
 (ELانگلش لرنرز )

EL  کی اصطالح کا اطالق ان طلباء پر ہوتا ہے، جن کی بنیادی
زبان انگریزی کے عالوہ کوئی اور ہو۔ یہ طلباء موجودہ طور پر 
انگریزی میں مہارت کے ایسے درجے کے حامل ہو سکتے ہیں، 

واشنگٹن سٹیٹ ٹرانزیشنل بائی لنگوئل جس کی وجہ سے وہ 
کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ ( TBIP) انسٹرکشنل پروگرام

پروگرام کا مقصد طلباء کو انگریزی زبان میں اپنی مہارت اور 
اس کے ساتھ ہی اپنے گریڈ کے درجے کے علم کو بہتر بنانے 

 میں مدد کرنا ہے۔

 نظریہ / فلسفہ

طلباء کو طاقتور تعلیمی  ELمی ویلی اسکول ڈسٹرکٹ لسنوکوا
تجربہ فراہم کرتا ہے، جو پیچیدہ، دلچسپ سرگرمیوں اور 

انگریزی زبان براہ راست سکھانے پر زور دیتا ہے۔ زبان کی 
ترقی کو تیز کیا جاتا ہے، تاکہ طالبعلم تمام تعلیمی شعبہ جات میں 

 اعلی معیارات حاصل کر سکے۔

می لکے لیے، سنوکواانگریزی زبان کی ترقی کو ممکن بنانے  
سپورٹِو مین اسٹریم ویلی اسکول ڈسٹرکٹ ایک مواد پر مبنی، 

( کو ELsاستعمال کرتا ہے۔ یہ انگلش لرنرز ) انسٹرکشنل ماڈل
پڑھانے کا ایک ایسا طریقہ ہے، جو طلباء کی انگریزی زبان کی 
ترقی کو فروغ دیتے ہوئے تعلیمی مضامین کو قابل فہم اور قابل 

کے لیے مخصوص حکمت عملیاں استعمال کرتا رسائی بنانے 
طلباء کو ضرورت  ELانگریزی زبان میں یہ معاونت تمام  ہے۔

کے مطابق، انفرادی طور پر یا چھوٹے گروہ میں تعلیم کی 
می ویلی لسنوکوا صورت میں اپنی کالس روم کے اندر ملتی ہے۔

 SIOPاسکولز میں نافذ شدہ کچھ مخصوص تعلیمی ماڈلز میں 
واشنگٹن اسٹیٹ شامل ہیں۔ اس کے عالوہ،  GLADپراجیکٹ اور 

( اساتذہ کو تعلیمی ELDs) لپمنٹ اسٹینڈرڈزانگلش لینگوئج ڈیو
طلباء کو انگریزی سیکھنے  ELاہداف فراہم کرتے ہیں، جبکہ وہ 

 میں مدد دیتے ہیں۔

 

 خدمات کے لیے کیسے اہل ہوتے ہیں۔ ELطلباء 

اہلیت کی شرائط پر پورا اترنا مطلوبہ کے لیے  ELطلباء کو 
خدمات کے لیے اہل ہوتے ہیں،  ELچاہیے۔ طلباء اس وقت تک 

جب تک کہ وہ انگریزی زبان میں مہارتوں، نہ صرف بولنے اور 
سننے، بلکہ پڑھنے اور لکھنے، میں اعٰلی درجے پر نہیں پہنچ 

جاتے۔ اہلیت کا تعین انگلش لینگوئج پروفیشنسی اسیسمنٹ 
(ELPA21 کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ )ELPA  کے تحت متعین

 ی زبان کی ترقی کے تین درجات ہیں:ہونے والے انگریز

 :آپ کا طالبعلم   ابھرتا ہواEL خدمات کے لیے اہل ہو گا۔ 

 :آپ کا طالبعلم  ترقی پذیرEL خدمات کے لیے اہل ہو گا۔ 

 :آپ کا طالبعلم  ماہرEL  ،خدمات کے لیے اہل نہیں ہو گا
خدمات سے منتقل  ELلیکن اگر ضرورت ہو، تو فعال 

ہونے کے بعد دو سال کے لیے اضافی تعلیمی معاونت 
 کے لیے اہل ہو گا۔

 خاندانی معاونت:

می ویلی لآپ اپنے بچے کی تعلیم کا ایک اہم حصہ ہیں۔ سنوکوا
( عملے کو ابالغ، ترجمے اور ثقافتی SVSDاسکول ڈسٹرکٹ )

کرتا اہلیت کے شعبہ جات میں معاونت فراہم کرنے کے لیے کام 
یہ کام ہر اسکول میں تمام طلباء اور اساتذہ کے ساتھ رابطہ  ہے۔

 کرنے کی کوششوں کو ممکن بناتا ہے۔

SVSD  انگریزی میں محدود مہارت رکھنے والے والدین کو ان
کی اپنی زبان میں معلومات فراہم کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے بچوں 

ہم مالقاتوں کی تعلیم کے متعلق باخبر فیصلے کر سکیں۔ اس میں ا
اور معلومات کے لیے ترجمانی اور ترجمے کی خدمات فراہم 

کرنا شامل ہے۔ ترجمے کے متعلق معلومات کے لیے، براہ کرم 
 ہماری ویب سائٹ مالحظہ فرمائیں:

https://www.svsd410.org/Page/1855 

 

 
 انگریزی کے

 السانی طالبعلمکثیر 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ویلی (Snoqualmie) میلسنوکوا
 اسکول ڈسٹرکٹ

 

.Silva Avenue S.E 8001 

P.O. Box 400 

Snoqualmie, WA  98065 
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مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری ویب سائٹ 
https://www.svsd410.org/Page/1855  مالحظہ فرمائیں، یا

 پر رابطہ کریں۔ eubanksm@svsd410.orgمارسی یوبینکس سے 

http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/BilingualProgram.aspx
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/BilingualProgram.aspx
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/BilingualProgram.aspx
http://www.cal.org/siop/
http://www.ocde.us/NTCProjectGLAD/Pages/default.aspx
http://www.k12.wa.us/migrantbilingual/eld.aspx
http://www.k12.wa.us/migrantbilingual/eld.aspx
http://www.k12.wa.us/migrantbilingual/eld.aspx
https://www.svsd410.org/Page/1855
https://www.svsd410.org/Page/1855
https://www.svsd410.org/Page/1855
http://www.svsd410.org/
https://www.svsd410.org/Page/1855


 

 

 
 پروگرام: ELایلیمنٹری 

سپورٹِو مین مواد پر مبنی ہمارے ایلیمنٹری اسکولز میں ایک 

اسٹریم انسٹرکشنل ماڈل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ماڈل میں، 

طلباء عام کالس روم میں اپنا دن گزارتے ہیں۔ کالس روم کے 

، مثالا ء کی مدد کے لیے شیلٹرڈ انسٹرکشنطلبا ELاساتذہ اپنے 

)گائیڈڈ لینگوئج ایکوئیزیشن ڈیزائن(  GLADپراجیکٹ 

وہ اور چھوٹے گروہ کی اسٹریٹیجیز کے ذریعے پورے گر

صورت میں یا انفرادی معاونت فراہم کرتے ہیں۔ اس کے عالوہ، 

EL  اسپیشلسٹ شیلٹرڈ انسٹرکشن اسٹریٹجیز کو ممکن بنانے کے

لیے معاون اساتذہ، مشترکہ منصوبہ بندی، تعلیمی تربیت، 

پیشہ ورانہ ترقی کے ذریعے مشاورت، مشترکہ جائزے اور 

 ے ہیں۔مسلسل معاونت فراہم کرت

اگرچہ کہ زبان کی تعلیم کی بنیادی ذمہ داری کالس روم کے  

اسپیشلسٹ سب سے زیادہ ضرورت  ELاستاد کی ہے، ہمارے 

فراہم کرنے کے لیے/کو ممکن  زبان میں معاونتیںمند طلباء کو 

ٹائرڈ سسٹم آف سپورٹس  -بنانے کے لیے اسکول کے ملٹی

(MTSS کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ ) سروس کی بنیاد

اساتذہ اور پیرا پروفیشنلز طلباء کو اپنی  ELکے طور پر، 

تعلیمی زبان کو ترقی دینے میں مدد دینے اور/یا کالس میں 

کامیاب ہونے کے طالبعلم کو ضرورت دیگر معاونتیں فراہم 

اس کے عالوہ، یے کالس روم میں شامل ہوتے ہیں۔ کرنے کے ل

پل آٔوٹ انسٹرکشنل ماڈل کے  طلباء کو ایک چھوٹے گروہ والے،

ذریعے زبان کی ترقی کے لیے مخصوص قلیل مدتی معاونت 

 موصول ہو سکتی ہے۔

  
 
 

 

 
 

 تعلیمی طریقہ ہائے کار
 قابل رسائی مواد ●

اساتذہ تمام طلباء کے لیے، ان کی مہارت سے قطع نظر، 

گریڈ کے درجے کے مطابق معیارات اور مواد کو قابل 

تعلیمی حکمت عملیاں استعمال کرتے رسائی بنانے کے لیے 

 ہیں

 زبان کی ترقی ●

اساتذہ ترقی کی نظر ثانی کرتے ہیں اور طلباء کی انفرادی 

لسانی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دینے کے لیے ہدفی 

 تعلیم فراہم کرتے ہیں۔

 ہم جماعتوں کے ساتھ میل جول ●
 اساتذہ طلباء کی زبان بولنے اور خواندگی کی مہارتوں کو

ترقی دینے کے لیے طلباء کے آپس میں کثرت سے میل جول 

 کے لیے ڈھانچوں کی منصوبہ بندی اور نفاذ کرتے ہیں۔

 زبان کے تعلق ●

اساتذہ انگریزی اور دیگر زبانوں کے درمیان تعلقات بنانے 

 کے لیے طلباء کو دانستہ مواقع میں شامل کرتے ہیں۔

  

 پروگرام: ELسیکنڈری 

سپورٹِو مین ہمارے سیکنڈری اسکولز میں ایک مواد پر مبنی 

اس ماڈل میں، طلباء  اسٹریم انسٹرکشنل ماڈل استعمال کیا جاتا ہے۔

عام کالس رومز میں اپنا دن گزارتے ہیں۔ کالس روم کے اساتذہ 

شیلٹرڈ انسٹرکشن ، مثالا پراجیکٹ  طلباء کی مدد کے لیے ELاپنے 

GLAD  گائیڈڈ لینگوئج ایکوئیزیشن ڈیزائن( اسٹریٹیجیز کے(

ذریعے پورے گروہ اور چھوٹے گروہ کی صورت میں یا انفرادی 

اس کے عالوہ، ایک سند یافتہ استاز  معاونت فراہم کرتے ہیں۔

ابتدائی طلباء کو انگریزی زبان کی ترقی کی ایک کالس اور 

لباء کو تعلیمی درمیانے درجے کے اور طویل مدتی انگریزی کے ط

معاونت کی کالسیں پڑھاتا ہے۔ یہ کالس طالبعلم کی تعلیمی زبان 

میں مہارت کو ترقی دینے کے لیے کام کرتی ہے اور طلباء کو 

اپنے باقی کے پورے دن میں بنیادی نصاب تک رسائی حاصل 

کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ کالسیں زبان بولنے میں ترقی، 

واضح تعلیم اور پڑھنے، لکھنے،  انگریزی زبان کی ساخت کی

بولنے اور سننے کے ذریعے تعلیمی زبان کی ترقی پر توجہ 

مرکوز کرتی ہیں۔ یہ طلباء کو ان کے کالس روم کے بنیادی کام 

طلباء  ELمیں بھی مدد دے سکتا ہے۔ کچھ سیکنڈری اسکول کے 

کو زبان کی اضافی تعلیم کے لیے اسکول کے بعد بھی معاونت مل 

 ے۔سکتی ہ

اسپیشلسٹ شیلٹرڈ انسٹرکشن اسٹریٹجیز کو  ELاس کے عالوہ، 

ممکن بنانے کے لیے معاون اساتذہ، مشترکہ منصوبہ بندی، 

پیشہ ورانہ ترقی تعلیمی تربیت، مشاورت، مشترکہ جائزے اور 

 کے ذریعے مسلسل معاونت فراہم کرتے ہیں۔

 


