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بہزبانی متعلمین مختلف نقطہ نظر کی ترجمانی اور پیش کرنے، تعلقات کے بارے میں شعور پیدا کرنے اور ان کی شناخت کی تصدیق کرنے   .10
کے لئے زبان کا استعمال اور اس کی نشوونما کرتے ہیں )کمنز، 2001؛ ایسٹبان-گٹارٹ اور مول، 2014؛ مئی، 2013، نیتو، 2010(۔

 WIDA زبان کی نشوونما کے لئے
کے رہنما اصول

زبان کی نشوونما اور سیکھنے کے یہ تازہ ترین رہنما اصول WIDA کی باالدستی اور ہمیشہ سے 
موجود کر سکتا / سکتی ہوں فلسفہ کی مثال ہیں۔

بہزبانی متعلمین سے مراد وہ 
تمام بچے اور نوجوان ہیں جن کا 

سامنا متعدد زبانوں سے ہوتا یا ہوا 
ہے۔ اس میں انگریزی زبان کے 
سیکھنے والے )ELLs( یا دوہری 

زبان سیکھنے والے )DLLs( طلباء اور ایسے 
طلباء شامل ہیں جو انگریزی یا دیسی زبانوں کی 

مختلف قسمیں بولتے ہیں۔


