
 ميں انگلش لينگويج لرنرز U-46سکول ڈسڻرکٹ ا
 پروگرام

 )٭TBEعبوری دوزبانی تعليم (
) پروگرام انگريزی کی TBEعبوری دوزبانی تعليم (

جيسی ہی اعلی اثر والی زبان کے غير آبائی انگريزی 
بولنے والے اہل طالبعلموں کے لئے ہے۔ يہ پروگرام 

انگريزی ميں ترجمہ کے ساته ساته طالبعلموں کی 
مادری زبان ميں ہدايات فراہم کرتا ہے۔ اس پروگرام کو 

 يا اس سے 20ان اسکولوں ميں پيش کيا جاتا ہے جہاں 
 زائد اہل طلباء ايک ہی زبان کی جماعت ميں ہوں

 

 )٭TPI     عبوری پروگرام برائے تعليم (
 ESL) يا TPIعبوری پروگرام برائے تعليم (

(انگريزی بطور ثانوی زبان) کم اثر زبان کے پس 
منظر سے آنے والے اہل طالبعلموں کو پيش کيا جانے 

واال الزمی پروگرام ہے۔ يہ پروگرام طالبعلموں کو 
تعليمی مضامين ميں کامياب ہونے اور انگريزی 

سيکهنے ميں مدد کرنے کے لئے حمايت فراہم کرتا 
ہے۔ يہ پروگرام شيلڻرڈ انگلش انسڻرکشن کا استعمال 

کرتے ہوئے انگريزی زبان ميں ہدايات فراہم کرتا ہے۔ 
اس پروگرام ميں نمائندگی کرنے والی زبان کی 

ی، الؤ  ويتنامنڈارن،یمجماعتوں کی کچه مثاليں يہ ہيں: 
اور عربی۔ دوسرے مرحلہ ميں يہ کلسايں گريجويشن 

 ميں شمار ہوتی ہيں۔

 

         دو زبانی پروگرام٭
اس پروگرام کا مقصد دو زبانی، خوانده اور دو ثقافتی 
بننے کے لئے، طالبعلم کی پہلی اور ثانوی زبان ميں 

 ون U-46مستحکم مہارت اور قابليت کو ترقی دينا ہے۔ 
) پروگرام ماڈلز DLوے اور ڻو وے ڈوول لينگويج (

 پروگرام DLکی پيشکش کرتا ہے۔ ون وے اور ڻو وے 
ايک ہی جيسے بنيادی اصول رکهتے ہيں ليکن لسانياتی 

 جماعت کی تکميل کرنے ميں مختلف ہوتے ہيں۔

U-46 ميں، ون وے ڈوول لينگويج پروگرام صرف 
ايک لسانياتی جماعت پر مشتمل ہے: ہسپانوی بولنے 

 خدمات وصول کرنے کے اہل ELLوالے طالبعلم جو 
 ہيں۔

U-46 ميں، ڻو وے ڈوول لينگويج پروگرام دو لسانياتی جماعتوں پر مشتمل 
 ہے:

 خدمات وصول کرنے کے ELLہسپانوی بولنے والے طالبعلم جو  •
 اہل ہيں اور جنهوں نے خدمات کو قبول کرليا ہے، اور

آبائی طور پر انگريزی بولنے والے اور/يا انگريزی پر عبور  •
 رکهنے والے طالبعلم۔

  پروگرام کی کالسيز گريجويشن کی مطالبات ميں شمار کی جاتی ہيں۔ ELL٭

ELL ڈيپارڻمنٹ کی تعليمی پروگرامز کے بارے ميں مزيد معلومات کے 
 ويب سائٹ ELL طالبعلموں کے پيرنٹ ہينڈبک اور/يا ELLلئے، براه کرم 

 www.u-46.org/ellسے رجوع کريں: 

  فيملی ويلکم سينڻر
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نڻریس لکمیو  
 

 سے زياده زبانوں اور U-46 ،100اسکول ڈسڻرکٹ 

ثقافتوں کی نمائندگی کرنے والے متنوع متعلمين کی 
کميونڻی ميں خوش آمديد۔ ہمارا مقصد فيملی ويلکم سينڻر 

ميں آنے والے ہر اس خاندان کو جو کہ سينڻر ميں آتا 
 اسکول سسڻم کو نيوی گيٹ کرنا U-46ہے ان کے 

سيکهنے کے دوران باعزت، محترم، اور باخبر 
محسوس کرانا ہے۔ فيملی ويلکم سينڻر کی بنيادی توجہ 

اس بات کو يقينی بنانا ہے کہ انگريزی کے عالوه 
دوسری زبانوں کا پس منظر رکهنے والے طالبعلموں 

) کے ISBEکو ايلی نوائے اسڻيٹ بورڈ آف ايجوکيشن (

مطابق مناسب تعليمی پروگرام ميں رکها جائے۔ ہم 
خاندانوں کو ان کے بچوں کی تعليم کے بارے ميں 

ہدايت اور معلومات فراہم کرنے کے ذريعہ ڈسڻرکٹ 
کی سبهی کے لئے تعليمی کاميابی کی توجہ کی حمايت 
ميں الزمی مرحلۂ اول ہيں۔ تعيناتی کی تجويز اس بات 

کو يقينی بناتی ہے کہ طالبعلم اپنی مکمل صالحيت کے 
ساته اپنی تعليمی اور زبان کی مہارتوں کو ترقی دينے 

 سے منسلک تعليمی پروگرامنگ وصول کرے گا۔

 
 
 

 

 :فيفيملی ويلکم سينڻر کی بنيادی خدمات يہ ہيں

 

ہوم لينگويج سروے کے دونوں سوالوں ميں سے کسی کے "ہاں"  ●
جواب پر مبنی غير انگريزی پس منظر رکهنے والے ہوم لينگويج 
سروے کے ذريعہ شناخت شده ہر طالبعلم کی انگريزی زبان کی 

 قابليت کو اسکرين کرنا۔
 

● ELL خدمات وصول کرنے کے لئے تجويز کرده اسکريننگ الہ 
کے اسکور پر مبنی کسی طالبعلم کی اہليت کا تجزيہ کرنا۔ اگر 

 خدمات وصول کرنے کا اہل ہوتا ہے، تو ELLکوئی طالبعلم 
 فيملی ويلکم سينڻر مناسب پليسمنٹ کی تجويز کرے گا۔

 

نئے خاندانوں کو ان کے بچوں کے لئے دستياب تعليمی پروگرامز  ●
 کے ڈسڻرکٹ کے بارے ميں مطلع کرنا۔

 
 رجسڻريشن کے طريق عمل کے متعلق معلومات فراہم کرنا ●

 
 اور کميونڻی ميں U-46نئے خاندانوں کو اسکول ڈسڻرکٹ  ●

 دستياب ذرائع کے ڈسڻرکٹ کے بارے ميں مطلع کرنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 طلباء کی تشخيص اور پليسمنٹ
 

رجسڻريشن کے وقت، ڈسڻرکٹ کے سبهی نئے خاندان اسڻوڈينٹ 
انفارميشن فارم اور ہوم لينگويج سروے مکمل کرتے ہيں۔ ايلی نوائے 

 کے مطابق، ڈسڻرکٹ طالبعلم کی جماعت کی 228.15اسکول کوڈ 

سطح کے لئے مناسب تجويز کرده اسکريننگ آلہ کا استعمال کرتے 
ہوئے ہوم لينگويج سروے کے ذريعہ غير انگريزی پس منظر رکهنے 

والے طلباء کے طور پر شناخت کئے گئے ہر طالبعلم کی انگريزی 
زبان کی صالحيت کو اسکرين کرتا ہے۔ طلباء کو ان کی انگريزی 

زبان کی قابليت کا تجزيہ کرنے کے لئے اسکرين کيا جاتا ہے، جو اس 
 پروگرام کی خدمات کے لئے ELLبات کی تعيين کرتا ہے کہ آيا وه 

 طلباء کی اہليت کی تعيين کے U-46اہل ہيں يا نہيں۔ اسکول ڈسڻرکٹ 

لئے اپنی بنياد کے طور پر ايلی نوائے اسڻيٹ بورڈ آف ايجوکيشن کے 
 ™PRE-IPT, WID A MODELتجويز کرده اسکريننگ آالت: 

W-APT™, ACCESS۔ تجويز کرده اسکريننگ  کا استعمال کرتا ہے

کے نتائج پر مبنی مناسب پليسمنٹ اور خدمات کے متعلق تجويز کی 

 طالبعلموں کی مختلف ELL کی ہدايات پر مبنی  ISBEجاتی ہے۔ 

 پروگرامز کی U-46 ELLضروريات کو پورا کرنے کے لئے 

 مختلف اقسام کی پيشکش کرتا ہے۔
 

 پروگرام کی تفصيل ان والدين/سرپرستوں ELLاندراج کی نوڻس اور 

 پروگرام ميں خدمات کے ELLکو فراہم کی جاتی ہيں جن کے بچے 

 لئے اہل ثابت ہوجاتے ہيں۔
 

والدين کو پليسمنٹ کی تجويزات کو قبول کرنے يا رد کرنے کا اختيار 
 حاصل ہے۔

 
 کے ذريعہ استعمال ISBE اور U-46اگر طالبعلم اسکول ڈسڻرکٹ 

 خدمات کے لئے اہل ELLکئے جانے والے معيار داخلہ کے مطابق 

نہيں ہے، تو والدين کو اس فيصلہ کے خالف اپيل کرنے کا حق حاصل 
 ہے کال کرتے ہوئے يا بذريعہ کتابت:

 ساؤته سکسته اسڻريٹ، 210کين کاؤنڻی ريجنل آفس آف ايجوکيشن 

 5955-232 (630) فون نمبر 60134جينيوا، ايلی نوائے 

歓

 
 

Witać 

Bienvenue 

 

Benvenuto 

Willkommen 
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