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 ،ELL انگریزے والانکھیس نازب ی، یا 

 لواسک وک سہ ے ج� ملع بلاط ہو

اں اضیے منکھیس ی  ددں انگر میم یز��

ں۔یہ  ئےاہ ستایر ہ ے۔� یتوہ لصاح

*ELLs  ںیم ہدحتم 5.1 نیلم

، نیشنل سنٹر فایر اجوکیشا نسٹاسٹٹک کے مطابق  *2019 م��

نا شناخت کر ELLsر ایک طالب علم کی بطو

ں کےسوی کلسروے کو د� بآپ کے � .3انی، ت خور، عباعتٹیسٹ نے سما .2نے ل ہوستعماآپ نے گھر میں ا .1  چ
ی میں تعلیم ملیزہ انگروعلے کی � بیر میں آپ کے �ر�ر توتکلم ات کے لاے میں سورن کے بابالی زاو  چ

سکتی ہیں۔ ت کی پیمائش کی۔ری کی مہایزانگرئے ہیں۔ ابات د�جو  ی

ELLs ے کہد دیتی �بہ بنانے میں مدہ کو یہ منصوساتذمات اہیں۔ ٹیسٹ کی معلوتے ن کا تعلیمی ٹیسٹ د�بای زیزل انگرء ہر ساطلبا  ہی
آپ تے ہیں کہد د�ہ کو یہ جاننے میں بھی مدساتذر اکوسے سکیں۔ ٹیسٹ اقے سے تعلیم د ی�ین طرح بہتر ے کو کس طر� بآپ کے �ہ و  یچ

ٹیسٹ کی ےنے کے ل�ے کی حمایت میں بات کر� بنے �میں ا�ل سکوآپ اے۔ ڑ سکتا �نا چھوصل کرن حاویں تعان مبای زیزکا بچہ کب انگر  ی چچہ
یں:ے میں بات کررس کے باہ سے اساتذے کے ا� بنے �سکتے ہیں۔ ا�ل کرماستعمات کا امعلو  چچ

کھیں گے۔سے نظر ر یفت پر ک�ے کی پیش ر� بنے �ر ا�ویں گے اصل کرر حاسکویسٹ اآپ کب ٹ •  چچ
سکتے ہیں۔ د کرح مدن سیکھنے میں کس طرباے کی ز چ� بنے � چگھر میں ا�آپ  •
ے۔تبدیلی آتی �نت میں کیسی وے تو معاتا �صل کرت حارمیں مہان کی تعلیم بای زیزآپ کا بچہ انگرجب  •  ہہ
ے۔جاتی �ن میں مدد ملنا بند ہوبای زیزکب طلبا کو انگر •  ہ

سوالت جو آپ

پوچھ سکتے ہیں

اف ہیں؟ے کیا اہدے کے ل�� بے �میر •  یچ

ے؟ا بچہ سیکھ رہا �ے جو میرسے فٹ بیٹھتی � یں کے ساتھ ک�تورن دیگر مہای کی تعلیم ایزگران •  ہہ

تے ہیں؟ مل کرسے شا یفتیں ک�ر ثقاوبانیں ال میں طلبا کی زسکوآپ ا•

چھیں۔ے میں پوبان سیکھنے کے باری زیزل میں انگرے کے اسکو چح بنے � چا�

ے۔تا �نے کا حق ہود کرا مسترنے یل کرد کو قبوبان کی مدآپ کو زے، لیکن جاتا �کا ہر سال ٹیسٹ کیا طلباء    ہہ


