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1

انگر یزی بطور ثانوی زبان (ای
ایس ایل) پروگرام کیا ہے؟

ِپیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈمیں ،انگر یزی کو بطور اضافی زبان سیکھنے والے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کیلئے خصوصی توجہ والی مختلف
اقسام کی متعدد امداد دستیاب ہے۔ یہ و یڈیو انگر یزی بطور ثانوی زبان (ای ایس ایل) پروگرام کے بارے میں ایک جائزہ فراہم کرتی ہے جو ِپیل کے
اسکولوں میں دستیاب ہے۔ آپ اپنے مقامی ِپیل اسکولوں سے ای ایس ایل پروگراموں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مز ید معلومات
کیلئے اپنے پرنسپل سے بات کر یں یا اس و یب سائٹ پر جائیں www.peelschools.org/parents/programs/ESL/urdu

2

طلباء کی گھر پر بولی جانے
والی (مادری زبانوں) کی
اہمیت

ِپیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ میں ،ہمارے خاندان بتاتے ہیں کہ  06فیصد سے زائد بچےگھر پر انگر یزی کے عالوہ دوسری زبانیں بولتے ہیں۔ ہمارا خیال
ہےکہ گھر پر بولی جانے والی زبانیں ایک ایسا طاقتور وسیلہ ہے جو بچوں کو انگر یزی سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔

3

انگر یزی بطور ثانوی زبان (ای
ایس ایل) پروگرام کے کیا
فوائد ہیں؟

ِپیل کے اسکولوں میں انگر یزی بطور ثانونی زبان (ای ایس ایل) پروگرام انگر یزی سیکھنے میں طلباء کی مدد کرتا ہے جس کی انہیں ضرورت ہے تاکہ وہ
اپنی بہتر ین قابلیت کو استعمال کر سکیں۔ ِپیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ اس بات کو یقینی بنانےکا عزم رکھتا ہے کہ تمام انگر یزی زبان سیکھنے والوں کو
ایسی مدد مل رہی ہے جس سے ان کے سیکھنےکے مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے مقامی ِپیل اسکولوں سے ای ایس ایل پروگراموں کے بارے
میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے فوائد کے بارے میں اپنے پرنسپل سے بات کر یں یا اس و یب سائٹ پر جائیں
http://www.peelschools.org/parents/programs/ESL/urdu

4

انگر یزی بطور ثانوی زبان (ای
ایس ایل) میں مدد کس
طرح کی ہے؟

ِپیل کے ایلیمینٹری اسکولوں میں انگر یزی بطور ثانوی زبان (ای ایس ایل) پروگرام کالس روم کے پروگرام سے علیحدہ نہیں ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے
میں اساتذہ اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں کہ بچے جامع اور مؤثر طور پر سیکھ رہے ہیں۔ ہر طالبعلم کی ضرور یات کے مطابق پروگراموں کو معمول کے
کالس روم اساتذہ کے ساتھ تشکیل دیا جاتا ہے اور اگر ضرورت ہو تو کسی ای ایس ایل استادکی اضافی مدد بھی دستیاب ہوتی ہے۔ آپ اپنے مقامی
ِپیل اسکولوں سے یا ہمارے وی و یلکم دی ورلڈ سینٹرز ) (We Welcome the World Centresسے ای ایس ایل پروگراموں کے بارے میں
معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے بچےکو دستیاب امداد کے بارے میں جاننےکیلئے اپنے پرنسپل سے بات کر یں یا اس و یب سائٹ پر جائیں
http://www.peelschools.org/parents/programs/ESL/urdu

5

انگر یزی میں قابلیت
کیلئے سٹیپس )(Steps
کیا ہے )(STEP؟

ِپیل کے اسکول اونٹار یو وزارت تعلیم کے ایک ایسے وسیلےکو استعمال کرتے ہیں جسے سٹیپس ٹو انگلش پروفیشینسی ) (STEPSکہا جاتا ہے جو
ایسے طلباء کیلئے ہے جو بیک وقت انگر یزی اور اونٹار یو کے نصاب کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں۔  STEPبچےکے انگر یزی سیکھنےکی استعدادکا
تخمینہ لگانے میں اساتذہ کی مددکرتا ہے تاکہ وہ ان کے سیکھنےکے اگلے مراحل کا تعین کر یں۔ اپنے بچے اور اسکول کی شراکت سےمطمع نظر
طےکرنے میں والدین  STEPمیں حصہ لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے مقامی ِپیل اسکولوں سے یا ہمارے وی و یلکم دی ورلڈ سینٹرز سے ای ایس ایل
پروگراموں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مز ید معلومات کیلئے اپنے پرنسپل سے بات کر یں یا اس و یب سائٹ پر جائیں
http://www.peelschools.org/parents/programs/ESL/urdu

6

طلباء  ،والدین اور اساتذہ
اکٹھے مل کر کس طرح کام
کرتے ہیں؟

ہم ِپیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ میں ،طلباء ،والدین اور اساتذہ کے درمیان اشتراک کی بہت قدر کرتے ہیں۔ جب بچےتعلیمی انگر یزی میں ماہر بنتے ہیں ،تو
یہ شراکت دار یاں ہر طالب علم میں ترقی کیلئے جوش و جذبہ ،اعتماد اور امید پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ جاننےکیلئے کہ ہر ایک اس میں
کیسے ایک اہم کردار اداکرتا ہے ،اس و یب سائٹ پر جائیں http://www.peelschools.org/parents/involved

