انگریزی زبان سیکھنے واال ،یا ،ELL
وہ طالب علم ہ�ے جس کو اسکول
میں انگریزی سیکھنے میں اضافی
مدد حاصل ہوتی ہ�ے۔ ریاست ہائے
متحدہ میں  4.9ملین  ELLsہیں۔*
ایک طالب علم کی بطور  ELLsشناخت کرنا

1.1آپ نے گھر میں استعمال ہونے
والی زبان کے بارے میں سواالت کے
جوابات ید�ئے ہیں۔

2.2ٹیسٹ نے سماعت ،عبارت خوانی،
تکلم اور تحریر میں آپ کے ب� چ�ے کی
انگریزی کی مہارت کی پیمائش کی۔

* 2016میں ،نیشنل سنٹر فار ایجوکیشن اسٹاٹسٹک کے مطابق

3.3آپ کے ب� چ�ے کو دوسری کالسوں کے
عالوہ انگریزی میں تعلیم مل
سکتی ہیں۔

 ELLsطلباء ہر سال انگریزی زبان کا تعلیمی ٹیسٹ ید�تے ہیں۔ ٹیسٹ کی معلومات اساتذہ کو یہ منصوبہ بنانے میں مدد دیتی ہ�ے کہ
وہ آپ کے ب� چ�ے کو کس طرح بہتر ین ط یر�قے سے تعلیم دے سکیں۔ ٹیسٹ اسکور اساتذہ کو یہ جاننے میں بھی مدد ید�تے ہیں کہ آپ
کا بچہ کب انگریزی زبان میں تعاون حاصل کرنا چھوڑ سکتا ہ�ے۔ آپ اسکول میں پا�نے ب� چ�ے کی حمایت میں بات کرنے کے يل�ے ٹیسٹ کی
معلومات کا استعمال کرسکتے ہیں۔ پا�نے ب� چ�ے کے اساتذہ سے اس کے بارے میں بات کریں:
•آپ کب ٹیسٹ اسکور حاصل کریں گے اور پا�نے ب� چ�ے کی پیش رفت پر یک�سے نظر رکھیں گے۔
•آپ گھر میں پا�نے ب� چ�ے کی زبان سیکھنے میں کس طرح مدد کرسکتے ہیں۔
•جب آپ کا بچہ انگریزی زبان کی تعلیم میں مہارت حاصل کرتا ہ�ے تو معاونت میں کیسی تبدیلی آتی ہ�ے۔
•کب طلبا کو انگریزی زبان میں مدد ملنا بند ہوجاتی ہ�ے۔

سواالت جو آپ
پوچھ سکتے ہیں

•میرے ب� چ�ے کے یل�ے کیا اہداف ہیں؟
•انگریزی کی تعلیم ان دیگر مہارتوں کے ساتھ یک�سے فٹ بیٹھتی ہ�ے جو میرا بچہ سیکھ رہا ہ�ے؟
•آپ اسکول میں طلبا کی زبانیں اور ثقافتیں یک�سے شامل کرتے ہیں؟

پا�نے ب� چ�ے کے اسکول میں انگریزی زبان سیکھنے کے بارے میں پوچھیں۔
طلباء کا ہر سال ٹیسٹ کیا جاتا ہ�ے ،لیکن آپ کو زبان کی مدد کو قبول کرنے یا مسترد کرنے کا حق ہوتا ہ�ے۔
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