عام تعلیم( 

 عمومی تعلیم اور خاص تعلیم کے اساتذہ خدمات انجام دے  مشترکہ کالس رومز(

 رہے ہوں(

  خدمات کے تعلیمی دن )خصوصی تعلیمی پروگراموں اور وسائل کے پروگرام

 (50سے % 20کا 
 

 ہدایات یافتہ پروگرام ۔ عوامی اسکول کا قیام 

 % یامزید اسکول کےدن( 50)مخصوص تعلیم پروگراموں اورخدمات کے 

  عوامی دن کا پروگرام 

  ذاتی دن کا پروگرام 

 رہاٴیشی پروگرام 

 

 کم سے کم پابندی

زیادہ سے زیادہ 
 پابندی

https://www.u-46.org/Page/15532
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 اہلیت
اہلیت کے بارے میں سفارشات پبلک سکول کے ان اہلکاروں کی اتفاق راۓ سے لی جاتی ہیں جو کثیر شعبہ جاتی سٹاف کانفرنس میں 

ہیں.  اہلیت ہونےکےلئے،طالب علم میں ایک یا زائدغیرمعمولی خصوصیت ہونی چاہئےجس کامنفی اثرانکی تعلیمی  شامل ہوتے

کارکردگی پرہواورجسکےلئےخاص تعلیم اورمتعلقہ خدمات کی ضرورت ہو.  غیرمعمولی صفت کی وجہ سےتعلیمی کارکردگی 

 ئےاہل نہیں ہونگے.پرمنفی اثرکےبغیر،طالب علم خاص تعلیم اورمتعلقہ خدمات کےل

 پروگرامز اور خدمات

 زمرہ بند پروگرام-کراس

کے طلباء کو تعلیمی خدمات اور تعاون فراہم کئے جاتے ہیں۔  مختلف  12-تعلیمی حصولیابی کی کمی سے متاثر کنڈرگارٹن

 رام دستیاب ہیں۔تعلیمی اہلیتوں کے تحت خصوصی تعلیمی خدمات کے حامل اہلکاروں کے لئے ہدایات اور وسائل کے پروگ

 ذولسانی بین زمرہ پروگرام ابتدائی اور ثانوی دونوں سطحوں پر دستیاب ہیں۔ 

اہداف کی بنیاد پر ذو  IEPایسے پروگراموں میں شرکت کرنے والے خصوصی تعلیم کے طلباء کو ان کی انفرادی ضروریات اور 

لسانی ہدایات اور زبان سے متعلق اعانت حاصل ہوتی ہے۔ طلباء کی زبان اور خصوصی تعلیم کی ضروریات کی تکمیل کے لئے 

ٹیمیں آنے والے تعلیمی سال کے لیے پروگراموں کا تعین کرنے  IEPمختلف قسم کی اعانتی حکمت عملیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 

 نہ معلومات کا جائزہ لیتی ہیں۔ کے لئے ساال

 باہمی تدریسی تعلیم

گریڈ( میں موجود طلباء بھی بین زمرہ اور باہمی تدریسی تعلیم کے امتزاج میں حصہ لے سکتے ہیں۔ باہمی  7-12ثانوی ماحول )

بناتے، تدریس دیتے اور  تدریس کا ماحول عمومی تعلیمی ماحول ہے جہاں عمومی تعلیم اور خصوصی تعلیم کے اساتذہ مل کر منصوبہ

میں بیان کردہ خصوصی تعلیم کی اعانت حاصل کرتے وقت باہمی تدریسی تعلیم عام تعلیمی  IEPsطالب علموں کا جائزہ لیتے ہیں۔ 

 نصاب میں مکمل شمولیت کی سہولت دیتی ہے۔

کالس روم کے اندر  ELs ،DLوالے باہمی تدریسی تعلیم ثانوی ذولسانی پروگرامنگ میں اور خصوصی تعلیمی خدمات حاصل کرنے 

اہداف کو  IEPتعاون حاصل کرنے والے کے لیے بھی دستیاب ہے۔ ایسے تعاون سے طلباء کی منفرد ضروریات کے ساتھ ساتھ 

 حاصل کرنے کے لئے اہدافی تدریس پر مبنی تفریق کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔

 عملی ہدایتی پروگرام پائلٹ

ابل احترام انداز میں تعلیمی خدمات اور تعاون فراہم کیا جاتا ہے جن کی شناخت ای ایل اے اور ریاضیات گریڈ کے ان طلباء کو ق 3-6

کے شعبہ میں نمایاں تعلیمی حصولیابی کی کمی کے طور پر ہوئی ہے۔ پائلٹ عمومی تعلیمی ترتیب کے اندر شامل مواقع فراہم کرتا 

 اے اور ریاضی میں جامع تعاون فراہم کیا جائے۔ ہے جب کہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ای ایل 

 بہرا یا سماعت میں دشواری

کے طلباء کو خودمختار متعلم بنانے کے لیے قابل احترام انداز میں  12-سماعت میں دشواری یا بہرے پن سے متاثر کنڈرگارٹن

   تمام متاثرہ اپنی مکمل صالحیت تک پہنچ سکیں۔ مواصالتی ضروریات فراہم کرکے تعلیمی خدمات اور تعاون فراہم کیا جاتا ہے تاکہ 

 شروعاتی بچپن کا پروگرام

سال تک کی عمر والے معذوری سے متاثر بچوں کو قابل احترام انداز میں تعلیمی خدمات اور تعاون فراہم کیا جاتا  5سے لے کر  3

الت، حرکی نشوونما، رویہ اور/یا سماجی جذباتی مخصوص تعلیمی خدمات کے لیے اہل نوجوان بچوں میں استدارک، تبادلہ خیا ہے۔ 

  ترقی میں تاخیر ہوتی ہے۔ 

https://www.u-46.org/Page/15532
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 جذباتی ترقیاتی پروگرام

کے ایسے طلباء کو قابل احترام انداز میں تعلیمی خدمات فراہم کی جاتی ہیں جن کی شناخت تعلیمی تدریس میں فرق پیدا  12-کنڈرگارٹن

جذباتی معذور کے بطور ہوئی ہے، جن میں ہمسروں کا مناسب تعامل، مسئلہ پر مبنی جذباتی تعاون فراہم کر کے -کر کے اور سماجی

 آموزش، اور اس سے نمٹنے کی حکمت عملیوں، اور عزت نفس اور ذاتی تبدیلی شامل ہیں۔

 ہدایت یافتہ تعلیمی پروگرام

تعلیمی خدمات اور معاونت فراہم کی جاتی ہیں۔  بنیادی کے طلباء کو قابل احترام انداز میں  12-آٹزم کی تعلیمی اہلیت والے کنڈرگارٹن

 توجہ طلباء کو ان کی انفرادی صالحیت تک پہنچاتے ہوئے انہیں خود مختار، تولید کنندہ، اور کمیونٹی کے الزمی ارکان بنانے پر ہے۔

 تبدیل شدہ سیکھنے کا پروگرام

خدمات اور تعاون فراہم کیا جاتا ہے جن میں تھوڑی سی ادراکی خرابی  کے طلباء کو قابل احترام انداز میں تعلیمی 12-ان کنڈرگارٹن

اور مخصوص تطبیقی فعالی تاخیر کی شناخت ہوتی ہے۔  یہ پروگرام طلباء کی نشوونما ایک خود مختار، بارآور، اور معاشرہ کا معزز 

 رکن بننے کے طور پر کرے گا۔

 غیر معمولی ضرورت

کے کم صالحیت والے  12-اکی خرابی اور مخصوص تطبیقی فعالی تاخیر سے متاثر کنڈرگارٹندرمیانے درجے سے لے کر شدید ادر

طلباء کو قابل احترام انداز میں تعلیمی خدمات اور تعاون فراہم کئے جاتے ہیں۔  تمام طلباء کی صحت اور جسمانی ضروریات کی 

اشرہ کے اندر فعال شرکاء بننے کی مہارتوں کو فروغ دیتے تکمیل کرتے ہوئے انفرادی تعلیم اور فعال تدریس کے ذریعے طلباء مع

 ہیں۔ 

 مرکزی اسکول کا پروگرام

کی ترقیاتی معذوریوں سے متاثر طلباء کو ڈسٹرکٹ کے  12-7سماجی/جذباتی مسائل اور درجہ 

مخصوص تعلیمی عوامی دن کے پروگرام میں تعلیمی خدمات اور اعانتیں فراہم کی جاتی 

تی پروگرام ڈسٹرکٹ مڈل اورہائی اسکول کانصاب چالتے ہیں جبکہ ترقیاتی معذوری سماجی/جذبا ہیں۔ 

  والےطلباءکا پروگرام ووکیشن پرمبنی ہے. 

 عارضی پروگرام

سال تک کی عمر والے بچوں کو قابل احترام انداز میں تعلیمی خدمات اور اعانتیں فراہم کی جاتی ہیں۔  اس پروگرام کافوکس  18-21

  رتوں،مالزمت اورروزانہ زندگی گزارنےکےمہارتوں پرہوتاہے.ووکیشنل مہا

 بصارت

کے طلباء کو قابل احترام انداز میں آزادانہ سیکھنے والے بنانے کے لیے تعلیمی مواد  12-سماعت کی دشواری سے متاثر کنڈرگارٹن

 ہ اپنی مکمل صالحیت تک پہنچ سکیں۔اور ماحول فراہم کر کے تعلیمی خدمات اور تعاون فراہم کیا جاتا ہے تاکہ تمام متاثر

 نفسیاتی خدمات
اسکول کےماہرنفسیات ویسےبچوں کی خدمت کرتےہیں جنکےپاس تعلیمی یا ایڈجسٹمنٹ سےمتعلق چیلنجز ہوتےہیں. وہ 

کالس روم کے ماحول کا مشاہدہ کرتے ہیں اور مداخلت کی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے کالس روم کے اساتذہ 

 ن کرتے ہیں۔کے ساتھ تعاو

اسکول کے ماہر نفسیات ان تمام درجات کے طلباء کی انفرادی نفسیاتی تشخیص کو بھی منظم کرتے ہیں جنہیں ممکنہ طور پر 

ٹیسٹ میں انٹیلیجنس،شخصیت،کامیابی اور / یاادراکی خصلتوں کاجائزہ  مخصوص تعلیمی خدمات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ 

 تےہوئے،ماہرنفسیات طالب علم کی خوبی وناورکمزوریوں کا تعین کرنےمیں مدد کرسکتےہیں.نتائج کی ترجمانی کر لیاجاتاہے. 
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 سماجی کام کی خدمات

اسکول کے سماجی کارکنان،سماجی،جذباتی یانفسیاتی چیلنجزمیں طلباءکی مددکرتےہیں جوسیکھنےکےساتھ یا اسکول 

کارکنان اسکول کےعملےکی مدد طلباء اورخاندانوں کی اسکول کےسماجی  کےساتھ ایڈجسٹمنٹ میں مداخلت کرتےہیں. 

تشخیص،مشاورت،باہمی تعاون کےساتھ مداخلت  مدد پروگرام کےنشونمامیں اورانہیں الگوکرنےمیں کرتےہیں. 

اورخدمات کی کوآرڈینیشن کےاستعمال کےذریعہ اسکول کےسماجی کارکن مؤثرطریقےسےطالب علموں،والدین،اسکول اورکمیونٹی 

 کرتےہیں. کی خدمت

 صحت یابی کی خدمات

ان کامقصد سیکھنے میں  اپ خدمات میں ملوث ہوتےہیں. -اسکول کے نرسس بھی طلباءکےلئےصحت کی تشخیص،تشخیص اورفالو

 مداخلت کرنےوالےکسی بھی صحت کی حالت کی شناخت کرنااوراس کاحل تالش کرنا ہوتا ہے.

ریاست کی ضرورت والےجسمانی  شناخت کےلئےاسکریننگ کا انعقاد کرتاہے. ہیلتھ سروسزڈیپارٹمنٹ مختلف صحت کے مسائل کی 

 امتحانات،حفاظتی ٹیکے،دانتوں کےسروے،اورساالنہ وژن اورسماعت اسکریننگ شامل ہیں.

 پیشہ ورانہ اور جسمانی عالج کی خدمات

کی تعلیمی ضروریات میں اس طرح پیشہ ورانہ اور جسمانی تھراپی کی خدمات ان معذور طلباء کو فراہم کی جاتی ہیں جن 

پیشہ ورانہ اورجسمانی معالج کالس روم کے اساتذہ کے تعاون سے تعلیمی مقاصد کی  کی معاونت درکار ہوتی ہے۔ 

 حمایت کرتے ہیں۔

 گویائی و لسانی خدمات

معمول  گویائی/زبان کےمعالج ویسےطالب علموں کی خدمت کرتےہیں جن کی گفتگواور/یا زبان کےعملم احولیاتی

زبان،طرز گفتار،آوازاوربہاؤکوانحراف کےحامل  کےمتضاد ہیں یاجو تعلیم اورسماجی ترقی کےساتھ مداخلت کرتے ہیں. 

یہ خدمات بہت سارےماڈل مثال ذاتی،گروپ،کالس روم تعاون یا مشاورت کااستعمال  طلبا خدمات کےلئےاہل ہوسکتےہیں. 

 کرنے فراہم کئےجاتےہیں.

 دایتگھریلو اسپتال کی ہ

صحت کی یاجسمانی خرابی واال کوئی بھی طالب علم جس کی وجہ سے اسکول میں دویا دوسے زیادہ مسلسل ہفتوں 

صحت یاجسمانی معذوری کسی الئسنس یافتہ طبی ممتحن کی طرف  کےلئےغیرحاضری ہوگی گھراور/یاہسپتال میں ٹیوشن کااہل ہے. 

متحن کےساتھ ملکر،اسکول کےعملےکےلئے یہ تعین کرنا الزمی ہے کہ طبی م سےتحریری بیان سےتصدیق کیاجاناضروری ہے. 

 طالب علم اسطرح کے پروگرام سےفائدہ اٹھا سکتےہیں.

 والدین کی شمولیت
U-46  متخصص طلباء کی خدمات کے محکمہ کاخیال ہے کہ والدین اور اسکول کے درمیان تعاون پر مبنی کوشش بچوں

والدین فراہم کردہ پروگراموں اور  اورخدمات فراہم کرنےکے لئےضروری ہے۔ کے لئے سب سے نفع مند پروگراموں 

خدمات سے متعلق اپنے کوئی بھی سواالت یا خدشات کے ساتھ اپنے بچوں کے اساتذہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اسکی 

ے خصوصی خدشات کو حل کرنے کے لئے اسکول کی خدمتی ٹیم کا عملہ اور تعلیم ک حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ 

خصوصی طلباء کی خدمات کے محکمہ کا عملہ طلباء کے لئے مثبت، سودمند تعلیمی ماحول فراہم کرنے  منتظمین بھی دستیاب ہیں۔ 

 کے لئے والدین کے ساتھ کام کرنے کے لئے پر عزم ہے۔

یں اُن کے بّچوں کی ترقّی کی والدین/اساتذہ کی کانفرینس اورترقّی کی رپورٹوں کے ذریعہ، والدین کو ساالنہ مقصد کی سمت م

 معلومات مسلسل دی جاتی ہے۔
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 سکول ڈسٹرکٹ کے ابتدائے طفوليت کی تعليم کے پروگرامز 46-ی و

 رابطہ کی معلومات 

  Ext .6991 5000-888( 847) فون:  

 Elgin, IL 60120. شکاگو ایسٹ۔، E 355مقام: 

 ہم کن کو خدمات فراہم کرتے ہیں؟  

میں شروعاتی بچپن تعلیمی پروگرام کوک کین، اور ڈیو پیج کاؤنٹیز کے چھوٹے شہروں کے اندر گیارہ سماجی  U-46اسکول ڈسٹرکٹ 

  انجمنوں میں بّچے اور والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ 

  گھریلو دورے کا پروگرام والدین بطور اساتذہ 3 -پیدائش کی عمر 

  یات والے بچوں کے لیےخطرے میں یا خصوصی ضرور پری سکول پروگرام  5-3عمر 

 ہمارا پروگرام کس چیز کی پیشکش کرتا ہے؟ 

  مفت ترقّی یافتہ جانچ/حوالہ 

 بّچوں پر مرکوز، چالنے پر مبنی نصاب جو ہر بّچے کی طاقت اور ضرورت پر دھیان دیتا ہے؛ انگریزی اور اسپینی 

   مخلوط نرسری کالسیس خطرے اور بّچوں کی خاص ضرورتوں کو شامل کرتا ہے۔ 

 خاص ضرورتوں کی پہچان کرکے بّچوں کے لیے چھوٹی کالسیس جو چھوٹی چھوٹی کالس سے فائدہ ملے گا۔ 

 رسیں، اور دوسرے پیشہ سند یافتہ والدین تعلیم یافتہ/ شروعاتی بچپن کے اساتذہ کو کالس روم مددگار، ماہر عالج، سماجی کار کن، ن
 ور کے ذریعہ سہارا دیا جاتا ہے۔

 ابتدائے طفولیت کی تعلیم فرق پیدا کیوں کرتی ہے؟

 مطالعہ لگاتار دکھاتا ہے کہ بّچےشروعاتی بچپن کی تعلیم پروگرام:

 خود سے مہارت حاصل کرتے ہیں 

 خود اعتمادی بنانا 

 زبان کی حصول کو ُسدھار کرنا 

 آگے بڑھانا حرکت سے متعلق مہارت کو 

 مناسب سماجی باریکیاں سیکھنا 

 تربیت میں لمبی دلچسپی شروع کرنا 

 ابتدائے طفولیت کی تعلیم میں خاندان کی شمولیت کی اہمیت کی پہچان کیسے کرتا ہے؟ 46-یُو

 خاندانی شرکت کے مندرجہ ذیل موقعوں مہیّا کرتا ہے:

 گھر کا دورہ 

 ہونا کھلے گھر، کھیل گروہ میں ایک ایک کر داخل 

  والدین کے دلچسپ پروگرام، کارخانہ 

 والدین مدد گروہ 
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 اساتذہ کی کانفرینس-والدین 

 ہفتہ وار/ مہینہ وار خبریں، سرگرمیاں 

  سیر میں کالس روم کی طویل مالقات، شرکت/ گھریلو سرگرمیوں میں خاص جلسہ 

 میں مزید معلومات کیسے حاصل کروں؟

  (847) 888-5000ابتدائے طفولیت کی تعلیم 

 3-والدین بطور اساتذہ         عمر پیدائش   Ext .6003 

    5-3نرسری پروگرام         عمر    Ext .6991 

ں؟ میں اپنے بچہ کی سکریننگ کیسے کراوٴ
 

 سالونکےبچہ کو مفت ترقیاتی اسکریننگ فراہم کئے جاتے ہیں.  معلومات کے لئے: 5-3میں  U-46ڈسٹرکٹ 

 3-5  ( 847) 888-5000سال کی عمر کے لیے   Ext .6094 

 

 

 دن کا کنڈر گارٹن پیش کرتا ہے۔-سبھی طلباء کو پورا U-46اسکول ڈسٹرکٹ 

 کلک کریں۔ یہاںپورے دن کنڈر گارٹین کے بارے مزید معلومات کے لیے 

 

 

 

 

 

  

 2017-2016موثر اسکولی سال 
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 گفٹڈ پروگرامنگ 46-ی و

 رابطہ کی معلومات

 Ext .5356 5000-888( 847)فون: 

 Elgin, IL 60120. شکاگو ایسٹ۔، E 355مقام: 

U-46 یہ یقینی بنانے کیلئےمختلف قسم کے گفٹیڈ پروگرامز فراہم کرتا ہےکہ ہر اعلی صالحیت والے طلباء کو بڑھنے کا موقع فراہم ہو۔ 

)پوچھ گچھ اور معنی تک رسائی( ساتھ ہی  AIMمنتخب مقامات میں دوسرے سے لے کر تیسرے درجہ تک کے ہدف شدہ طلباء کے لئے 

نے گفٹیڈ پروگرام  U-46ساتھ چوتھے سے لے کر چھٹے درجہ میں طلباء کے لئے کور گفٹیڈ تعلیمی نصاب کی پیشکش کرنے کے لئے 

گو، گفٹیڈ پروگرام چالنے والے تمام آٹھ مڈل اسکول جہاں طلباء کو پڑھنے،معاشرتی علوم اور سے ال 2017-2016 میں توسیع کی ہے۔ 

کورسز کی پیشکش تک منتخب کر  TMایڈوانسڈ پلیسمنٹ  25سائنس میں مجموعی تادیبی ہدایت موصول ہوتی ہے۔  ہائی سکول کے طلباء 

نہیں کیا گیا، تعلیمی پروگرام ہائی اسکول کے طلباء کو تخلیقی اور بین سکتے ہیں۔  فاکس ویلی عالقے میں کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں پیش 

 مضامین تعلیم کے نئے درجہ تک پہنچانے اور انہیں ان کے کالج اور مستقبل کی راہ پانے کی ایک شروعات عطا کرنے کیلئے بنایا گیا ہے۔

اساتذہ  ء کیلئے مناسب زبان کی تائید کے ساتھ انجام پاتا ہے۔ طلبا ELsاور سابق  ELsگفٹیڈ پروگرامز خود کے بنائے گئے کالس روم میں 

ہدایت میں اعلٰی درجہ کی سوچ کی مہارتوں کا انضام کرتے ہوئے حساب اور مطالعاتی/انگریزی فنون میں گریڈ کی سطح نصابی وسائل 

میں مشاہدہ کی چیک لسٹ کے ساتھ  شناخت کی کارروائی مشترکہ مراحل کی ایک سیریز ہے جس سے اعلٰی کا استعمال کرتے ہیں۔ 

اچھی فہم رکھنے والے طلباء کی پروفائلوں  کامیابیوں اور تشخیص کی صالحیت کا استعمال کرکے یونیورسل اسکریننگ شامل ہوتی ہے۔ 

 کو ڈسٹرکٹ شناختی کمیٹی کے ذریعے تجزیہ کیا جاتا ہے۔

حصہ لے سکتے ہیں جو گفٹیڈ طلباء کی تعلیم کی ضروریات کو پورا کرنے  گفٹیڈ پروگرام کے طلباء تیز رفتار اور تعلیمی سرگرمیوں میں

 کیلئے بنائی گئی ہے۔

ہائی اسکول اکیڈمیوں کی مزید معلومات کیلئے، براہ کرم ہر ایک  ہائی اسکولوں میں طلباء گفٹیڈ اکیڈمی کیلئے درخواست دے سکتے ہیں۔ 

 ہائی اسکول میں موجود اکیڈمی سے رابطہ کریں۔

 IGNITE (Inquiry and Gifted Network for Ingenuity Talent andانی ذو لس

Exploration اہم تعليمی گفٹڈ کالسيں 4-6( کی 

اہم تعلیمی گفٹیڈ  6-4ڈسٹرکٹ دو زبانی پروگرام میں داخلہ لینے والے طلباء جنکی شناخت بطور گفٹیڈ ہوئی ہو ڈسٹرکٹ انہیں دو زبانی 

 کالسیس فراہم کرے گا۔

بنیادی تعلیمی گفٹیڈ کالسوں کا نصاب بہترین طلباء کی تعلیمی تجربات میں حمایت کرنے کے لیے ذو لسانی فن تعلیم اور فلسفہ  4-6لسانی ذو 

 ان طلباء کو بھر پور اور توانا ذو لسانی، دو تعلیمی اور دو تہذیبی تعلیمی ماحول حاصل ہو گا۔ کو اپناتا ہے۔ 

 ثانوی سطح پر ذو لسانی گفٹيڈ
ویں درجہ میں دوہری 8ویں اور 7ایبٹ مڈل سکول، ایلیس مڈل سکول، کمبال مڈل سکول، الرسن مڈل سکول اور ٹٖیفٹ مڈل سکول میں بھی 

گفٹیڈ کی ہدایت ہسپانوی زبان کے فنون معاشرتی علوم انگریزی زبان کے فنون اور سائنس مضمون  زبان گفٹیڈ کی پیشکش کی جاتی ہے۔ 

 م کی جاتی ہے۔کے عالقوں میں فراہ

https://www.u-46.org/Page/15532
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 اسکول ميں نام درج کروانا
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 pdf-factsheet-https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl.201405ذریعہ:  

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-201405.pdf
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ميں کروا سکتا ہوں؟ ایک نئے طالب علم ميں کيسے اپنے بّچے )بچوں( کا داخلہ سکول 

 کے ليے مجھے کن دستاویزات کی ضرورت ہے؟

( سے آن الئن اندراج کر سکتے ہیں۔ OLRمیں طالب علم نہ ہو وہ ہماری نیو فیملی آن الئن رجسٹریشن ) U-46جن والدین کا 

کی جمع کاری کے  OLRئیں۔ اگر میں ضروری دستاویزات اپ لوڈ کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھا OLRاگر ممکن ہو تو 

سلسلے میں آپ کے کوئی سواالت ہوں یا بعد کی تاریخ میں اندراج سے قبل اضافی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو 

 آپ کا سکول آپ سے رابطہ کر سکتا ہے۔

آنے والے یا موجودہ خاندان کے  اگر آپ نے ابھی بچے کا اندراج کروایا ہے یا اپنا پاس ورڈ بھول گئے ہیں تو براہ مہربانی واپس

 لیے ہدایات دیکھیں، آپ اپنی درخواست میں نئے طلباء شامل کر سکتے ہیں۔

 آپ کو کیا کرنا ہو گا:

A. آپ اپنا آن الئن اندراج سکول میں یا اس لنک کی پیروی کرتے ہوئے کرا سکتے  ہر طالب علم آن الئن اندراج کرائے۔

۔ آپ کو اندراج مکمل کرنے کے لیے اپنے بچے کے سکول سے رابطہ کرنا ہو نئے خاندان کے اندراج کا فارم ہیں:

 درخواست نمبر لکھیں۔( OLR)اپنی مالقات کے دوران بچے کے سکول کو فراہم کرنے کے لیے براہ مہربانی اپنا  گا۔

B. رہائش کا ثبوت فراہم کریں  

ہر نئے طالب علم کے لئے تحویل اور رہائشی ثبوت کے فارم ضروری ہیں۔ آپ اسے سکول میں پر کر سکتے  .1

 ۔ہسپانوی یا انگریزی -ہیں یا پر کر کے النے کے لیے اس فارم کو پرنٹ کر سکتے ہیں 

 ( ثبوت ساتھ الئیں۔2مذکورہ باال فارم کے مطابق رہائش کے دو ) .2

C. ہونے والے ہر نئے طالب علم کی سکول کی باضابطہ دستاویز کی نقل الزمی طور پر پیش کی رجسٹر  سند پیدائش۔

 جانی چاہیے۔

D.  ڈسٹرکٹ کو آپ کے بچے کے گزشتہ سکول کے ریکارڈز حاصل کرنے کے لیے ریکارڈز کے اجرا کی رضامندی کا

 ۔ہسپانوی یا انگریزی -فارم درکار ہو گا 

E.  سیکشن دیکھیں۔ فارم قابل پرنٹ اندراج فارمز ضرورت ہے تو آپ براہ کرم ذیل میں ہمارےاگر آپ کو اضافی فارمز کی

   پر کرنے کے لیے قابل پرنٹ فائل میں موجود ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اسے آپ اپنے ساتھ سکول لے جا سکتے ہیں۔

F.  کی تفصیالت دیکھیں۔ مجھے کس سکول میں جانا چاہیے؟اگر آپ مطمئن نہیں کہ آپ کا بچہ کس سکول میں جائے تو 

اگر آپ کو مزید بچوں کا اندراج کرانا ہے تو انہیں اسی آن الئن اندراج فارم میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اندراج سے قبل ہر  نوٹ:
 بچے کے سکول سے رابطہ کرنا ضروری ہو گا۔

شروع کر سکنے سے قبل کون سے ميڈیکل فارمز اور ميرے بّچے )بچوں( کو سکول 

 امتحانات کے کاغذات کی ضرورت ہو گی؟

اپنے بچے   کے طلباء کو سکول میں صحت سے متعلق ریکارڈ جمع کرانا ہو گا۔ گریڈ12، اور 9، 6پری سکول، کنڈرگارٹین، 

کلک کریں۔  ایک اختیار یہ ہے کہ آپ اندراج کی درخواست پر اپنے بچے کے جسمانی اور / یا  یہاںکی ضروریات کے لیے 

مدافعتی ٹیکوں کے ریکارڈ کو اپ لوڈ کر سکتے ہیں، یا آپ انہیں محکمہ صحت کی خدمات کو ای میل کر سکتے ہیں۔  

 پر ای میل کریں۔org-healthservices@u.46استفسارات کے لیے 

  

https://www.u-46.org/Page/15532
http://district.u-46.org/registration/kiosk
http://district.u-46.org/registration/kiosk
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/FINAL02%207%2017%20DR-SR-F007%20Proof%20of%20Custody%20and%20Residency%20Form.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/FINAL02%207%2017%20DR-SR-F007%20Proof%20of%20Custody%20and%20Residency%20Form.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/SPN%20for%20UPDATE%20DR-SR-F007%20Proof%20of%20Custody%20and%20Residency%20Form%202017.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/SPN%20for%20UPDATE%20DR-SR-F007%20Proof%20of%20Custody%20and%20Residency%20Form%202017.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/DRSRF001E_CONSENT_FOR_RELEASE_OF_STUDENT_RECORDS.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/DRSRF001E_CONSENT_FOR_RELEASE_OF_STUDENT_RECORDS.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/DRSRF001S_CONSENT_FOR_RELEASE_OF_STUDENT_RECORDS.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/DRSRF001S_CONSENT_FOR_RELEASE_OF_STUDENT_RECORDS.pdf
https://www.u-46.org/Page/159
https://www.u-46.org/Page/159
https://www.u-46.org/Page/9106
https://www.u-46.org/Page/9106
mailto:healthservices@u-46.org
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 ہم جسمانی معائنے کے ليے کہاں جا سکتے ہيں؟
بچے کو جسمانی جانچ اور مدافعتی ٹیکے دینے کیلئے ڈاکٹر کے دفتر یا کلینک لے جایا جاسکتا ہے۔  تمام اسکولوں کے پاس مفت یا کم خرچ 

آپ کا اپنے بچے کے مدافعتی ٹیکوں کے ریکارڈ کو کلینک کی ہر مالقات پر لے جانا والے جانچ اور مدافعتی ٹیکوں کی معلومات ہے۔  

 ہے۔ ضروری

 رعایتی قيمت پر مدافعتی ٹيکے

 کے مقامات: گریٹر ایلگن فیملی ہیلتھ کیئر 

o IL Sycamore, Rd., Plank E. 165 Health, Family for Center 60178 (Website) 

o IL Wheeling, Rd., McHenry 300 Center, Health Creekside 60090 (Website) 

o IL Park, Hanover St., Lake E. 1515 Center, Health Lake 60133 (Website) 

o IL McHenry, Dr., Mercy 3901 Center, Health Community McHenry 60050 (Website) 

o IL Elgin, 410, Suite Rd., Randall N. 1435 Center, Health Randall 60123 (Website) 

o IL Elgin, Level, Lower Ave., Dundee 450 Center, Health Seneca 60120 (Website) 

o IL Streamwood, Rd., Park Irving E. 135 Center, Health Community Streamwood 60120 

(Website) 

o IL Elgin, St., Summit 373 Center, Health Summit 60120 (سائٹ ویب) 

 1344-608-847کلینک کے لیے کال کریں: سکول میں موجود صحت 

 ڈیوپیج کاؤنٹی کے باشندے( ڈیو پیج امیونائزیشن کلینک( 

 IL 60187این۔ کاؤنٹی فارم روڈ، وہیٹان،  111مغرب:  

 پر کال کریں۔  7400-682-630-1اپوائنٹمنٹ کو ترتیب دیننے کے لیے 

 مزید حوالہ کے لیے، براہ مہربانی اپنے بّچے کی اسکول نرس سے رابطہ کریں۔   

 دانت کے ڈاکٹر کے وسائل اور /یا حوالے

 Well Child: 620 Wing Street, Elgin, IL 60123 . :.7370-741-847ٹیلیفون  

 :)2447-286-888ٹیلیفون.:  ڈینٹاکوئسٹ الینوائس سروسز )معالج کی حوالہ جاتی خدمات 
 دانت کے ڈاکٹر کے نام فراہم کرتا ہے  کڈ کئیریا  میڈیکیڈخاندانوں کو 

  :ڈنڈی ایو۔  417ایلگن میڈیکل/دانت کاElgin, IL 60120 :.7910-608-847. ٹیلیفون  

 373 :گریٹر ایلگن فیملی کیئر سینٹر Summit St. Elgin, IL  :.1344-608-847ٹیلیفون 

  :80اےبیسیدانتسازی W. Hillcrest Blvd, suite 212. Schaumburg, IL 60195 :.3360-882-847. ٹیلیفون .
سے 8:00a.mتک۔ سنیچر 2:00p.mسے 8:00a.mتک۔ جمع  6:30تا شام  7:00پیر تا جمعرات صبح اوقات: 
1:00p.mتک۔ 

 سکول کی کارروائی

 چاہيے؟اگر ميرا بّچہ بيمار ہے تو مجھے کيا کرنا 

بیمار بچہ گھر پر رہے۔  کبھی کبھی والدین ایک بیمار بچہ کو اس لئے اسکول بھیجتے ہیں کیونکہ انہیں کام پر جانا پڑتا ہے اور وہ بچے 

جب آپ کا بچہ اسکول نہیں آ سکتا ہو Whenکے ساتھ گھر پر نہیں رہ سکتے۔  البتہ، ایک بیمار بچہ دوسرے بچوں کو بیمار کرتا ہے۔  

https://www.u-46.org/Page/15532
https://gefcc.org/find-a-health-center/center-for-family-health-sycamore/
http://gefcc.org/locations/creekside-health-center/
http://gefcc.org/locations/lake-health-center/
http://gefcc.org/locations/mchenry-community-health-center/
http://gefcc.org/locations/elgin-locations/randall-health-center/
http://gefcc.org/locations/elgin-locations/seneca-health-center/
http://gefcc.org/locations/streamwood-community-health-center/
http://gefcc.org/locations/streamwood-community-health-center/
http://gefcc.org/locations/elgin-locations/summit-health-center/
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۔  آپ کو مندرجہ ذیل معلومات دینی چاہیے: بّچہ کا نام، اسکول شروع ہونے سے پہلے روزانہ اسکول میں کال کریںتو، 

 درجہ، اُستاد، غیر حاضر ہونے کی وجہ اور اپنا فون نمبر۔

 اگر ميرے بّچہ کو سکول ميں دوا لينی ہو تو کيا کریں

علم کی صحت یا سیکھنے کی صالحیت کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری  اسکول میں دی جانے والی مناسب ادویات وہ ہیں جو طالب

ہیں۔ مناسب درخواستوں کی مثال ہوں گی: شمامہ، انسولین، توجہ کو قائم رکھنے کے لئے ادویات، الرجی سے متعلق رد عمل کے لئے ایپی 

سردی زکام کی ادویات، جراثیم کش ادویات یا روزانہ نیفرائن۔ غیر مناسب ادویات کی درخواستوں میں عارضی ادویات شامل ہوں گی جیسے: 

ایک دو یا تین مرتبہ آرڈر کی جانے والی ادویات۔ اگر آپ کے کو دوا دینے کی مناسب درخواست کرنی ہے تو آپ کو ادویات دینے کی 

 ( اور ادویات فراہم کرنی ہوں گی۔ہسپانوی فارم، انگریزی فارمفارم )اجازت کا ایک مکمل کردہ 

 اگر ميرے بّچہ کی صحت کے بارے ميں مجھے پتہ کرنا ہے تو کس سے بات کرنی چاہيے؟

اپنے بّچے کی صحت کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے تو اسکول کی نرس یا پرنسپل کو کال اگرآپ کو اسکول میں 

 کریں۔  اگر آپ کو غیر حاضری کی رپورٹ درج کرانی ہے تو اسکول کی حاضری کے سیکریٹری کوفون کریں۔

اگر ميرا بّچہ سکول ميں بيمار ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سکول کيسے مجھ 

 سے رابطہ کر سکتا ہے؟ 

اگر آپ کا بّچہ اسکول میں بیمار ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو اسکول آپ کو یا ایمرجینسی رابطہ کے لیےجس آدمی کو 

 بتایا ہے سے بات کرینگے۔ آپنے رجسٹریشن کے دوران 

 سکول پہنچنا: 

 بچے کيسے ہر روز سکول جائيں گے اور واپس لوٹيں گے؟

جوبچے اسکول کے نزدیک رہتے ہیں وہ اکثر چل کر آتے ہیں۔  جو بچے اسکول سے دور رہتے ہیں وہ اکثر اسکول بس یا عوامی ذرائع نقل 

میل سے زیادہ دوری پر رہتے ہیں )ڈسٹرکٹ  1.50و حمل کیلئے اہل ہوتے ہیں وہ  و حمل کے استعمال کرتے ہیں۔  زیادہ تر طلباء جو نقل

46-U اگر آپ کا بچہ اسکول بس سے آتا ہے، تو آپ کو مندرجہ ذیل چیزیں جاننی   نقل و حمل کے محکمہ کے ذریعے شمار کے طور پر(۔

 ہونگی:

 سکول بس کا نمبر 
 وہ جگہ جہاں آپ کا بّچہ بس پر سوار ہوتا ہے 
 وہ وقت جب آپ کا بّچہ بس پر سوار ہوتا ہے 
 وہ جگہ جہاں آپ کا بّچہ اسکول سے آنے کے بعد بس کو چھوڑتا ہے 
  جگہ جہاں آپ کا بّچہ بس چھوڑتا ہے اسکول سے آنے کے بعد 

 

 بس نمبر: ______________________
 سوار ہونے کی جگہ: ______________________

 ___________سوار ہونے کا وقت: ___________

 

 بس نمبر: ______________________
 چھوڑنے کی جگہ: ______________________ 

 چھوڑنے کا وقت: ______________________

 5098( ایکسٹینشن پر ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ کو کال کریں۔ 847) 888-5000اگر آپ کو معلومات درکار ہوں تو 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/6446/MEDICATION_ADMINISTRATION_PERMISSION_FORM.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/6446/MEDICATION_ADMINISTRATION_PERMISSION_FORM.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/6446/SpMedPermission.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/6446/SpMedPermission.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/6446/SpMedPermission.pdf
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 ٹرانسپورٹيشنکنڈرگارٹن کے طلباء کے ليے 

  ہے۔  ضروریگھر سے بس میں سوار کرنے کے لیے پاس کو پورا کرنا روزمّرہ ہر کنڈرگارٹین کے طالب علم کو 
  انہیں بس اسٹاپ پر چھوڑنے کےدوران، سبھی نرسری طالب علم اس طرح سمجھا جائے گا مانواُنکا بس پاس پر

 "ملینگے" لکھا ہے۔" 
  لکھا ہو اور طالب علم بس سٹاپ پر نہ ملے تو بّچے کو سکول واپس بھیج دیا  "ملیں گے"اگر طالب علم کے پاس پر

 جائے گا۔

  منتقل ہونا
تو آپ کو اسکول میں رابط کرنا اور نیا پتہ اور فون نمبر دینا اگر آپ کسی دوسرے اپارٹمینٹ یا گھر میں منتقل ہوتے ہیں 

     ضروری ہے۔

 سکول ميں تاخير
چاہیے اور دیر نہیں کرنی چاہیے۔  اگر کوئی بچہ دیر سے آتا ہے تو استاد اسے دیری سے آنے  بچے کو سکول وقت پر آنا

واال یا سست کے طور پر نشان زد کر دینگے۔  آپ اسکول کو صبح کال کریں اگر آپ کا بچہ دیر سے آ رہا ہے یا آپ اپنے 

 بچہ کے ساتھ اسکول کو ایک نوٹ بھی بھیج سکتے ہیں۔

 ہونا  سکول سے غير حاضر
جب آپ کا بچہ اسکول نہیں آ سکتا ہے تو ہر اس صبح اپنے اسکول کال کریں جس روز آپ کا بچہ غیر حاضر رہے گا۔  آپ وائس میل پیغام 

 میں چھوڑ سکتے ہیں۔  جب آپ سکول کال کریں تو آپ کو مندرجہ ذیل معلومات دینی چاہییں:

 اپنے بّچے کا نام 

 اپنے بّچے کا درجہ اور اُستاد 

 وں آپ کا بّچہ غیر حاضر ہونے جا رہا ہےکی 

 اپنا نام اور فون نمبر 

 سکول کے اوقات کے دوران سکول سے جانا
اگر آپ اپنے بچے کو کسی طبی مالقات یا ایمرجنسی کے لیے لینا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی سکول کو پیشگی اطالع 

کریں کہ آپ کا بچہ جلدی سکول سے نکلے گا۔  اسکول آنے کے بعد، اصل دفترمیں جائیں اور اپنا بچہ النے کو کہیں.  

 آپ کا بچہ چھوڑ سکے.  اسکول آپ سےایک کاغذ پردستخط کرنےکو کہے گا تاکہ 

   خاندان کی چھٹّياں
ان غیر   جب سکول کا سیشن چل رہا ہو تو والدین کو اپنے بچوں کو چھٹیوں پر نہیں لے جانا چاہیے۔

موجودگیوں کو ناقابل معافی تصور کیا جاۓ گا۔  فیملی کی چھٹیوں کا منصوبہ اسکول کی چھٹیوں کے دوران بنایا 

سے زیادہ کے لئے غیر حاضر ہیں تو، والدین کو بچہ کی واپسی پر  دس مسلسل دنوں جانا چاہئے۔  اگر طلباء

 دوبارہ نام درج کرانا ہوگا۔

  کام پورا کرنا
ایک بچہ جو اسکول سے غیر موجود رہا اسے اپنا چھوٹا ہوا اسکول ورک اور ہوم ورک کرنا ہوگا.  بیشتر اسکول والدین سے یہ امید کرتے 

کرنے واال کام اسکول سے حاصل کر لیں اگر انکا بچہ دو روز سے زیادہ سے اسکول سے غیر حاضر ہے۔  آپ یا آپ  ہیں کہ وہ کمی پوری

 کے بچے کا دوست کمی پوری کرنے واال کام لینے کے لئے بچہ کی کالس میں جا سکتا ہے۔

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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 سکول کا دورہ کرنا
استاد سے بات کرنا چاہتے ہیں تو والدین کا انکے بچہ کے اسکول میں خیر مقدم ہے۔  اگر والدین 

پیشگی مالقات کا وقت لینا انہیں سکول میں کال کر کے یا استاد کو نوٹ بھیج کر ان سے 

لینے کے لیے دفتر میں جا  وزیٹر کا پاس ۔  جب آپ سکول کا دورہ کریں تو آپ کوضروری ہے

 کر شناخت کا فارم پیش کرنا الزمی ہے۔

  ليے کچھ ادا کرنا ہے؟ کيا مجھے سکول ميں کسی چيز کے
سکول کی کچھ سرگرمیوں اور/یا سامان کے لیے کچھ فیس ہوتی ہے۔  ان میں تعلیمی سامان، طالب علم کا انشورنس 

اور ابتدائی سطح میں طلباء کے لئے عالقہ کے دورہ کی فیس شامل ہیں لیکن یہیں تک محدود نہیں ہیں۔  مڈل اور 

کے لئے مندرجہ باال فیس کے عالوہ طلباء کے الکر، اتھلیٹک شمولیت، طلباء ہائی اسکول کے درجات میں طلباء 

کے آئی ڈی کارڈ، اکیڈمک پالنر، پارکنگ پرمٹ، کھانا وغیرہ کی فیس بھی ہو سکتی ہے۔  کچھ فیس ویسے طلباء کو معاف ہے جو مفت 

 دوپہر کے کھانے کے اہل ہیں۔

جاتی ہے.  اگر ہدایتی فیس کے بارے میں آپ کے کوئی سواالت ہیں تو، آپ اپنے  والدین کو فیس کی اطالع رجسٹریشن کے وقت دے دی

 بچہ کے اسکول میں کال کر سکتے ہیں۔

 

  تعليمی دورے )فيلڈ ٹرپس(:
کبھی کبھی طلباء عجائب گھروں، چڑیا گھروں اور دیگر مقامات میں عالقائی دورے پر جاتے 

ہیں.  والدین کو انکے بچے کے عالقائی دورے پر جانے سے پہلے اجازت نامہ کا فارم دستخط 

کرنا ضروری ہے۔  کبھی کبھی عالقائی دورہ کی ادائیگی میں مدد کرنے کے لئے چھوٹی فیس 

کبھی کبھی والدین کو عالقائی دورے پر رضاکارانہ طور پر جانے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ   دینی ہوتی ہے۔

 استاد کو دورے کے دوران بچوں کی نگرانی میں مدد مل سکے۔ 

 اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو اپنے بّچے کے استاد سے بلکل پوچھیں۔

 دوپہر کا کھانا
اگر بچہ اپنے دوپہر کا کھانا سکول میں نہیں التا تو سکول اسے ایک متبادل کی پیشکش کرے گا۔  بیشتر اسکولوں میں والدین 

والدین کو یہ دیکھنے کے لیے کے لئے مفت یا کم قیمت کا دوپہر کا کھانا دیا جاتا ہے جنکی ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔  

رخواست بھرنی چاہیے کہ ان کے بچے مفت یا کم قیمت کے کھانے کے اہل ہیں یا نہیں۔  یہ فارم موسم کی د مفت اور کم قیمت کے کھانے

 گرما کے دوران آپکے بچہ کے اسکول میں آن الئن دستیاب ہیں۔  درخواست کا ہر سال مکمل ہونا الزمی ہے۔

 ئی سوال ہے؟ميں کس سے سکول کی کاروائی کے بارے ميں پوچھ سکتا ہوں اگر ميرے ذہن ميں کو
آپ اپنے بچہ کے استاد کو کال یا ای میل کر سکتے ہیں اگر آپ کے اسکول کی کاروائی کے متعلق کوئی سواالت ہیں۔  اسکول کے پرنسپل، 

 ای ایل ایل ہوم اسکول رابطہ کار یا مشیر )ہائی اسکول میں( آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔

  

https://www.u-46.org/Page/15532
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بارے میں اس چارٹ میں معلومات درج کریں اور اسے کسی بھی ہر تعلیمی سال کے آغاز پر اپنے بچے کے 

 وقت استعمال کرنے کے لیے سامنے رکھیں:

 والدین کا اپنے بچہ کی تعليم اور آموزش ميں کردار 
 کہ بچہ کی تعلیم میں انکے والدین ملوث ہوں.  والدین اپنے بچہ کی تعلیم میں کئی طرح سے ملوث ہو سکتے ہیں.  وے:اسکول چاہتے ہیں 

 پرنسپل اور اساتذہ سے بات چیت کر سکتے ہیں 

 اسکول کی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں 

 اسکول کے فیصلوں میں مدد کر سکتے ہیں 

 اسکول کے رضاکار بن سکتے ہیں 

  بورڈ کی میٹینگ میں شامل ہو سکتے ہیںاسکول 

 ( دوزبانی والدین مشاورتی کمیٹیBPACمیں حصہ لے سکتے ہیں ) 

 کمیونٹی کی مشغولیتی کمیٹی/سرگرمیوں میں شرکت کریں۔-سکول-دوسرے فیملی 

ميں اپنے بچے)بچوں( کے سکول کے بارے ميں معلومات کيسے حاصل کر سکتا 

 ہوں؟ 
پروگرام اور جلسوں کے بارے والدین کو بتانے کے لیے کئی طریقے ہیں۔  کئی اسکولوں اسکول کے پاس اسکول 

 کے پاس ہیں:

 اوپن ہاؤس اور/ یا رات کا نصاب تعليم
ڈے)ز( میں والدین کو اپنے بچوں کے اساتذہ سے ملنے، ان کے کالس روم دیکھنے، اور اس کام کے  اوپن ہاؤس

کریں گے سننے کے لئے وقت دیا جاتا ہے۔  ان تقریبات کا کیلنڈر  بارے میں جو ان کے بچے کر رہے ہیں /

 اسکول کے دفتر سے مانگیں۔

  تحریری مواد
تحریر شدہ مواد گھر بذریعہ ڈاک گھر بھیجے جاتے ہیں یا آپ کا بچہ اسے گھر التا ہے۔  مثال کے طور پر،اسکول ان سامان کو گھر بھیج 

 سکتے ہیں:

  کی سرگرمیوں، چّھٹیوں، یا اسکول کے پروگرام کا اسکول کیلینڈر۔کالس روم کے کام، کالس روم 

 کالس روم اور سکول کی تقریبات کے خبر نامے۔ 

 والدین سے اُن کے خیاالت اورخدشات پوچھنے والےسروے۔ 

 سیر پر جانے کے لیے طالب علم کےاجازت نامہ کا فارم۔ 

  اجالس کا اعالناسکول میٹینگ،کانفرنس،اجالس،اسکول بند ہونے، اور دوسرے 

 طالب علم کا نام

 

سکول کا پتہ

 

سکول کا 
ٹیلیفون نمبر

 

 درجہ

 

 پرنسپل کا نام

 

 اُستاد کا نام
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عام طور پر، والدین کوگھربھیجےجانےوالےتحریریسامان کاجواب دینا ہوتا ہے.  مثال کےطورپر،آپ کواپنےبچےکےعالقائی 

 دورے پرجانےسےپہلےاجازت نامہ کافارم دستخط کرناہوگا.

 فون کاليں، متنی پيغام، ای ميل اور ویب سائٹ

دیگر ذرائع ہیں جن کے ذریعے سکول والدین کے ساتھ رابطہ کرتے سائٹ  فون کالیں، متنی پیغامات، ای میلز اور ویب

ہیں۔  سکول کی ویب سائٹ آپ کو تعلیمی پروگرام، سکول تقریبات، سکول کی پالیسیوں، استاد کے رابطہ کی معلومات 

 وغیرہ فراہم کرتی ہے۔  

مالحظہ  org/domain-https://www.u/78.46اپنے سکول کی ویب سائٹ تالش کرنے اور دیکھنے کے لیے براِہ مہربانی 

وار آٹومیٹڈ فون -کریں۔  اسکے عالوہ، اہم معلومات، خبروں یا یاددہانیوں کو پورے اسکولی سال کے دوران اسکول یا ضلع

 مبر رکھنا کیوں اہم ہے اسکی وجوہات میں یہ ایک ہے۔پیغامات کے ذریعہ پہنچایا جا سکتا ہے۔  اپڈیٹ شدہ اہم ٹیلی فون ن

 کے ساتھ مربوط رہيں 46-ی و

  org-www.u.46ویب سائٹ 
ویب سائٹ پر آسانی کے ساتھ نیویگیٹ کر سکتے ہیں اور یہ موبائل فون پر بھی ڈیسک ٹاپ کی طرح کام کرتی ہے۔  پورے ڈسٹرکٹ کی 

کے گردشی انتخاب کے لیے ہوم پیج دیکھیں اور خاندان کے بارے میں انتہائی متعلقہ معلومات کے لیے سکولوں کی انفرادی سائٹس  خبروں

 دیکھیں۔

  آئيے بات کریں
ل ڈسٹرکٹ ویب سائٹ کے ہوم پیچ پر آئیے بات کریں کا ایک لنک موجود ہے اور انفرادی سکولز صارفین کی خدمت کے اس ٹول کا استعما

 جلد ہی کر سکیں گے۔ 

 انفائينائيٹ کيمپيس 
 اس بات کو یقینی بنائیں کہ انفائینائیٹ کیمپس میں والدین سے رابطے کی معلومات تازہ ترین ہیں تاکہ والدین، اساتذہ، سکول اور ڈسٹرکٹ

 ناظمین کے درمیان تبادلٔہِ خیاالت آسان ہو۔ 

 برقی نيوز ليٹرز 
 میل کے ذریعہ حاصل کرنے کے لیے سائن اپ کریں۔ "آپ کی ہفتہ واری اپ ڈیٹ" ای

 سماجی ميڈیا

  ہمیں فیس بکSchoolDistrictU46  پر پسند کریں 

  ہمیں ٹویٹر@sdu46 پر فالو کریں 

  خصوصی واقعات، لوگ، اور پورے ڈسٹرکٹ میں حصولیابیوں کو نمایاں کرتی مختلف قسموں کے ویڈیوز سے لطف اندوز ہونے

 ڈسٹرکٹ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔کے لیے ہمارے 

 کورونا وائرس کے دوران سکول کے مواصالت
https://www.u-کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے  U-46کورونا وائرس کے دوران سکولی ڈسٹرکٹ 

org/Page.46/15532 پر جائیں۔ 

U-46 ایپ 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/domain/78
http://www.u-46.org/
https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/Page/15532
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ان تمام اور مزید چیزوں تک  -سکول کے دوپہر کے کھانے کے مینیو، ڈسٹرکٹ کی خبروں، پرنسپل یا کوچ کے لیے ای میل 

ایپ کے ذریعہ ایک سمارٹ فون سے اپنی ہتھیلی  46-سے مفت میں دستیاب سکول ڈسٹرکٹ یُو Google Playایپ اسٹور یا 

  میں ہی آسانی کے ساتھ رسائی کی جا سکتی ہے۔

ائل ایپ طلباء، والدین اور کمیونٹی ممبران کو براہ راست لنک ہمارے ضلع اور اسکول کی ویب سائٹ فراہم کرتے ہیں، موب

ہمارے سوشل میڈیا کے فیڈ سے بہترین کہانیوں کو نمایاں کرتے ہیں، ضلع کیلنڈر، دوپہر کے کھانے کے مینو اور درجات 

 CEO۔  دوسرے فیچر میں اسکول ڈائرکٹری، ہائی اسکول اسپورٹس اسکورز، دیکھنے کے لئے انفینائٹ کیمپس فراہم کرتے ہیں

  نیوز لیٹر اور موسم کی پیش گوئی کی لنک بھی شامل ہیں۔-سینڈرز سے ہفتہ وار ای

 " کو تالش کریں۔U-46یا ایپ اسٹور کے ذریعہ "اسکول ڈسٹرکٹ  Google Playایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے، 

 

 ریقےشامل ہونے کے چند ط

  PTO/PTAوالدین کا گروپ 

میٹنگیں کب منعقد ہوتی ہیں۔  ہر سکول کے والدین کے گروپ کے  PTAیا  PTOیہ دیکھنے کے لیے اپنے سکول سے رجوع کریں کہ 

 الگ اقدامات اور پروجیکٹس ہوتے ہیں۔

 مشاورتی کونسل
 ڈسٹرکٹ کی مشاورتی کونسل میں شامل ہوں جیسے کہ:

 کونسل افریقی امریکی مشاورتی 

 والدین کی ذو لسانی مشاورتی کمیٹی 

 شہریوں کی مشاورتی کونسل 

 بین المذاہب مشاورتی کونسل 

 فاؤنڈیشن 46-یُو 

 کالس روم 
 کالس روم میں والدین یا مہمان قاری کے طور پر رضاکارانہ طور پر شامل ہوں۔  طلباء کو مختلف خیاالت سننا پسند ہے۔ 

 والدین کے پروگرامز
 اس سے زیادہ والدین کے پروگراموں اور تربیتوں کا حصہ بنیں جیسے کہ: ہمارے ایک یا

 امریکی پیرنٹ لیڈرشپ انسٹی ٹیوٹ-افریقی 

 ہسپینک پیرنٹ لیڈرشپ انسٹی ٹیوٹ 

 )این اے ای ایس )ہسپانوی میں 

 اِن پلے گروپس-ارلی چائلڈ ہوڈ ڈراپ 

 Plazas Comunitarias 
 U46Engage 

 ہو رہا ہے تو مجھے کيسے معلوم ہو گا؟ اگر ميرا بچہ سکول ميں کامياب 

https://www.u-46.org/Page/15532
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  استاد کانفرنسيں-والدین
کانفرنس والدین اور اساتذہ کے درمیان کی مالقاتیں ہیں۔  استاد ہر بچہ کے والدین سے مالقات کر کے کالس روم 

کے دوران میں بچہ کی ترقی اور/یا رویہ پر تبصرہ کرتے ہیں۔  عام طور پر اساتذہ ہر اسکولی سال کے ختم ہونے 

کم سے کم ایک کانفرنس کیلئے کہتے ہیں۔  تاہم، اگر بچہ سیکھنے اور/یا رویہ کے ساتھ جد و جہد کر رہا ہے تو استاد والدین سے سال کے 

دوران کسی اور وقت بھی کانفرنس کے لئے آنے کو کہہ سکتے ہیں۔  والدین بھی کسی بھی وقت کانفرنس کے لئے کہہ سکتے ہیں۔  والدین 

 د کو کال، ای میل کر کے یا نوٹ لکھ کر کانفرنس کے لئے کہہ سکتے ہیں۔  اکثر کانفرنس اسکولی دن کے قبل یا بعد میں ہوتے ہیں۔استا

اگرآپ اپنے بّچے والدین اسکول میں کبھی بھی بات کرسکتےہیں جب اُن کوضرورت ہو اور اساتذہ یا پرنسیپل سے بات کرسکتے ہیں۔  

 کرناچاہتے ہیں تو اسکول کو پہلے اجازت کےلیے فون یا ای میل کریں یا اُستاد کو ایک خبر بھیج سکتے ہیں۔کےاسکول کا دورہ 

 رپورٹ کارڈز
 ابتدائی رپورٹ کارڈز

رپورٹ کارڈز میں والدین کو سکول میں بچے کی پیش رفت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔  والدین 

پر سال میں تین مرتبہ اپنے بچے کی رپورٹ  ہر تشخیص سائیکل یا سہ ماہی  کے مکمل ہونے

کارڈ حاصل کرتے ہیں.  رپورٹ کارڈز انفائینائیٹ کیمپیس میں دستیاب ہیں اور والدین کی 

درخواست پر پرنٹ کیے جا سکتے ہیں۔  اس کے عالوہ والدین کو پہلی اور دوسری سہ ماہیوں کے دوران 

ورہ دیا جاۓ گا اور اس لئے والدین کو سال میں دو وسط مدتی ترقی کے ذریعہ اپنے بچے کی ترقی کا مش

مرتبہ اپنے بچے کی ترقی کی رپورٹ تک آن الئن رسائی حاصل ہو گی۔  ابتدائی رپورٹ کارڈ بچہ کے درجہ 

کے حساب سے انکے تعلیمی اہداف اورنصاب میں انکی پی شرفت کے حوالہ سے والدین کو تفصیلی فیڈبیک 

دین اور طلباء کو امیدوں اور ایلینائس تعلیمی معیارات سے منسلک ایک سخت فراہم کرتے ہیں۔  اس سے وال

تعلیمی پروگرام میں کامیاب ہونے کے لئے کیا ضروری ہے یہ واضح طور پر سمجھنے میں مدد ملےگی۔  

دوہری زبان کے طلباء کے لئے، ابتدائی رپورٹ کارڈ یہ اشارہ کرتا ہے کہ کس طرح سے اکیال طالب علم 

ی اورہسپانوی میں درجہ کےسطح کے اہداف کے تعلق سے کر رہا ہے۔  ابتدائی سطح کے رپورٹ انگریز

خاندان << آموزشی بینچ مارک << آن الئن پیش رفت کی رپورٹ اور کارڈ کے بارے میں مزید معلومات کے لئے 

ویب سائٹ مالحظہ کریں، یا مندرجہ ذیل  org-http://www.u.46 رپورٹ کارڈز تک آن الئن رسائی کے لیے ہدایات کے تحت

 ۔ org/Page-https://www.u/14802.46: لنک پر کلک کریں

 پراگریسرپورٹ ESLمعیارات کی بنیاد پر

 U-46 ELL( زبان کی ترقی کی رپورٹ ہے۔  اسکول ضلع ESLسری زبان )ضلع رپورٹ کارڈ سے منسلکہ انگریزی بطور دو

طلباء کے لئے انگریزی زبان میں پیش رفت کو دکھانے کے لئے معیارات کی بنیاد پر رپورٹ کا استعمال  ELLمحکمہ سبھی 

کے میدان میں انگریزی زبان کی مہارت  سننے، بولنے، پڑھنے، اور لکھنے کر رہا ہے۔  انگریزی بطور ثانوی زبان کی رپورٹ

حاصل کرنے میں کالس روم کی کارکردگی کی بنیاد پر طالب علم کی پیش رفت کو دکھاتی ہے۔  زبان کی کارکردگی کی 

 طالب علم کو کیا معلوم ہونا چاہئے اور ہر ایک درجہ میں کیا کرنے الئق ہونا چاہئے یہ بیان ہوتاہے۔  ELLتعریفوں میں 

 پراگریس رپورٹ انگریزی،اسپینی،پولیش،ٹیگالگ،گجراتی،اُردو،ویتنامی،الؤ،اورہندی میں دستیاب ہے۔  ESLارڈس اور رپورٹ ک

https://www.u-46.org/Page/15532
http://www.u-46.org/
http://www.u-46.org/
http://www.u-46.org/
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ابتدائی سطح کے رپورٹ کارڈ کے بارے میں اضافی معلومات کے لئے براِہ مہربانی خاندان << آموزشی بینچ مارک << بنیادی 

مالحظہ کریں، یا مندرجہ ذیل لنک پر کلک  org-http://www.u.46رپورٹ کارڈز کے تحت رپورٹ کارڈ کی ویب سائٹ 

  org/Page-https://www.u/9132.46کریں: 

 کے رپورٹ کارڈ کی تصویر برائے نمونہ  – 46-ابتدائی سطح پر سکول ڈسٹرکٹ ی و

 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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 WIDAمع  12-انگریزی بطور ثانوی زبان ميں پيش رفت کی رپورٹ کنڈرگارٹن

 لسانی کارکردگی کے اشارہ جات

 

 ثانوی رپورٹ کارڈز

رپورٹ کارڈز میں ہر وہ مضمون درج ہوتا ہے جس کا بچے مطالعہ کرتے ہیں۔  ہر ایک موضوع کے لئے،ایک درجہ ہوتا ہے۔  

 حاصل کرتے ہیں۔ سال میں چار مرتبہوالدین اپنے بچہ کے رپورٹ کارڈز 

کے لئے معیارات کی طلباء کے لئے انگریزی زبان میں پیش رفت کو دکھانے  ELLمحکمہ سبھی  ELLکا  U-46اسکول ضلع 

بنیاد پر رپورٹ کا استعمال کرتاہے۔  کالس روم کی کارکردگی کی بنیاد پر، ثانوی درجہ کی انگریزی بطور ثانوی زبان میں پیش 

کے میدان میں طالب علم کی انگریزی زبان کی مہارت حاصل کرنے میں  لکھنے اورسننے، بولنے، پڑھنے رفت کی رپورٹ 

طالب علم کوکیامعلوم ہوناچاہئےاورہرایک درجہ میں کیا EL۔  زبان کی کارکردگی کی تعریفوں میںپیش رفت کو دکھاتی ہے

 کرنےالئق ہوناچاہئےیہ بیان ہوتاہے.  ثانوی درجہ بندی کے بارے میں مزید معلومات کے لئے، مہربانی کر کے 

ain46.org/dom-https://www.u/6441 مالحظہ کریں۔ 

 بنیادی نمونہ

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/Domain/6441
https://www.u-46.org/Domain/6441
https://www.u-46.org/Domain/6441
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اپنے بّچے کو سيکھنے ميں مدد کرنے کے ليے ميں گھر پر کيا کر سکتا/ 

 سکتی ہوں؟
کامیاب طلباء سیکھنے کو تیار ہو کر اسکول آتے ہیں اور انمیں مطالعہ کی زبردست عادتیں ہوتی ہیں۔  کئی سارے راستے ہیں جن سے 

میں مدد کر سکتے ہیں۔  آپ بہت کم انگریزی بولنے کے باوجود مدد کر سکتے ہیں۔  آپ کو مدد والدین اپنے بچہ کو اسکول میں بہتر کرنے 

 کرنے کے لئے انگریزی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔  یہاں کچھ اہم چیزیں ہے جن سے آپ اپنے بچے کی تعلیم میں مدد کر سکتے ہیں:

 حاضری
یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ روزانہ سکول آئے اور الگ ان کرے یا سیکھنے کے لیے وقت پر تیار رہے۔  مسلسل غیر 

حاضری یا سستی طالب علم کی تربیت پر منفی اثر ڈالتے ہیں.ضروری تدریس اورتعلیم اسکول میں ہرروزہوتاہے.  سکول 

ضری اسکول میں آپ کے بچہ کے سیکھنے کے تجربات کو ضروری تدریس و تعلیم ہوتی ہے۔  ہر غیر حا روزانہمیں 

 زیادہ سے زیادہ کرنے کے موقع سے دور لے جاتی ہے۔  

 غذائيت
غذائی کھانا کسی بھی بچہ کے دن کی اہم شروعات ہوتا ہے۔  اگر آپ گھر پر ناشتہ فراہم کرنے سے قاصر ہیں تو آپ کے 

بچہ کا اسکول قیمت لے کر یا مفت ناشتہ فراہم کرتا ہے )یہ منحصر کرتا ہے کہ آپ کا خاندان مفت لنچ کے لئے اہل ہوتا 

ن کو گھر پر کھانا میں مدد کی ضرورت ہے تو، اسکول کے پرنسپل، ہے یا نہیں(.  اسکے عالوہ، اگر آپ کے خاندا

سماجی کارکن یا دیگر اسکول عملہ سے رابطہ کریں جن کے ساتھ بھی آپ فوڈ پینٹری اور دیگر کمیونٹی وسائل کے بارے 

 میں اطمینان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہوں۔   

 موسمی لباس
ہر کے موسم کے لئے مناسب ہیں۔  مثال کے طور پر اگر باہر ٹھنڈ ہے تو آپ کے بچے یقینی بنائیں کہ آپ کے بچہ کے کپڑے با

کو گرم کپڑے پہننے چاہییں جیسے کوٹ، ٹوپی اور دستانے۔  باہر تفریح آپکے بچہ کا روز کا حصہ ہے، یہاں تک کہ موسم 

براہ ا رکرتے ہوئے وقت گزارنا ہوگا۔  سرما کے مہینوں میں بھی اور اگر آپکا بچہ بس سے آتا جاتا ہے تو اسے باہر انتظ

اگر آپکے خاندان کو مالی مشکل کرم یہ یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ اسکول کے لئے ٹھیک طرح سے کپڑا پہنے ہوا ہے.  

 کی وجہ سے موسم سرما کے کپڑوں کی ضرورت ہے تو، براہ کرم وسائل کے لئے اپنے بچہ کے اسکول سے رابطہ کریں۔

 ور ضابطۂ لباسسکول کی وردی ا
کچھ اسکول طلباءکووردی پہناتےہیں.  مثال کےطور پر، وردی سفید کرتا اور خاکی پتلون یا اسکرٹ ہوسکتاہے۔  دوسرے سکولوں میں کی 

وردی نہیں ہوتی لیکن ان کے ہاں ضابطۂ لباس ہوتا ہے۔  ڈریس کوڈاسکول میں بچوں کے کپڑے پہننےسےمتعلق خاص ضابطےہوتےہیں.  

 ور پر کچھ سکولوں میں لڑکوں کو سکول کے اندر ہیٹس اور لڑکیوں کو ہالٹر ٹاپس پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مثال کے ط
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 اسکول کے سامان کی فراہمی
 کی ویب سائٹ U-46بچوں کوکالس میں اسکول کاسامان الناضروری ہے.  زیادہ تر سکولوں کے سامان کی فہرست ڈسٹرکٹ 

46.org/domain-https://www.u/11081  ،اور تعلیمی سال کی شروعات سے پہلے کچھ مقامی سٹورز )جیسے وال مارٹ

گوند ٹارگیٹ، اور آفس میکس( پر دستیاب ہے۔  سکول کے سامان میں مثال کے طور پر پینسل، قلم، ربڑ، پیمانہ، قینچی، اور 

شامل ہیں۔  اگرممکن ہو تو، اپنے بچہ کے اسکول سے اسکول سامان کی فہرست کے لئے کالس کے پہلے دن سے قبل رابطہ 

کریں۔   آپ کے بچے کے استاد آپ کو فہرست کی نقل سکول میں تعلیم شروع ہونے کے بعد دیں گے۔  اگر آپ سامان خریدنے 

 ستاد اور/یا اسکول کے پرنسپل کو وضاحت کریں۔ کے قابل نہ ہوں تو، صورتحال کے بارے میں ا

 پروجيکٹ بيک اپ
پروجیکٹ بیک پیک، کمیونٹی سے متعلقہ پروگرام ہے جس کی رہنمائی ایلگن کمیونٹی کالج نے کی۔ اس کا مقصد ضرورت مند 

سے لگ بھگ  2010طلبا کو مناسب وسائل کی پیشکش کے ذریعہ کامیابی سے تعلیمی سال شروع کرنے میں مدد دینا ہے۔  

 طلباء کی مدد کی جا چکی ہے! 17,000

 مختلف اوقات مختلف اقدامات کے متقاضی ہوتے ہیں

میں ایلگن کمیونٹی کالج  2020کورونا وائرس کے ردعمل میں پروجیکٹ بیک پیک سکول سپالئیز کے ساتھ موسم خزاں 

میں اندراج کروانے والے یا اس میں رہنے  D20، یا U-46 ،D300 ،D301 ،D303( میں یا سکول ڈسٹرکٹس509)ڈسٹرکٹ 

 والے ضرورت مندوں کے لیے بیک پیکس حاصل کرنے میں تعاون کررہا ہے۔ 

http://www.project-پروجیکٹ بیک پیک کے تعلق سے مزید معلومات کے لئے مہربانی کر کے 

backpack.org/.ریںمالحظہ ک 

 کين کاؤنٹی ميں انسانی خدمات
نمبر پر کال کرکے کین کاؤنٹی سے رابطہ  211اگر آپ کو اس شعبہ میں تعاون کی ضرورت ہے، تو 

کلک کریں یا ویب سائٹ کے لیے  یہاںکریں۔ مزید معلومات حاصل کرنے کی غرض سے اشتہار کے لیے 

 کلک کریں۔ یہاں

 اسکول کے کام کے بارے ميں بات چيت
 چاہیے۔ نمونے کے سواالت یہ ہو سکتے ہیں:والدین کو اپنے بچے سے روزانہ اس کے تعلیمی دن کے بارے میں پوچھنا 

 "سکول میں آج کا دن کیسا رہا؟" 

 "کیا رات کے لیے آپ کو کوئی گھرکا کام دیا گیا؟"  

 "مجھے تین چیزیں بتاؤ جو تم نے آج سیکھا" 

سکتے ہیں کہ اسکول چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچےکے ساتھ اسکول کے کام کےبارے میں بات کریں۔  آپ اپنے بچہ سے یہ پوچھ 

 وہ اپنے کالس میں کیا سیکھ رہے ہیں۔  آپ اپنے بچہ سے انکے درجے کے پیپر دکھانے کو کہہ سکتے ہیں۔

 ہم وقتی اور غير ہم وقتی تدریس
فاصالتی آموزش میں ہوتے ہوئے اساتذہ آپ کے بچے کو ہم وقتی اور غیر ہم وقتی تدریس سے مصروف عمل کریں گے۔  

( کینواس کا استعمال کرتے ہوئے تین LMSتی ہدایت کے دوران اساتذہ زوم اور لرننگ مینیجمنٹ سسٹم )ابتدائی سطح پر ہم وق

گھنٹے کے الئیو سیشن کی سہولت فراہم کریں گے۔  ہم وقتی تدریسی کے لیے مختص دو گھنٹوں میں استاد کا تفویض کردہ کام/ 

قات شامل ہو سکتی ہیں۔  ثانوی سطح پر طلباء کے پاس روزانہ ہم سرگرمیاں یا استاد)وں( سے چھوٹے گروپ میں یا انفرادی مال

 وقتی اور غیر ہم وقتی تدریس کے لیے چار چار وقفے ہوں گے۔ 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/domain/11081
https://www.u-46.org/domain/11081
https://www.u-46.org/domain/11081
http://www.project-backpack.org/
http://www.project-backpack.org/
http://www.project-backpack.org/
https://central301.net/wp-content/uploads/2018/09/20180920153427938.pdf
https://central301.net/wp-content/uploads/2018/09/20180920153427938.pdf
http://kanecountyconnects.com/2018/11/kane-county-2-1-1-human-services-hotline-is-now-live/


 

 

ELL Program Parent Handbook 

Elgin Area School District U-46 

 

 2020اگست  فہرست پر جائيں                                                            49صفحہ | 
اس دستی کتابچہ ميں شامل کچھ معلومات کا اطالق فاصالتی آموزش پر نہيں ہو گا۔ بالکل تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے ليے براہ 

 مالحظہ کریں یا اپنے سکول کے پرنسپل سے رابطہ کریں۔  https://www.u-46.org/Page/15532ونا وائرس ویب سائٹ کور U-46مہربانی 

 

 گھر کے ليے کام
ہوم ورک ایسی ذمہ داری ہےجو اساتذہ طلباء کو اسکول ڈے کے باہر کرنے کے لئے دیتے ہیں۔  ہوم ورک اسائنمنٹ کی مختلف 

 بچے:قسمیں ہوتی ہیں۔ 

 سکول میں شروع کئےگئے اسائنمنٹ مکمل کر سکتے ہیںا 

  ایسےاسائنمنٹ کرسکتےہیں جسسےوہ مشق یا اسکی نظرثانی ہوجاتی ہےجسےانہوں نےاسکول میں سیکھاہے )مثال کےطورپرپڑھنایاعلم

 ریاضی(

 خاص پروجیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کتاب کی رپورٹیں، سأینس کا تجربہ یا نقشہ بنانا 

  ٹیسٹ کے لیے مطالعہ کر سکتے ہیںکوئز یا 

اساتذہ یہ طے کرتے ہیں کہ ہر رات کتنا ہومورک دینا ہے۔  سبھی اساتذہ ایک ہی مقدار میں ہومورک نہیں دیتے ہیں۔  بڑے بچوں 

کو عام طور پر چھوٹے بچوں سے زیادہ ہوم ورک ملتا ہے۔  یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے بچوں کو ان کے ہوم ورک 

 یں مدد کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ م

 ہوم ورک کا وقت
ہوم ورک کے عالوہ، طلباء کے پاس کئی روزانہ کی سرگرمیاں جیسے کام کاج، اپائنٹمنٹ، اسکول کے پروگرام کے بعد پلے 

سے  ٹائم اور اسپورٹس ہوتی ہیں۔  آپ اپنے بچہ کی مدد ہوم ورک کے لئے خاص وقت طے کرنے میں کر سکتے ہیں۔  یہ سب

اچھا ہے کہ ہوم ورک ہر روز ایک ہی وقت پر دوپہر یا جلدی شام میں کر لیا جاۓ نہ کہ دیر شام میں۔  ہوم ورک کے وقت کے 

دوران، آپ کو ٹیلی ویژن اور ویڈیو/کمپیوٹر گیمز بند کر دینا چاہئے۔  بچوں کو انکا ہوم ورک کرنے کے لئے خاموش جگہ 

 م مقرر کریں جہاں آپ کا بچہ آپکے گھر میں بغیر خلفشار کام کر سکے۔چاہئے۔  اگر ممکن ہے تو، کوئی مقا

 ہوم ورک کا جائزہ لينا
آپ ہوم ورک کا جائزہ یہ دیکھنے کے لئے کر سکتے ہیں کہ یہ صاف اور مکمل ہے۔  آپ کا بچہ اپناہوم ورک آپ کوواضح کرسکتاہے.  

 لیتےہیں۔کبھی کبھی بچے اپنا ہوم ورک بیان کرتے وقت غلطیاں دیکھ 

 ہوم ورک ميں در پيش مسائل
کبھی کبھی آپ کا بچہ اس لیے اپنا ہوم ورک ختم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اسے سمجھ نہیں آتا۔  اگر والدین ہوم ورک 

لیکن والدین کو اپنے بچوں کے لئے ہوم ورک کبھی کو سمجھتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں، 

 نہیں کرنا چاہئے۔  

کبھی کبھی والدین زیادہ بہت سارے والدین کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ہوم ورک میں مدد نہیں کر سکتے۔  

اگر والدین اپنے بچہ کے ہوم ورک کے مسئلہ میں مدد نہیں کر   انگریزی نہیں سمجھتے یا مضمون کو نہیں سمجھتے۔

یل لکھنا یا کال کرنا چاہئے۔  والدین اپنے بچوں کے استاد کو یہ سکتے ہیں تو انہیں اپنے بچہ کے استاد کو نوٹ، ای م

بتا سکتے ہیں کہ انکے بچوں کو اسائنمنٹ مکمل کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔  کبھی کبھی اسکول اسکول سے قبل، 

بچوں کی وجہ  اسکے دوران یا بعد میں ہوم ورک اسائنمنٹ میں اضافی مدد پیش کرتے ہیں۔  ہوم ورک مسائل کبھی کبھی ایسے

سے ہوتے ہیں جب بچے اپنا ہوم ورک کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔  وہ ٹی وی دیکھنے، ویڈیو گیمز کھیلنے یا سوشل میڈیا پر وقت 

 گزارنے میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔

تاہم اگر آپ کا بچہ   اکثر اساتذہ والدین کو کال، ای میل کرینگے یا نوٹ لکھینگے اگر کوئی بچہ اپنا ہوم ورک نہیں کر رہا ہے۔

مسلسل ہوم ورک نہیں ال رہا یا مسلسل کوئی ہوم ورک لینے سے انکار کر رہا ہے تو آپ یہ یقینی بنانے کے لیے استاد سے 

رابطہ کر سکتے ہیں کہ وہ کام کالس میں مکمل کر رہا ہے یا نہیں۔  استاد، والدین اور طالبعلم تعلیمی کامیابی کا پالن تیار کرنے 

 ے ساتھ ساتھ کام کر سکتے ہیں.کے لئ

https://www.u-46.org/Page/15532
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 ک تب خانہ
ہوم ورک کی کچھ اسائنمنٹس کے لئے بچوں کو عوامی الئبریری سے مواد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔  سبھی الئبریری کا 

کرنا  سامان الئبریری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔  اگر آپ کا بچہ سامان گھر لے جانا چاہتا ہے یا الئبریری کمپیوٹر کا استعمال

چاہتا ہے تو آپ کے پاس الئبریری کارڈ کا ہونا الزمی ہے۔  آپ اپنی مقامی الئبریری سے الئبریری کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔  

 بل، شناخت کا فارم، یا دیگر دستاویز لیں جو آپکے پتا کا ثبوت دکھاتے ہیں۔

 

 

  www.gailborden.infoویب سائٹ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 North Grove Avenue Elgin, IL 270 پتہ:

60120  

 3210-752-847 فون:

 خاص الئبریری کے اوقات

 جمعرات-پیر
 بجے 8شام  –بجے  9صبح 

 جمعہ و سنیچر
 بجے 5شام  –بجے  9صبح 

 اتوار
 ۔بجے 4شام  -دوپہر 

 

 

 West Bowes Road Elgin, IL 2751 پتہ:

60124  

 7271-531-847 فون:

 ریکو برانچ کے اوقات

 جمعرات-پیر
 بجے 7:30شام  –بجے  9صبح 

 جمعہ و سنیچر
 بجے 4:30شام  –بجے  9صبح 

 اتوار
 ۔بجے 4:30شام  –بجے  12دوپہر 

 

 

 .South McLean Blvd 127 پتہ:

 South Elgin, IL 60177  

 2090-931-847 فون:

 جنوبی الگن برانچ کے اوقات

 جمعرات-پیر
 بجے 6:30شام  –بجے  10صبح 

 جمعہ و سنیچر
 بجے 3:30شام  –بجے  10صبح 

 اتوار

 ۔بجے 4شام  -دوپہر 

 

 ھاؤتھا ڈرائیو 616 پتہ:
 IL 60188کیرول اسٹریم، 

 6809-653-630 فون:
  www.cslibrary.org: ویب سائٹ

 

 الئبریری کے اوقات:
 بجے 9بجے تا رات  10جمعرات صبح  –پیر 

 بجے 6بجے تا شام  10جمعہ صبح 

 بجے 5بجے سے شام  9ہفتہ صبح 

https://www.u-46.org/Page/15532
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 /https://www.pclib.orgویب سائٹ:      سٹریم ووڈ اور ہین اوور پارک کی خدمت انجام دینا

 خاص الئبریری

   ایسپارکاوینیو 1405

 IL ،60107اسٹریم ووڈ، 

 (1)اختیار  630.837.6800
 

  کراشا برانچ سونیا

 آڈرے لین 4300

 60133ہنوور پارک،ٰآئی ایل 

 (2)اختیار  630.837.6800

  

 

 /https://www.schaumburglibrary.orgویب سائٹ: 

     

 ہاف مین اسٹیٹ برانچ ہنوور پارک برانچ مرکزی الئبریری

 ایس۔ روسیل روڈ 130
 IL 60193شامبرگ،

 (847) 4000-985ٹیل۔ 
 

 اوقات:

 بجے 8بجے تا شام  2جمعہ: دوپہر  –پیر 
 بجے 5بجے تا شام  2سنیچر: دوپہر 
 بجے 4بجے تا شام  2اتوار دوپہر 

 

 ارون پارک روڈ 1266
 60133ہنوور پارک،ٰآئی ایل 

 (630) 7800-372ٹیل۔ 
 

 اوقات:

 بجے 8:30بجے تا رات  1جمعرات دوپہر -پیر
 بجے 4:30بجے تا شام  1سنیچر: دوپہر 

 ہاّسیل روڈ 1550
 60195ہاف مین اسٹیٹ، ایلینائس 

 (847) 3511-885ٹیل۔ 
 

 اوقات:

 بجے 8:30بجے تا رات  1دوپہر جمعرات -پیر
 بجے 4:30بجے تا شام  1سنیچر: دوپہر 

 خاص الئبریری کے اوقات

 بجے 7:00شام  –بجے  10:00صبح  منگل -پیر 

 بجے 9:00رات  –بجے  10:00صبح  جمعرات -بدھ 

 بجے 5:00شام  –بجے  10:00صبح  سنیچر -جمعہ 

 
 برانچ الئبریری اوقات

 بجے 7:00شام  -بجے  2:00دوپہر  منگل -پیر 

 بجے 9:00شام  -بجے  2:00دوپہر  جمعرات -بدھ 

 بجے 5:00شام  -بجے  2:00دوپہر  جمعہ

 بجے 5:00شام  -بجے  1:00دوپہر  ہفتہ

 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.pclib.org/
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 ساتھ ساتھ پڑھنا اور باتيں کرنا

خاندان گھر میں پڑھنے والے بچوں کی سکول میں کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔  آپ کے گھر میں 

کے ساتھ مطالعہ کے لئے وقت نکاالن ایک اچھا خیال ہے۔  مطالعہ کے وقت کے دوران، آپ اپنے بچہ کے 

مطالعہ کر لئے مطالعہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لئے مطالعہ کر سکتا/سکتی ہے یا ہر کوئی خود اپنے لئے 

 سکتا/سکتی ہے۔  آپ کے بچہ کا یہ دیکھنا کہ آپ انگریزی یا اپنے مقامی زبان میں پڑھتے ہیں اہم ہے۔ 

اگر پڑھنا آپ کے لئے مشکل ہے تو اپنے بچوں کو انگریزی یا اپنے مقامی زبان میں کہانیاں سنائیں۔  آپ اپنی فیملی کے بارے 

ے اور اپنے بچوں کے بارے میں جب وہ چھوٹے تھے۔  آپ کا بچہ بھی کہانیاں سنا میں کہانیاں سنا سکتے ہیں جب آپ جوان تھ

 سکتا ہے۔

 

 خاندانی تربيتی سرگرمياں اور خاندانی وسائل کے مراکز

کئی اسکول اور کمیونٹی ادارے شام میں اور ہفتہ کی چھٹیوں کے دنوں میں فیملی کے سیکھنے کے پروگرام فراہم کرتے ہیں۔  

بچے فیملی کی ان سرگرمیوں کو ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور علم ریاضی، سائنس، پڑھنا اور کمپیوٹر کیسے موضوعات والدین اور 

 سیکھ سکتے ہیں۔  آپ کو عام طور پر مزید سیکھنے کے لئے گھر لے جانے کے لئے سامان ملتا ہے۔

ے ہیں جنہیں والدین ادھار لے کر گھر لے جا کچھ اسکولوں میں فیملی ریسورس سینٹر ہوتے ہیں۔  یہ سینٹر ایسے سامان رکھت

سکتے ہیں۔  کچھ سامان بچوں کی ترقی، غذائیت، تحفظ، صحت، اسکول اور تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں ہوتا ہے۔  یہاں 

 عام طور پر کتابیں، گیمز،اور ڈیجیٹل وسائل ہوتے ہیں۔
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 سماجی مدد اور والدین کی شموليت

 

 (BPACوالدین مشاورتی کميٹی)دوزبانی 

صوبائی ضابطوں پر عمل کرتے ہوئے ذو لسانی پروگرام واال ہر ڈسٹرکٹ یا کوآپریٹیو والدین کی مشاورتی کمیٹی قائم کرے گا 

 جو ذیل پر مشتمل ہوگی:

 ،والدین / قانونی محافظ 

 ،عارضی دوزبانی تعلیم اساتذہ 

  ،کاؤنسلرز 

 اور سماجی لیڈرز۔ 

یہ کمیٹی پروگراموں کی منصوبہ بندی، آپریشن، اور درجہ بندی میں شامل ہوتی ہے۔  کمیٹی ممبران کی اکثریت ان پروگرام میں 

 معاون رابطہ کار ہے۔ BPACطلباءکےوالدین یاقانونی سرپرست ہیں.  ای ایل ایل آفس کے ساتھ 

 اس کمیٹی کے ممبران ہر ممکن حد تک پروگرام میں شامل زبانوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ 

 کمیٹی: 

  ،ایک سال میں کم سے کم چار بار میٹنگ ہوتی ہے 

 اِن میٹنگوں کے روداد کو سکول ڈسٹرکٹ فائل میں محفوظ رکھتا ہے؛ اور 

 جأیزہ صوبہ کو دیتا ہے تعلیم سپرنٹینڈنٹ. ڈسٹریکٹ ساالنہ پروگرام کی درخواست کا 

ای اییل ایل پروگرام کے طلباء کے والدین کو والدین  BPACای ایل ایل تعلیمی خدمات کے دفتر کے ساتھ شراکت داری میں، 

 کے مشغولیتی مواقع کا ایک سلسلہ پیش کرتا ہے۔

-888( 847یں مزید معلومات کے لئے، برائے مہربانی )دو زبانی والدین مشاورتی کمیٹی کا حصہ بننے کے طریقہ کے بارے م

5000 Ext  ۔5332یا  5331پر کال کریں۔ 

 

 

 

 

 

 

 

ISBE 23  228.30ایلینائس انتیظامیہ کوڈ 

 [(105ILCS 5/14C-10سیکشن ] 14C-10)اسکول کوڈ کا 
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 پيرنٹ کيفے

میں سٹرینتھننگ فیملیز الینوائس کے عمائدین نے پیرنٹ کیفے کا طریق کار تیار کیا تاکہ والدین کی والدین سے مالقاتوں کے  2007

 پروٹیکٹو فیکٹرز کو خاندانوں تک پہنچایا جا سکے۔ذریعے سٹرینتھننگ فیملیز 

پیرنٹ کیفے طبعی و جذباتی لحاظ سے محفوظ جگہ ہے جہاں والدین اور نگہبان خاندانوں کے پرورش کے مسائل اور ان کے کامیاب 

اں پہچانتے ہیں، حل پر بات کر سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر ذاتی انہماک اور ہم جماعتوں کے ساتھ آموزش سے شرکا اپنی خوبی

حفاظتی عوامل کے بارے میں جانتے ہیں، اور اپنے خاندانوں کو مستحکم بنانے میں مدد کے لیے اپنی بصیرت اور تجربات سے 

  حکمت عملیاں تیار کرتے ہیں۔

ادارہ جاتی تعاون،  کیفیز تعلیم بالغاں اور خاندانی تعاون کے اصولوں کے تحت گفتگو کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ وہ تربیت میں مدد،

اور ایسے طریقہ سے وابستگی کے باعث انتہائی پائیدار ہیں جو والدین کو ایک قائد کے طور پر مصروف عمل کرتے اور تائید کرتے 

ہیں۔ شرکا پیرنٹ کیفے میں تحریک یافتہ، توانائی سے بھرپور، اور جو کچھ سیکھا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پرجوش 

 احساس چھوڑتے ہیں۔ہونے کا 

اور اس کے متعلقہ خاندانوں اور ہماری ہسپانوی کمیونٹی  U46خاندانوں میں والدین اور بچوں، سکول ڈسٹرکٹ  U46سکول ڈسٹرکٹ 

کے درمیان تعلقات مستحکم کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر پیرنٹ کیفز کو ہمارے خاندانوں میں الیا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ 

ے بچوں کی تعلیم میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے اور اپنے بچوں کی ضروریات کی بہتر وکالت کے لیے ٹولز تیار والدین اپن

کی حکمت عملی کے منصوبہ میں کمیونٹی کی  U-46پیرنٹ کیفیز سکولوں سے تعاون کر کے انہیں بااختیار بنا کر ہمارے   کریں۔

 مارے خاندانوں کو قبول کرنے واال مرکز بن سکے۔شمولیت کے منصوبے کی تکمیل کرتے ہیں تاکہ وہ ہ

U-46 Plazas Comunitarias 

U-46 Plazas Comunitarias  ایک تعلیمی پروگرام ہے جسے ان والدین کو خواندگی، بنیادی اور ثانوی تعلیم فراہم کرنے کے

کے مقاصد الطینی بالغ آبادی کو  Plazas Comunitariasلیے تیار کیا گیا ہے جنہوں نے تعلیمی سنگ میل عبور نہیں کیے۔  

کمیونٹی کے اندر تعلیم، معلومات، اور تبادلٔہِ خیاالت فراہم کرنا، خود کو بہتر بنانے کے لیے ایک آلہ کے طور پر تعلیم کا استعمال 

کی پارٹنر شپ میکسیکو  U-46ٹرکٹ کرنا، اور تعلیمی کامیابی کو بہتر بنانے کے لیے والدین اور بچوں کو ساتھ النا ہیں۔  اسکول ڈس

 کے ساتھ ہے.  INEAکے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایڈلٹ ایجوکیشن 

 نيویگيٹنگ دی امریکن ایجوکيشنل سسٹم

کا مقصد ہسپانوی والدین کی شمولیت سے نیویگیٹنگ دی امریکن ایجوکیشنل سسٹم  )این اے ای ایس( 

ایسا امریکی تعلیمی نظام کا دورہ کرنے  NAESان کے بچوں کے تعلیمی کریئر میں اضافہ کرنا ہے۔  

کی والدین کی صالحیت میں اضافہ کرکے کرتے ہیں۔  والدین کے سیمینار کی چار سیریز کے ذریعہ 

NAES ے بچوں کے تعلیمی تجربات کا نظم کرنے کے لئے سپانوی بولنے والے اسکولی نظام کے ساتھ بات چیت کرنے اور اپن

 5000 - 888( 847پروگرام کو ) ELLوالدین کو تعلیم، فنون اور بھروسہ فراہم کرتا ہے.  مزید معلومات کے لئے براہ کرم 

 ۔6024ایکسٹینشن پر کال کریں۔ 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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 ضميمہ

 کی دليل 46-ء کی شناخت کے ليے سکول ڈسٹرکٹ ی وکل وقتی اور جز وقتی طلبا

 ( فارمس کے نمونےELLانگریزی زبان سيکھنے کے )

  گھریلو زبان کا معائنہ 

 ( اندراج کے نوٹسNOE کا خط )سال 3 - 1 

 ( اندراج کے نوٹسNOE+ کا خط )سال 3 

  پروگرام کی( وضاحتTBE ،دوہری زبان ،TPI ) 

 انگریزی میں مہارت کا خط 

 ELL پروگرام چھوڑنے کا خط 

 ELL پروگرام کی نئی درجہ بندی کی صورتحال کا خط 

 سے زیادہ زبانوں میں دستیاب ہیں.  کچھ میں شامل ہیں: 40اور پروگرام کی وضاحت  NOEانگریزی کے عالوہ، 

 ہسپانوی 

 گجراتی 

 پولش 

 اردو 

 الؤ 

 

 

 

 پروگرام U-46 ELLاسکول ڈسٹرکٹ 

 کل وقتی اور جز وقتی طالب علموں کا پتہ کرنے کے لیے دلیل

 جز وقتی کل وقتی پروگرام

 (TBEعارضی دو زبانی تعلیم )

خواندگی کی مہارت کی  ACCESSسے کم  3.5

 والے طالب علموں کے لئے سطح

خواندگی کی مہارت  ACCESSاور اوپر  3.5

 والے طالب علموں کے لئے کی سطح

کالس ٹیچر زبان میں مہارت کی سطح اور طالب علم کی تعلیمی پروفائل کی بنیاد پر ہدایت میں فرق کرنے 
 اور تیار کرنے کے لئے تدریسی آالت کا استعمال کریں گے۔

 پر اطالق نہیں ہوتا ہے TPIکل یا جز وقتی خیال کا  (TPIہدایت کا عارضی پروگرام )

 دوہری زبان کا پروگرام ماڈل کل وقتی پروگرام ہے دوہری زبان
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 گھریلو زبان کا معائنہ
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 سال 3-1( کا خط NOEاطالع )داخلے کی 
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 سال 3( کا خط +NOEاندراج کے نوٹس )
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 TBE -پروگرام کی وضاحت 
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 دوہری زبان -وضاحت پروگرام کی 
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 TPI -پروگرام کی وضاحت 
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 انگریزی ميں مہارت کا خط
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ELL پروگرام چھوڑنے کا خط 
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ELL ی نئی درجہ بندی کی صورتحال کا خطپروگرام ک 
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 U-46اسکول ڈسٹرکٹ 

ELL والدین ہینڈ بک 

ELL محکموں << انگریزی زبان کے سیکھنے والے لیے  پروگرام کے بارے میں اضافی معلومات کے

(ELL )46 کے تحت.org-www.u  پرELL پروگرام کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

46.org-www.u  پر ڈپارٹمنٹ << انگریزی زبان کے سیکھنے والے پرELL  کی ویب سائٹ مالحظہ

 کریں۔

 یہ ہینڈ بک انگریزی، ہسپانوی، پولش، گجراتی، الؤ، عربی اور اردو میں دستیاب ہے۔

http://www.u-46.org/
https://www.u-46.org/SDU46
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 نوٹ/اہم ٹیلی فون نمبر

 


