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   ہی اعالم نی پر والد تی اہل  ی طالب علم ک
 ) زبان کا پروگرام ESOL( یزی انگر لئےی بولنے والوں ک ںی زبان  گری د برائے

 خدمات  ی سی تدر ی زبان ک ی ضمن  اور
  

 :_____________________ تاریخ: ____________________________________طالب علم کا نام
 

 : ________________ ہوم روم: ______________  گریڈ لیول_________________: اسکول
 

 محترم والدین/سرپرست:
 

) کے ڻیسٹ کی بنیاد پر آپ کے بچے کی  ELPاس خط کا مقصد آپ کو مطلع کرنا ہے کہ مندرجہ ذیل انگریزی زبان کی مہارت (
 ) کے طور پر کی گئی ہے۔  ELشناخت انگریزی متعلم (

 
 لیول: _____   ELPآپ کے بچے کا   کنڈرگارڻن اسکرینر  
 WIDA  آپ کے بچے کا   ) 12  – 1گریڈز (® اسکرینرELP   _____ :لیول 
 ACCESS برائے  ELLs 2.0 ®    آپ کے بچے کاELP   _____ :لیول 
 لیول: _____   ELPآپ کے بچے کا    ®ELLsبرائے   ACCESSمتبادل  

 
______   زبان پروگرام میں ہے کیوں کہ اس کی انگریزی میں مہارت کا درجہ اس ڻیسٹ میں  ESOLآپ کا بچہ ہمارے اسکول کے  
 ۔  مالحظہ کریں بائیں طرف سے کم تھا۔ ذیل میں چارٹ کی

 
دریسی خدمات  آپ کا بچہ انگریزی زبان کی مہارتوں کو ترقی دینے اور تعلیمی کامیابی میں مدد کے لئے ضمنی زبان کی ت 

 مالحظہ کریں۔  دائیں طرف بھی حاصل کر رہا ہے۔ ذیل میں چارٹ کی  

 آپ کا بچہ ضمنی زبان کی تدریسی خدمات حاصل نہیں کر رہا ہے۔  

 
نگریزی اور تعلیمی مہارتوں کو بڑھانے کے لئے کارگر ہیں۔ اگر آپ کا بچہ  ہمارا زبان کی تدریس پروگرام اور خدمات طلباء کی ا

 ہائی اسکول میں ہے، تو انگریزی لرنر فارغ التحصیل کی شرح ____% ہے۔ 

ESOL  ضمنی زبان کی تدریسی خدمات  زبان پروگرام 
مہیا کرنے کے نمونوں میں   ESOLآپ کے بچے کو مندرجہ ذیل  

سے ایک کے ذریعہ سکول میں استعمال ہونے والی انگریزی  
 پڑھائی جا رہی ہے*۔ 

 
 علیحده کرده  
 شامل کرده  
 ریسورس سینڻر/لیب 
 کالس پیریڈ ESOLشیڈول کرده   
نیوکمر/نئے آنیوالوں کا پروگرام میں شیڈول کرده   

ESOL کالس پیریڈ 
 جامع مواد  
 جامع مواد نیوکمر پروگرام میں  
 دوہری زبان شامل کرنا  
 جدت انگیز: _______________________  

 
فراہمی ماڈل کی وضاحت   ESOL پر  *برائے مہربانی اس اطالع کے اختتام 

 دیکھیں۔ 

 :  LEAsنوٹ برائے 
یا   Iاس نمایاں کرده حصے کو ہڻا دیں اور اپنی ڈسڻرکٹ کے عنوان  

فنڈ کرده ضمنی زبان پروگرام/سرگرمیاں یہاں درج کریں۔  IIIعنوان 
پروگرام کی پیشکشوں کو بائیں    ESOL(بنیادی، ریاستی زیرنگرانی  

 طرف نہ دہرائیں۔)  
 

کرده  آپ کو اس کی نشاندہی الزمی کرنی ہوگی: طالب علم کو پیش 
وفاقی مالی تعاون کرده پروگرام میں استعمال ہوئے تدریس کے  
طریقوں کے ساتھ ساتھ دوسرے دستیاب پروگراموں میں تدریس کے  
طریقے، بشمول کہ اس طرح کے پروگرام مواد، تدریسی مقاصد میں  
کیسے مختلف ہیں اور انگریزی اور مقامی زبان کا تدریس میں  

کے لئے منتخب کرده پروگرام خاص    استعمال، اور ان کے طالب علم 
طور پر ان کے بچے کی انگریزی سیکھنے میں کس طرح مددگار  
ثابت ہوگا اور گریڈ کو فروغ دینے اور فارغ التحصیل ہونے کے  
لئے عمر کے لحاظ سے موزوں تعلیمی کامیابی کے معیار کو پورا  

 کرے گا۔ 
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اپنے بچے کی تعلیمی کامیابی کی حیثیت کا جائزه لینے کے لئے، برائے مہربانی اسکول کے آن الئن والدین پورڻل میں الگ ان کریں:  

]’s parent portal name and link here. If there is no parent portal, delete Insert your schoolTE TO LEAs: NO
this sentence and describe how the parent can access the child’s academic progress [. 

 
آپ کا بچہ جب ڈسڻرکٹ کی طرف سے انگریزی کی مہارت کے قائم کرده درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو اسکول آپ کے بچے کو اس  

ESOL  زبان پروگرام اور ضمنی زبان کی خدمت سے رخصت کر دے گا۔ 
 

ساتھ مل کر خصوصی تعلیم کے  برائے مہربانی نوٹ کریں کہ اگر آپ کا بچہ معذوری کا حامل ہے، تو زبان کی معاونت کا عملہ کے 
 ) میں بیان کرده زبان کی خدمات کا تعین کیا ہے۔ IEPعملے نے انفرادی تعلیمی پروگرام (

 
زبان پروگرام (پچھلے صفحے پر چارٹ کے بائیں طرف دیکھیں) اور/یا ضمنی زبان کی تدریسی خدمات (پچھلے   ESOLآپ  

صفحے پر چارٹ کے دائیں طرف دیکھیں) کو مسترد کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ برائے مہربانی ذیل میں بیان کرده فرد سے رابطہ  
ے ہیں، اگر آپ پیشکش کرده مختلف زبان کی تدریسی خدمات کے  کریں اگر آپ اپنے بچے کے لئے شرکت سے انکار کرنا چاہت

 بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ ہماری والدین سے مالقاتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ 
 

 نام: _________________________________عنوان: _______________________________ 
 

 میل: _____________________________ -_____________________ ایڻیلیفون نمبر: __
 

] :keep the description(s) Please NOTE TO LEAs: فراہمی نمونہ کی تفصیل ESOLاسکول کی آپ کے بچے کے 
].applicable to the child and delete the others 

اساتذه سے چھوڻا گروپ زبان کی تدریس حاصل کرنے کے مقصد سے عام تعلیمی کالس   ESOLطلباء کو   ELعلیحده کرده:  
 ۔ سے الگ کر لیا جاتا ہے

طلباء اپنی بنیادی تعلیمی کالس میں ہی رہتے ہیں جہاں وه اپنے مواد سے متعلقہ اساتذه سے مواد کی تدریس    ELشامل کرده:  
 اساتذه کی طرف سے ہدفی زبان کی تدریس حاصل کرتے ہیں۔   ESOLکے ساتھ ساتھ  

 ۔ ت موصول ہوتی ہے طلباء کو ملڻی میڈیا مواد کے ذریعہ ضمنی گروپ ماحول میں زبان کی معاون  ELریسورس سینڻر/لیب:  

طلباء ابتدائی سماجی اور تدریسی انگریزی کے ساتھ ساتھ    ELپر مشتمل کالس میں،   ELs: صرف  کالس ESOLشیڈول کرده  
 مواد کی تعلیمی زبانوں میں بھی تدریس حاصل کرتے ہیں۔ 

پر   ELsطلباء، صرف   ELحال ہی میں آنے والے تارکین وطن کے لئے کالس:   ESOLنیوکمر پروگرام میں شیڈول کرده  
طلباء کو ابتدائی سماجی اور تدریسی انگریزی کے ساتھ ساتھ   ELمشتمل کالس میں، نیوکمر پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں۔  

 مواد کی تعلیمی زبانوں میں بھی تدریس حاصل کرتے ہیں۔ 

طلباء پر مشتمل کالس میں زبان کی معاونت اور مواد کی   EL  طلباء صرف EL مڈل اور ہائی اسکول کے درجہ پر جامع مواد:  
 تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 

  طلباء حال ہی میں آنے والے تارکین وطن کے لئے ایک نیوکمر پروگرام میں حصہ لے  ELنیوکمر پروگرام میں جامع مواد:  
طلباء پر مشتمل کالس میں زبان کی معاونت اور مواد کی    ELطلباء صرف    ELرہے ہیں۔ مڈل اور ہائی اسکول کے درجہ پر 

 تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 

طلباء دوہری زبان کے ماحول میں شمولیت کے ذریعہ زبان کی معاونت حاصل کرتے ہیں۔ کالس   ELدوہری زبان شامل کرنا:   
 طلباء شامل ہیں۔  ELطلباء اور غیر   ELمیں 

 جدت انگیز: ________________________________________________________  


