
 

 

  کی اطالع: پلیسمنٹ/یل پروگرام میں تقرریہ ذدرجمن
 کا پروگرام  (ESOL، بولنے والوں کے لیے انگریزی' )'اِیسول' دوسری زبانیں'

ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (ESOL) PROGRAM 

 

 
  ہ تقرری جاری شد                    ابتدائی تقرری     __________________________ تاریخ: 

 
____________________________________________________________________________________ 

 (ID)طالب علم کا شناختی نمبر  (.M.I)درمیانی حرف  (First Name)پہال نام  (Last Name)آخری نام 
 

____________________________________________________________________________________ 
 (Grade) کالس/گریڈ   (School)سکول 

 

 
 عزیز والد، والدہ یا قانونی سرپرست:

 
ں تدریس  پروگرام می  (ESOL)ء سکول سال کے لیے ہمارے 'ایسول'    _________کا بچہ  ی اطالع دے رہے ہیں کہ آپکو بخوشہم آپ

کرنے کا ہے۔    حاصل  لینڈ کے  اہل  زبان کے سروے'  میری  آپکے جواب  (Home Language Survey)'گھر کی  کی اتمیں  استاد   ،
کو اِن خدمات کی  طلباء و طالبات اس بات کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ  کی بنیاد پر  کے ٹیسٹمہارت  تجویز، اور انگریزی زبان میں

 ضرورت ہے۔ 
 

 انگریزی میں مہارت کا مجموعی معیار 
 

 کم مہارت، 
 ابتدائی درجہ

 )نوآموز(
Low Beginner 

 زیادہ مہارت، 
 ابتدائی درجہ
 ( )ابھرتا ہوا 

High 
Beginner 

2 

 کم مہارت،
 درمیانہ درجہ 

 )ترقی پذیر( 
Low 

Intermediate 

3 

 زیادہ مہارت، 
 درمیانہ درجہ 
 )وسعت پذیر( 

High 
Intermediate 

4 

 اعلٰی درجہ
)عبوری 

 حالت(
Advanced 

5 

 ( ابتدائی)
A1 

تحقیق )
 کرنا(

A2 

  )مشغول
 (ہونا

A3 

ے  )داخل ک
 اہل( 

1 

   
     

 
 :سکھایا جاتا ہے طریقے سےمندرجہ ذیل  ،پروگرام میں (ESOL) 'ایسول' آپکے بچے کے

ایل دو لسانی: □ پڑھائی   ای  اور کچھ  ہیں  دونوں میں مہارت حاصل کرتے  انگریزی  اور  زبان  آبائی  اپنی  طلباء و طالبات 
 طالب علم کی آبائی زبان میں دی جاتی ہے۔ 

ایل   نی:مخلوط دو لسا □ اور غیر ای  ایل  توجہ دی جاتی ہے، جس میں ای  پر مساوی  دونوں  زبان  اور شراکتی  انگریزی 
 کالس میں شراکتی زبان میں مشمولی پڑھائی شامل ہے۔

ایل □ پڑھائی:-ای  عبوری  زبان   مخصوص  آبائی  کی  علم  طالب  لئے  مدد کے  میں  مہارت کے حصول  کی  زبان  انگریزی 
 صرف ای ایل کالس میں طالب علم کی آبائی زبان میں مہارت اس پروگرام کا ہدف نہیں ہے۔  استعمال کی جاتی ہے، لیکن

انگریزی زبان کی مہارت کے حصول میں مدد کے لئے طالب علم کی    آبائی زبان میں معاونت کے ساتھ مخلوط کالس: □
 پڑھائی انگریزی میں مہیا کی جاتی ہے۔ آبائی زبان استعمال کی جاتی ہے، لیکن ای ایل اور غیر ای ایل کالس میں زیادہ تر 

پڑھائی □ میں  انگریزی  ایل مخصوص صرف  کی   :ای  پڑھائی  مشمول  اور  مہارتیں  کی  زبان  انگریزی  میں  ایل کالس  ای 
 مرکزی توجہ ہوتا ہے۔ 

ارتیں اور  صرف ای ایل اور غیر ای ایل کالس میں انگریزی زبان کی مہ  انگریزی میں معاونت کے ساتھ مخلوط کالسیں: □
   مشمول پڑھائی کی مرکزی توجہ ہوتا ہے

 
 ہدف /انگریزی سیکھنے والوں کے لیے مطلوبہ معیارپروگرام میں تقرری کے انتخابات کی وضاحت اور 

انگریزی بہتر کرنے اور اسے سکھانے  ہر پروگرام میں  طالب علم کی انگریزی زبان میں مہارت کے انفرادی میعار کے مطابق،  
ہیں۔کے طریقے شا اور لکھنے میں  انگریزی  ہر طالب علم کو    مل  پڑھنے،  بولنے،  بنیادی سننے،  تمام  اور  کرنے  مہارت حاصل 

ای  'انگریزی سیکھنے والے'  مضامین میں تعلیمی کامیابی حاصل کرنے میں مدد دینے کے لیے، ان طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔

ہ طلباء مکمل طور پر عام کالسوں میں منتقل ہو جائیں، اگلے گریڈ میں جانے کیلئے  طلباء سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وایل ایل کے  
 تعلیمی کامیابی کے مقررہ معیار پر پورا اتریں، اور عام طلباء کی شرح کے مطابق ہائی سکول سے گریجویٹ کریں۔ 



 

 

 
 (Parental Rights) والدین کے حقوق

کسی بھی وقت 'ایسول'  ،کے استاد اور/یا سکول سے رابطہ کر کے (ESOL)اپنے بچے کے 'ایسول' آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ 
(ESOL) یہ عمل ساالنہ طور پر مکمل کیا جانا چاہیئے۔ کر دیں۔ کی خدمات کا انکار 

 
 خصوصی ضروریات کے ساتھ ای ایل طلباء 

 پورا کرنے میں مدد دے گا۔  کے پڑھائی کے مقاصد کو  (IEPپروگرام انفرادی تعلیمی منصوبہ ) ESOLطالب علم کا ایسول 
 

 نیچے اپنے فیصلے کی نشاندہی کریں: تقرری کے بارے میںاپنے بچے  براِہ مہربانی،
 

 پروگرام میں شامل ہو۔  (ESOL)ء سکول سال کیلئے 'ایسول'  _________، میں چاہتا/چاہتی ہوں کہ میرا بچہ جی ہاں □
کرنے کیلئے میرے بچے سے انگریزی    یں پیش قدمی کا تعینزبان م  انگریزیدوسرے سیمسٹرمیں  ہوں  میں جانتا/جانتی  

 امتحان لیا جائے گا۔ساالنہ بنیاد پر زبان میں مہارت کا 
 

 پروگرام میں شامل ہو۔  (ESOL)ء سکول سال کیلئے 'ایسول'  _________، میں نہیں چاہتا/چاہتی کہ میرا بچہ نہیں □
کا تعین کرنے کیلئے میرے بچے سے انگریزی زبان میں مہارت کا   زبان میں پیش قدمی ہوں کہ انگریزیمیں جانتا/جانتی 

میرا بچہ انگریزی  ۔خدمات سے انکار کیا ہو ESOL، اگرچہ میں نے اپنے بچے کے لئے ایسول امتحان لیا جائے گاساالنہ 
ے مطلع رہیں کہ  براِہ مہربانی اس بات سکا متعلم رہے گا جب تک کہ اس سے نکلنے کے ریاستی معیار پورا نہیں ہوتا۔  

مزید خدمات کے اہل ہو سکتے ہیں، مثالً سکول کے بعد ٹیوشن اور   ،کے تحت  III  '(Title III)'ٹائٹل    ،آپ اور آپکا بچہ
گرمیوں کی چھٹیوں میں انگریزی سکھانے پر زور دینے والے پروگرام، والدین کی معاونت کے پروگرام، اور والدین و 

 کے لیے کسی ترجمان کی خدمات۔ اساتذہ کی مالقاتوں/کانفرنسوں 
 

 نکلنے کا معیار
`خدمات کے لئے مزید اہل نہیں ہونگے جب  تک انگریزی زبان کے ساالنہ تشخیصی ESOLانگریزی زبان کے متعلمین ایسول 

 جائزے میں وہ نکلنے کے ریاستی معیار کو پورا نہیں کرتے۔ 
 
 

 مخلص، 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 (Phone)فون نمبر                  (Title)عہدہ                  (Name)نام 

 
 ، رابطہ کریں: پروگراموں کے بارے میں مزید معلومات لینے کیلئے یا پروگرام چننے میں مدد کے لیے کے تدریس

 
____________________________________________________________________________________ 

 (Phone)فون نمبر     (Title)عہدہ      (Name)نام 
 

براِہ مہربانی  یقینی بنائیں کہ آپ نے اوپر اپنے بچے کی ایسول تعیناتی کے بارے میں اپنا فیصلہ ظاہر کر دیا ہے تصدیق کرنے 
 کے لئے، نیچے دستخط کریں: 

 
_____________________________________________________________________________________ 

  (Date)تاریخ                       (Parent/Legal Guardian’s Signature)والد، والدہ یا قانونی سرپرست کے دستخط 
 

     
 ، مندرجہ ذیل کو واپس لوٹائیں:  دستاویزیہ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 (Date)تاریخ                      (Title)عہدہ    (Name)نام 


	انگریزی میں مہارت کا مجموعی معیار
	پروگرام میں تقرری کے انتخابات کی وضاحت اور انگریزی سیکھنے والوں کے لیے مطلوبہ معیار/ہدف

