
 
 عبوری پروگرام برائے تدريس        

 

ايس ٹی پی آئی يا ای  (TPI) رہنمائی کا عبوری پرگرام
ايل {انگريزی بحيثيت دوسری زبان} ايک ايسا پروگرام 
پے جسے کم استعمال کی جانے والی زبانوں کے پِس 
منظر سے تعلق رکهنے والے اہل طلبہ کی خدمت کے 

ليمی مقاصد اور انگريزی ليے بنايا گيا ہے۔ يہ پروگرام تع
سيکهنے ميں طلبہ کو کامياب ہونے ميں مدد کرنے کے 
ليے تعاون فراہم کرتا ہے۔ شيلٹرڈ انگلش کی ہدايات کا 
استعمال کرکے يہ پروگرام انگريزی زبان ميں رہنمائی 
فراہم کرتا ہے۔ اس پروگرام ميں نمائندگی کی جانے والی 

ں: مينڈرين، زبانوں کی کچه مثاليں مندرجہ ذيل ہي
 ويتناميز، الو اور عربی زبان۔

 

   80:20 دوہری زبان
 

ڈول لينگويج پروگرام کا مقصد طلبہ کی ہلی اور دوسری 
زبان ميں مضبوط سالحيتوں اور مہارت کو ترقی دينا 
ہے تاکہ وہ دو زبانوں ميں ماہر ہوسکيں، اور دو چيزوں 

سکيں۔ ميں تعليم يافتہ ہوسکيں اور دو تہذيب کو جمع کر
U-46  ون وے اور ٹو وے ڈول لينگويج(DL)  پروگرام

کے ماڈل پيش کرتا ہے۔ ون وے اور ٹو وے ڈی ايل کے 
پروگرام ماڈل ميں يکساں بنيادی اصول ہوتے ہيں ليکن 

 لسانی گروہوں کے ساخت ميں مختلف ہوتے ہيں
 

U-46  ،صرف ايک  ون وے ڈول لينگويج پروگرامميں
ہے: ہسپانوی بولنے والے  لسانی گروہ سے مرکب ہوتا

وہ طلبہ جو ای ايل ايل کی خدمات حاصل کرنے کے اہل 
 ہيں

 

U-46  ،دو لسانی  ٹو وے ڈول لينگويج پروگرامميں
 گروہ سے مرکب ہوتا ہے:

 ايل ايل کی  ی زبان بولنے والے وہ طلبہ جو ایہسپانو
نهوں نے خدمات اخدمات حاصل کرنے کے مستحق ہيں، اور 

 ، اورہےکو قبول کرليا 
  مادری زبان اور/ يا انگلش زبان کا غلبہ رکهنے والے

 طلبہ۔

گريجويشن کے تقاضوں کے ليے ای ايل ايل پروگرام ميں  *
 کالسيں  

 

کےمجهے انگريزی زبان کے متعلمين کے  پروگراموں   
 بارے ميں کہاں سے  معلومات حاصل ہوسکتی ہيں؟

يل کے ويب مزيد معلومات کے ليے، برائے مہربانی ای ايل ا

ڈول لينگويج پروگرام کے بروچر  U-46سائٹ پر دستياب  
 :کو مالحظہ فرمائيں

www.u-46.org/ell 
 فيملی ويلکم سنٹر

 ايسٹ شکاگو اسٹريٹ 355
 IL 60120ايلِجن، 

 6038ايکسٹنشن  888-5000 (847)
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ا بچہ اچهی انگريزی نہيںگر مير   
 بولتا ہے تو، کون سی خدمات دستياب ہيں؟
 

ELL طلباء کے لئے خدمات 
 فيملی ويلکم سنٹر:

 ی خدمات مندرجہ ذيل ہيں:ادفيملی ويلکم سنٹر کی بني 
 

ہوم لينگويج سروے کے کسی بهی سوال کے  ●
جواب ميں "ہاں" کی بيناد پر مبنی غير انگريزی پِس 

لينگويج سروے کے ذريعہ متعين  منظر رکهنے پر ہوم
کئے گئے ہر طالب علم کے انگريزی زبان کی مہارت 

 کا اندازہ لگانا۔

مجوزہ اسکريننگ کے آلہ کے اسکوروں کی  ●
بنياد پر ای ايل ايل کی خدمات حاصل کرنے کے ليے 

   طلبہ کی صالحيت متعين کرنا۔ 

اگر کوئی طالب علم ای ايل ايل کی خدمات حاصل کرنے 
کا اہل ہے، تو پهر فيملی ويلکم سنٹر مناسب پليسمنٹ کے 

 بارے ميں سفارش کرے گا۔

بچوں کے ليے دستياب ہداياتی پروگراموں کے  ●
 ضلع کے بارے ميں نئے خاندانوں کو مطلع کرنا۔

اندراجی طريقہ کار کے بارے ميں معلومات  ●
 فراہم کرنا

سکول ڈسٹرکٹ اور کميونٹی ميں دستياب ا ●
وسائل کے ضلع کے بارے ميں نئی فيمليوں کو مطلع 

  کرنا۔

 

 
 

ELLمجهے کيسے معلوم ہوگا کہ ميرا بچہ  کی    

 خدمات کا اہل ہے؟
گهريلو اور  طلباء کی معلومات کا فارمرجسٹريشن کے وقت، کنبے 

سرپرست نے مکمل کرتے ہيں۔ اگو والدين يا قانونی  زبان کا سروے
گهريلو زبان کا سروے ميں درج سواالت ميں سے ايک تا دو کا 

ميں ديا تو، پهر طالب علم کو اسکرينر انسٹرومنٹ  "ہاں"جواب 
سے گزارا جائے گا۔ اسکرينر انسٹرومنٹ کا مقصد طالب علم کی 

خدمات حاصل  ELLانگريزی زبان کی لياقت کا تعين کرنا اور 
 اہليت کو شناخت کرنا ہے۔کرنے کے لئے طالب علم کی 

 

اّلينوائس رياستی تعليمی بورڈ کا تجويز کردہ  U-46اسکولی ضلع 

 ™Pre-IPT,  WIDA MODEL,  اسکرينر انسٹرومنٹ

کو طلباء کی اہليت کا تعّين  ™ACCESS W-APTاور 

ايلی  .کرنے کے لئے اپنی اساس کی حيثيت سے استعمال کرتا ہے
گريزی زبان ميں مہارت کی ٓائی نوئس اسکول کے طلباء کے ليے ان

ايس بی ای کی بيان کردہ تعريف سے کم اسکور حاصل کرنے والے 
 طلباء ای ايل ايل خدمات حاصل کرنے کے اہل ہيں۔

 
اس اسکرينر انسٹرومنٹ کے نتائج کی بنياد پر مناسب داخلہ اور 

 خدمات  کے سلسلے ميں سفارش تيار کی جاتی ہے۔
 

ے نام ايک اطالعی خط فراہم کيا جاتا ہے۔ تفصيل پر مشتمل والدين ک
ميں داخلے کی سفارش کو قبول يا مسترد کرسکتے  ELLوالدين 
 ہيں۔

 

کے ذريعہ استعمال  U-46اگر طالب علم اسکولی ضلع 

خدمات کا اہل  ELLکردہ داخلے کی شرائط کے مطابق 
نہيں ہے تو والدين کو اس فيصلے پر ذيل کے پاس اپيل 

 ے:کرنے کا حق حال ہ
 کين کاؤنٹی عالقائی تعليمی دفتر

  60134اسٹريٹ، جينيوا، اّلينوائس  6thساؤته  210
 5955-232 (630)فون نمبر     

 

 
 

 Transitional]عبوری دو لسانی تعليم 
Bilingual Education (TBE)]  کا پروگرام

والے طلباء کے  ELLايک جيسے کثير الوقوع زبان کے 
اء کی آبائی زبان ميں تعليم نيز لئے ہے۔ پروگرام ہذا طلب

 انگريزی ميں عبور بهی فراہم کرتا ہے۔


 

 


