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کا دفتر میتعل یزبان اور ثقافت  

 

	جائزه

کی مشاورتی کمیٹی(بی اے سی) وںزبان دو  

 کے استیر کیاجو سکول کو  اسہر کے مطابق کے قانون اصالحات وں کےسکول کے شکاگو
کی مشاورتی  دو زبانوںپر عمل درٓامد کر رہا ہے اسے  پروگراممنظور کرده عبوری تعلیمی 

اس بات کی بھی سفارش کی گئی ہے کہ جو سکول ہدایت کے  کمیٹی(بی اے سی) قائم کرنا ہوگی۔
 دو زبانوںعبوری پروگرام پر عمل درٓامد کر رہے ہیں وه والدین کی حوصلہ افزائی کریں کہ وه 

کیونکہ ان اجالسوں میں تمام  میں شریک ہوںکے اجالسوں کی مشاورتی کمیٹی(بی اے سی) 
	انگریزی سیکھنے والوں کے معامالت پر بحث کی جاتی ہے اور فیصلے کیے جاتے ہیں۔

یہ بات اہم ہے کہ تمام انگریزی سیکھنے والوں کے والدین کو ان مشکالت اور مواقع کے بارے 
ی عبوری تعلیم  (ٹی بی ای) یا  میں معلومات فراہم کی جائیں جن کا ان کے بچوں کو دو زبانوں ک

عبوری ہدایاتی پروگرام (ٹی پی ٓائی) کے پس مناظر میں اپنے مخصوص سکول میں تعلیم حاصل 
کرنے کے دوران سامنا کرنا پڑتا ہے۔  دو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی(بی اے سی) کا مقصد 

کی خصوصیات کو سیکھنے والوں کے والدین کی مدد کرنا ہے تاکہ وه راه نمائی  زبان انگریزی
تعلیمی، سماجی اور  سے تمام انگریزی سیکھنے والوں کیثر شرکت ؤسکولوں میں مفروغ دیکر

۔کر سکیں کی وکالتثقافتی ترقی   

کے طور  یٹیکم ی سٹینڈگ) کیس سیا لیسکول کونسل (ا یکو مقام دو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی
اے  یب( دو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی کے طور پر یٹیکم سٹینڈنگ کیا ۔جاتا ہے ایک میپر تسل
پورٹ کے امور، نئی معلومات، اور اغراض کے بارے میں ر میتعل زبانوں کیدو ںیسکول م )یس

کچھ یوں ہے: ایک صدر، ٰایک نائب صدر، ایک سیکریٹری، دو  کا ڈھانچہاس کمیٹی کرتی ہے۔ 
جس کا اندراج انگریزی سیکھنے (ایک نمائنده اور ایک متبادل نمائنده)، اور ایک طالبعلم ےنمائند

کیا گیا ہو(صرف ہائی سکولوں کے حوالے سے)۔ صدر  سے والے طالب علموں کے پروگرام میں
کے ممبران کی اکثریت الزمی طور پر انگریزی  ی)اے س یب( دو زبانوں کی مشاورتی کمیٹیاور 

کے تمام افسران کا انتخاب ہر  اس کمیٹی سیکھنے والے طالب علموں کے والدین پر مشتمل ہوگی۔
افسران کے فارموں اور اجالسوں کے  ستمبر تک کر لیا جائے گا۔ 30سال زیاده سے زیاده سے 

ر ثقافتی تعلیم شیڈؤل کو ہر صورت پوری طرح مکمل کرکے اکتوبر کے پہلے جمعہ کو زبان او
دو زبانوں کی چاہیے۔ سکولوں کو عنوان تین کے تحت فنڈ ملے گا:  کے دفتر بھیج دیا جانا



پر رکھے قامی سطح م / یا سرگرمیوں کے لیےکے اجالسوں اور ی)اے س یب( مشاورتی کمیٹی
اور سکول کے منتظم کے ساتھ بحث  اس کمیٹی، جن کے بارے میں ہر صورت ڈالر 500 گئے

منظوری ہونی چاہیے(بی اے سی ممبران کے فارم کی پشت پر دیکھیں)، یا  اس کیہونی چاہیے اور
	یہاں کلک کریں اور جائز اخراجات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔    

کے لیے سکولوں  نے کے لئے،اکر لیتعم اصالحات کے قانون کی وں کیسکولکے شکاگو
ی) اے س یب( دو زبانوں کی مشاورتی کمیٹیاس بات کا اظہار کریں کہ  وه کہضروری ہے 

کے ی) اے س یب( دو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی متحرک ہے جس کے لئے ضروری ہے کہ
 کے ساتھ ساتھ اہم نقاطاور  ےڈجنیاجالس کے ا یانتخاب فارم کے ڈولیش کےممبران اور اجالسوں 

تازه  لیمندرجہ ذکو الزمی طور پر فائل  کی. ائیںتک جمع کرا 2017اکتوبر 7زیاده سے زیاده 
فارم اور کے  نیکے اراک یس اے یہے: ب یرکھنا ضرورسکول میں  کے ساتھ زاتیدستاو نیتر

 ٹس،یش حاضری لگانے والی، اہم نقاط اجالسوں کے ،نقاطمیں شامل  ےجنڈیا ل،ؤڈیاجالسوں کا ش
کے افسران  ی) اے س یب( دو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی. ںیرپورٹ یکمقامی سکول کونسل اور 
ساتھ ساتھ  کرنے کےآگاه  ںیفنڈز کے بارے م کو نیکے تحت والد قانونکے  یب لیا یس نیکو ا
چاہیے۔ کے ساتھ تعاون کرنا کی کمیٹیوں نیکے والد وںسکول یمختلف مقام گرید 	

اے  یب( دو زبانوں کی مشاورتی کمیٹیطور  یالزمایک تعلیمی سال(سکول کا سال) کے دوران 
منعقد مالحظہ کریں)،  س(پروٹوکولاجالس، بشمول تنظیمی انتخابی اجالکم پانچ  سےکم ی) کے س

اجالس  ہیکو فعال سمجھا جاتا ہے.  کمیٹی کرانے والیسے اجالس منعقد  یباقاعدگ کرانے چاہیں۔ 
۔ںیکے عالوه ہاجالسوں  یتیترب کے لئےکے ممبران  وںیٹیاور کم نیوالد 	

اتیضرور یانتخاب کی ی) اے س یب( دو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی 	

 ای ہیانتظام یسکول کاس کی صدارت اور ا جائے گ یامنعقد ک انتخاب کیا ںیاسکول م کیا ہر
 دو زبانوں کی عبوری تعلیم (ٹی بی ای)پروگرام کا استاد کرے گا۔  والوں کےانگریزی سیکھنے 

اس میں انگریزی سیکھنے والوں کے والدین کو  )ٹی پی ٓائیعبوری ہدایات کے پروگرام (اور/ یا 
کے ممبران کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کمیٹی 		 

	  کی ضرورت ہوتوبنانے  ی) اے س یب( دو زبانوں کی مشاورتی کمیٹیمیں  ہائی سکولایک اگر 
طالب علم کا انتخاب کرے  کیا کا استاد پروگرامانگریزی سیکھنے والوں کے کے  سکول یہائ اس
دو نامزد کرده  زبانوں کے اساتذه کی دوانگریزی سیکھنے والوں کے جو ای ایس ایل اور/ یا  گا

ا۔دے گ یمنظور یانتخاب ک یپرنسپل حتم .کا حصہ ہوگای) اے س یب( زبانوں کی مشاورتی کمیٹی 	

اںیارکان کے ذمہ داری) اے س یب( دو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی 	

کے  ینگران یکے مناسب کام ک ی) اے س یب( دو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی یمقام یاپن افسران
ںیلئے ذمہ دار ہ 	

	صدر

کرتا ہے کی صدارتاجالسوں ی کمیٹی کےسکولوں ک یتمام مقام 	

)ںیکھید یمہضم(کرتا ہےفراہم مدد  ںیم کی تیاری ےڈجنیااجالسوں کے لیے  	

تا ہےکر 	 شرکت ںیاجالسوں م کے سورک ٹین یمیتمام تعل کےکمیٹی  	



 یک ی) اے س یب( دو زبانوں کی مشاورتی کمیٹیسطح پر سکول اور  یک سورک ٹین یمیتعل
ہے کرتاکے لیے نمائندگی  یدلچسپ 	

	اٹھانا• اور آواز ڈالنا سطح پر ووٹ یک سورک ٹین یمیتعل 	

  تبادلہ کرنا۔ کے ارکان کے ساتھ معلومات کای) اے س یب( دو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی

– پیش کرنا ںیرپورٹ ںیکے اجالسوں م مقامی سکول کونسل مقامی کہ وه  اناکر یدہان نیقییہ  
ںیپر ہ ےجنڈیا کے سکول کونسل 	

صدر نائب 	

	/ کرتا ہے. ہے یقبول کرت اںیذمہ دار ںیم یموجودگ ریغ یصدر ک 	

ذمہ  گرید تفویض کردهطرف سے  یکے صدر ک )یس اے یبدو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی (
کرتا ہے قبول کرتی ہے /کو  وںیدار 	

یٹریکریس 	

تیار کرنا۔ کے اہم نقاطاجالسوں مقامی کے  ی)س اے یبدو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی ( 	

)ںیکھید ضمیمہکرتا ہے ( میکرتا ہے اور تقستیار  اہم نقاط 	

ہے۔ اپڑھتکے اہم نقاط اجالسوں  ہونے والے پہلے ںیاجالسوں م 	

کے مراسلے ارسال کرتا  خیتار یاجالسوں کتمام  کے ی)س اے یبدو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی (
	ہے۔

 سرکاری خطوط کااور  شیٹوں یفائلوں اور حاضر یک ی)س اے یبدو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی (
جب ضرورت ہو تو، اس  اور ہے؛ اجات ارکھ ںیسکول کے دفتر مکو  نج تا ہےبرقرار رکھ کارڈیر

آر آر) کو  ینمائندوں (س کے کے تعلقات عامہ یونٹیمیک اجالسوں سے کہ بناتا ہے ینیقیبات کو 
	 ۔)ںیکھید ضمیمہ( گئی ہیں ںیجیبھ نقول

۔ںیموجود ہ انممبر یکے لئے کاف رائے شماریاور  قراردادوںہے کہ  اکرت قیتصد یاس بات ک 	

	نمائنده

۔کرتا ہے ادا کرتی ہے /کو  وںیذمہ دار یکاس  ںیم یموجودگ ریغکی  یکرٹریس 	

کرتی ہے / کرتا ہے۔ معاونتی ادائیگی میں فرائض کدرخواست پر  یک یکرٹریس 	

هنمائند متبادل 	

	جو ایک نمائنده کرتا ہے۔ قبول کرتا ہے ںایذمہ دار وہی  	

 شامل یطالب علم بھ یوقت کل کیکم ا سےکم  ہر صورت ںیم یٹیکم یمشاورت کیاسکول  یہائ ہر
۔ہےلیتا  حصہ ںیپروگرام م کیاجو انگریزی سیکھنے والوں کے  ہو  

 

 



 سنائیال 23افسران کے لئے قواعد و ضوابط (کے  ی)س اے یبدو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی (
الف اور ب دیکھیں)  4باب  228.3کوڈ  یانتظام 	

ا۔جائے گ ایمدت کے لئے منتخب ک یسال ک کیافسران کو ا 	

دو ، کے نمونےپروگرام  کے وںدو زبان: ںیشرکت کررہے ہ ںیم تربیتی اجالسوںافسران تمام 
کار قہیطر یمانیاور پارل کے کام ی)س اے یبزبانوں کی مشاورتی کمیٹی ( 	

جائے  ایکرد پر نوکری سے برخواستحاضر ہونے  ریغ بغیر عذر کے دن مسلسل نیتافسران کو 
۔گا 	

 یباور دو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی (افسران  یباق جگہ پر کرنے کے لیے یخال یافسر کایک 
یں گے۔کر کی تعیناتیافسر  کیا کانکے ار  ی)س اے 	

 حاصل کردهپہلے سے  یک ی)س اے یبدو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی ( الزمی طور پرافسران 
ے۔گ یںکر ںینہ ینمائندگ یک کمیٹی ریاجازت کے بغ 	

	

پروٹوکول کا اجالس 	

دو زبانوں کی  یمقامکو اہلکار  دیگرکے کسی سکول  ایاستاد،  کا پروگرامانگریزی سیکھنے کے 
ادارے کو ان ساتھ ساتھ کے  کرنے میں شرکت کے اجالسوں  ی)س اے یبمشاورتی کمیٹی (

۔بھی کرنی چاہیےمدد اجالسوں کی تیاری کرنے میں  	

	 ہے۔ یالزم منعقد کرنا پانچ اجالس اجالس کے، یانتخاب یمیبشمول تنظ ،ایک سال میں

کے  توںیصالحکی  توںیاقلجہاں  ،ےگ یںجائ یےمنعقد ک ںیزبان م یک ی ممبرانتیاکثر اجالس
فراہم ہوں گی۔ حاتیترج نیبہتر مطابق 	

وں کے اور دستخط جنڈایاایک کے لئے  اجالس ی)س اے یبدو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی (ہر 
ہے یہونا ضرور لیے شیٹ کا 	

مطابق  قانون کے )کےاو ایم اے( کھلے اجالسوںکار اور  قہیطر ینامیپارل الزمی طور پر اجالس
		ہونے چاہیں۔

	کھلے اجالسوں کا قانون

 هباقاعد اپنے تمام ںیماجالس  یمیساالنہ تنظ کو ی)س اے یبدو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی (
ہر کو  ڈولیہے. اس ش یمقرر کرنا ضرور لؤڈیکا ش اتاور مقام ،وںخی، تاراوقات کےاجالسوں 
ارسال کیے جائیں۔ خطوط وں کواور سکولائےج ایشائع کصورت  	

 یبدو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی ()، بشمول ہر ںیکھید ہینوٹس (نمونہ کے لئے ضمن یریتحر کیا
اس  قبل ےگھنٹ 48کم سے کم  سےعام عوام کو اجالس  ،کے ےجنڈیکے ا اجالس کے ی)س اے

۔ےیچاہ تک رسائی ہونی 	

سہولت عوام کو میں جنہے  یضرورمنعقد کرنا جگہ  ایسیوقت اور  سےیا کیتمام اجالسوں کو ا
	ہو۔



دو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی  ہے تو یگئ یک یلیتبد ناگزیر ںیم لؤڈیش اجالس کے هاگر باقاعد
 یک ڈولیش نیتازه تر ںیسکول ماطالع کرنی چاہیے جس کے لیے  کوعوام کو  ی)س اے یب(

 کے تعلقات عامہ کے یونٹیکمی ک (او ایل سی ای)زبان اور ثقافت کی تعلیم کے دفتراشاعت کرکے 
۔ہے یضرور ناید کا نوٹسدن  10کم از کم  کو ونٹی )آر آر یس( هنمائند 	

عوام  ہے تو اسے یتیکو منسوخ کر د اجالس یکس ی)س اے یب(دو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی اگر 
زبان اور ثقافت کی تعلیم نوٹس ایک اور  چاہیے اجنینوٹس بھ ںیسکول م ے کے لیےکو مطلع کرن

 ںیم ونٹی )آر آر یسه (نمائند کے تعلقات عامہ کے یونٹیکمکے دفتر(او ایل سی ای) کی 
۔ےیچاہاجنیبھ 	

حوصلہ  زیاده بہت لیکن اس کی ہے ںیضرورت نہ یشرکت ک یعوام ںیاگرچہ باقاعده اجالسوں م
کے بارے  تیشمول یکو عوام ی)س اے یبدو زبانوں کی مشاورتی کمیٹی (ہے.  یجات یک یافزائ
یں۔چاہ ےاور شائع کرن بنانے نیمناسب قوان ںیم  

	عام معلومات

کے لئے پروگرام والوں کھنےیس یزیانگر 	

پروگرام ایلینائز  والے نےیخدمات انجام د یکایلینائز کے اضالع میں انگریزی سیکھنے والوں 
۔ںیانتظام ہ ریز کے 228انتظامی کوڈ  ایلینائز 23سی اور 14سکول کوڈ کے ٓارٹیکل  	

انگریزی سیکھنے  یطلباء کاختیار کے تحت   یاور وفاق یاستیر ںیپبلک سکولوں م شکاگو کے
	والوں کے طور پر نشاندہی کی جاتی ہے۔ 

	  نیتمام طلباء کے والد ےداخل ہونے وال ںیمپروگرام  ) کےسی پی ایسشکاگو پبلک سکولز (
مادری  سےسکول کو ہر طالب علم  ایک ۔ںی) مکمل کرتے ہسیا لیا چیسروے (ا کا زبانمادری 
جواب  میںہاں"  ی"ج کا دونوں سواالت ای کیسے ا ںیسواالت م سے متعلقسروے  کے زبان

مہارت  یطالب علم ک ںیم یزیمقصد انگراس کارووائی کا  ۔ہے یضرورت ہوت کیریکارڈ پر النے 
 نیکا تع تیاہلانگریزی سیکھنے کے پروگرام کے حوالے سے اس کی اورکو جانچنا  سطح  یک

انگریزی کی تک  گریڈویں  12 کنڈرگارٹن سےکوتمام انگریزی سیکھنے والوں ۔ ہے ہوتا کرنا
کے  کے جائزه (اے سی سی ای ایس ایس)سمجھ بوجھ اور تبادلہ خیال کے سلسلے میں معلومات 

ٹیسٹ کے ذریعے ریاست تا  عالمی معیار کی ہدایات کا نمونہ اور جائزه (ڈبلیو ٓائی ڈی اے) لئے 
االنہ جائزه لیا جاتا س کا ں مہارتیبولنے، پڑھنے اور لکھنے مانگریزی زبان کے سننے ریاست 
  ۔ہے

طور  یکو الزم ءوالے تمام طلبا ہ حاصل کرنےداخل ںیپروگرام مانگریزی سیکھنے والے  کیا
ٓائنده نسل کے )، سیا سیا یس ی(س ریاست کے عمومی بنیادی معیار  ،اریمع یاستیر قابل عملپر

(ڈبلیو ٓائی ڈی  اور جائزهعالمی معیار کی ہدایات کا نمونہ )، سیا سیا یج نی(ا سائنس کے معیار
میں داخلہ سے قبل طالب  ، اور، سکولن کی ترقی (ای ایل ڈی) کے معیار، انگریزی زبااے)

عالمی معیار اور  (ٓائی ای ایل ڈی ایس)بتدائی تربیت اور ترقی کے معیارلینائز ای، اعلموں کے لئے 
کے کے معیار ی (ای۔ای ایل ڈی)ابتدائی انگریزی زبان کی ترق کی ہدایات کا نمونہ اور جائزه کے
بھی فراہم کرنے والے پروگراموں کو  اتیہدا ںیمزبان  یہسپانو حوالے سے ہدایات ملنی چاہیں۔

سے ہم ٓاہنگ بنانا  ایس ایل اے) کو سمجھنے کے معیارزبان ( یہسپانو یاستیرالزمی طور پر 
 چاہیے۔



تعلیم (ٹی  عبوری میں وںزبان وسیکھنے والوں کے لئے پروگرام کے تین پیمانے د زبان انگریزی
دو  ۔ہیں بی ای)، عبوری پروگرام برائے ہدایات (ٹی پی ٓائی) اور دو زبانوں کی تعلیم (ڈی ایل ای)

ریاست کی زبانوں میں عبوری تعلیم (ٹی بی ای) اور عبوری پروگرام برائے ہدایات (ٹی پی ٓائی) 
 ںینہکی جانب سے کوئی اختیار حاصل  استیروضلعوں کجبکہ  ،سے مقرر کرده پیمانے ہیںطرف 
ریاست یہ  کریں۔ تاہم کی پیش کش پروگراموںکہ وه دو زبانوں کی تعلیم (ڈی ایل ای) کے  ہے

دو تمام انگریزی سیکھنے والوں کے لئے  دو زبانوں کی تعلیم (ڈی ایل ای)تسلیم کرتی ہے کہ 
سے بڑھ  انپروگرام کی ضروریات کو پورا کرتا ہے یا  بوری تعلیم (ٹی بی ای) کےزبانوں میں ع

انگریزی سیکھنے والوں کے لئے پروگراموں کا اہم مقصد انہیں یہ موقع فراہم کرنا ہے  جاتا ہے۔
اچھی سوجھ بوجھ کے  کہ وه زبان کی وه ضروری مہارت حاصل کرلیں جو انگریزی زبان کی

کام کر ی کے ساتھ ابیکامعام ہدایاتی پروگرام کے تحت تعلیمی لحاظ سے  لئے ضروری ہے اور وه
اس کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان سیکھنے والوں کو ہدایات کے مرکزی مواد تک رسائی اورسکیں 

  ۔  فراہم کرنا ہے

	

کیا جانا قائم  ںیسکولوں مہر صورت  کاپروگراموں  دو زبانوں میں عبوری تعلیم (ٹی بی ای) کے
 20انگریزی زبان سیکھنے والے  اسی زبان کے پس منظر سے کنڈر گارٹن سے جہاںہے  یالزم

جن بچوں نے سکول میں داخلہ نہیں لیا  ۔ویں  گریڈ میں اندراج کیا جائے12یا زائد طالب علموں کا 
دو زبانوں   ہے انہیں الگ شمار کیا جاتا ہے، اور ایک سکول کو الزمی طور پر ایک قبل از سکول

قائم کرنا چاہیے اگر قبل از سکول پروگرام کے اختیار  میں عبوری تعلیم (ٹی بی ای) کا پروگرام
میں داخلہ لینے  یا زائد سکول 20میں اس کی اندراج کرده تعداد میں اسی زبان کے پس منظر کے 

بان انگریزی زبان سیکھنے والے بنیادی تعلیمی مضامین میں اپنی مقامی ز )۔بچے شامل ہوں والے
کی ایک خاص سطح تک پہنچ  سمجھنے میں اس وقت تک ہدایات لیتے ہیں جب وه انگریزی زبان

مواد تک رسائی حاصل کر  ےجاتے ہیں کہ وه مناسب مدد کے ساتھ انگریزی میں ہدایات کے ذریع
وه انگریزی میں دوسری زبان (ای ایس ایل) کے طور پر بھی مواد کے بارے میں  لیتے ہیں۔

 بارے میں ٓابائی ملک کے ان کے امریکہ کی تاریخ اور ثقافت اور ل کرنے کے عالوهہدایات حاص
پروگرام میں  دو زبانوں میں عبوری تعلیم (ٹی بی ای) کے ایکجیسا کہ  ہدایات دی جاتی ہیں۔

انگریزی زبان کی مہارت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے دن کا زیاده تر وقت انگریزی زبان سیکھنے 
میں صرف ہوتا ہے۔ طالب علموں سے یہ توقع رکھی جاتی ہے جب وه ٓائی ایس بی ای کے قائم 

تو وه  ہیںاور سی پی ایس کے کم سے کم تین سالہ اختیار پر پورا اترتے  کرده کم سے کم معیار
	 ۔عام ہدایات کے پروگرام پر منتقل ہو جائیں 

کی تعلیم کے پروگرام انگریزی سیکھنے والوں اور مقامی انگریزی بولنے والوں کو دو زبانوں 
ایک جیسے پروگرام کے ذریعے خدمات فراہم کرتے ہیں، اور انگریزی میں مہارت حاصل کرنے 

 ھنے والوں کو خدمات کی فراہمی جاری رکھتے ہیں۔کا مظاہره کرنے کے باوجود وه انگریزی سیک
یہ پروگرام دو زبانوں (عام طور پر انگریزی اور ایک شریک زبان) میں ہدایات دیتے ہیں تاکہ تمام 

، دو زبانوں میں لکھنے پڑھنے کی عبور میں گفتگو پرطالب علم تعلیمی کامیابی، دو زبانوں 
کی تعلیم کے مختلف  وںزبان دو۔ وں پر پہنچ جائیںمہارت اور بین الثقافتی لچک کی اعلی سطح

ہیں اور ہر زبان میں ہر نمونے اور خدمات وصول کرنے والی ٓابادی کے مطابق ہدایات کے نمونے 
کی تعلیم کے تمام پروگرام کم سے کم پانچ  وںزبان وہے، لیکن د رہتی وقت میں کمی بیشی ہوتی

فی صد ہدایات شریک زبان (غیر انگریزی)  50سے سات سال تک طویل ہوتے ہیں اور ہر ہفتے 



لیکن  کی تعلیم کے پروگرام ریاست کی ضرورت نہیں ہیں دو زبانوںمیں فراہم کرتے ہیں۔ اگرچہ 
عبوری کی دو زبانوں پروگرام کہ یہ  لیم کرتیسکی تعلیم کے پروگراموں کو تدو زبانوں ریاست 

سکتے کر خدمات فراہم کر تعلیم کی ضروریات کو نہ صرف پورا کر سکتے ہیں بلکہ ان سے بڑھ 
 ہیں۔

 ای 19زبان کے پس منظر کے  یتک اس ڈیگر ںیو 12کنڈرگارٹن سے جہاں  ںیسکول م یبھ یکس
 پر عمل درٓامد کیا جاتا ہے۔ ماڈل یآئ یپ یٹ جاتا ہے ایاندراج ک انگریزی سیکھنے والوں کا کم 

ہر  کے لئےسکول یک جاتا ہے، اور ا ایشمار ک الگطالب علموں کو  میں داخلہ سے قبل (سکول
شروع کرنا ضروری ہے  (ٹی پی ٓائی) پروگرام عبوری ایکہدایات کا سکول قبل از  صورت

انگریزی سیکھنے والوں کا کم  ای 19زبان کے پس منظر کے  یہ کیا اگراس سکول کے ہاں
انگریزی سیکنے  مطمعہ نظر یہ ہے کہکا  (ٹی پی ٓائی) پروگرامہدایات کا ایک عبوری اندراج ہو۔ 

د (اساتذه، معاونین، معلمین، یا دیگرطالب علموں جو امداوالوں کو انگریزی میں اضافی وسائل اور 
پروگراموں میں انگریزی  ی پی ٓائی)ہدایات کے عبوری (ٹزبان پر عبور رکھتے ہیں) دستیاب ہوں۔ 

سیکھنے والوں سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ جب وه  ٓائی ایس بی ای کے قائم کرده کم سے کم 
تو وه عام ہدایات کے  ہوںمعیار اور سی پی ایس کے کم سے کم تین سالہ اختیار پر پورا اترتے 

۔پروگرام پر منتقل ہو جائیں  
	

ز)آر آر ی(س ےنمائند کے تعلقات عامہ کے یونٹیکم کی وںدو زبان ںیبھر م شہر 	

سکولوں ز) کو ان آر آر ی(س وںنمائند کے تعلقات عامہ کے یونٹیکم کی دو زبانوں ںیبھر م شہر
جن کو ریاستی اختیار کے تحت انگریزی سیکھنے والوں  ہے ایگ ایک ضیتفو اکے ساتھ کام کرنکو 

دو ان نمائندوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وه مقمی سطح پر  کے لئے پروگراموں کی اجازت ہے۔
کی مشاورتی کیمیٹیوں کی تنظیم اور تربیت اور انگریزی سیکھنے والوں کے پروگرام کے زبانوں 
دو  کی مشاورتی کیمیٹیوں کو تکنیکی مدد کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ دو زبانوںاور موجوده اساتذه 

مشاورتی کمیٹی اور سی ایم پی  کی دو زبانوںے نمائند عامہ کے کے تعلقات یونٹیکم کیزبانوں 
بچوں کی تعلیم میں ان سی کے تعلیمی سطح کے اجالس اور تربیت کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ وه 

کرنے اور کیمیونٹی کے رہائشیوں کو اپنے ہمسائے  شریککے خاندان کے افراد کو موثر طور پر 
۔ انگریزی فراہم کرتے ہیں مواقع نوعیت کے مختلفکے  اور شہر بھر کے سکولوں میں شرکت

سیکھنے والوں کے والدین کے لئے تعلیمی پروگراموں کے بارے میں کئی زبانوں میں معلومات 
حق سے متعلق بھر پور کے  ان تک اپنی رسائیفراہم کرتے ہیں تاکہ ان کو فراہم کرده خدمات اور 

 معلومات حاصل ہو سکیں۔

 ہیمقاصد حوالے سے زبان اور ثقافتی تعلیم کے دفتر کے کے کی مشاورتی کیمیٹیوں دو زبانوں 
	 :ںیہ

 تیاور ترب میتنظ یک نیکے اراک کی مشاورتی کیمیٹی دو زبانوںسطح پر  کیاور شہر بھر  یمقام۔ 
بنائیں ینیقیکو  	

کو  کیمیٹیوںکی مشاورتی دو زبانوں اور موجوده  کے استادپروگرام ۔ انگریزی سیکھنے کے 
ںیمدد فراہم کر یکیتکن 	



ان  ںیم میتعل یبنانے کے لئے اپنے بچوں ک اریکو بااخت کی مشاورتی کیمیٹی دو زبانوں یہر مقام۔ 
ئیںبنا ینیقیشرکت کو  یک 	

کے اندر  وںیٹیکم یک نیوالد گریاور د یونٹیکم یسکول کوه کہ  ںیکر یکو حوصلہ افزائ نیوالد۔ 
سکول کونسل یمقام ا کہسیج اپنائیں،کردار  کا یرہنمائ 	

یں۔شامل کر اور خاندانوں کو نیوالد کی تعلیم کی مجموعی نظم و نسق میںدو زبانوں ۔   

:نتائج 	

شرکت اساتذه، اور طالب علموں کے ساتھ سکول اور شہر بھر کی سطح پر والدین کی پرنسپلوں، 
 یاور باہم ت،یحما نے،یکو فروغ د یونٹیسکول کم ابیساتھ کام کیہم ا عے،یذر کے اور شراکت

ںیتعاون کر سکتے ہ .	

•	  اریکے لٔے شرکت اور بااخت صلےیکے ف میتعل یبچوں ک یاپن نیکہ والد ںیبنائ ینیقیاس بات کو 
	بنائے

ی دیگر کیمیٹیوں کے درمیان اشتراکک نیوالداور  تعاون مابینکے  وںیٹیکم 	

اور برقرار رکھنا کرنا قیتخل کیخاندان کے معاونت کے پروگراموں  	

لریکو میا ایمار 	
(773)	553-6538	

mmgodinez@cps.edu	
	

	ہلٓڈا کالڈیرن۔پینا
(773)	553-6594	

hcruzpena@cps.edu	
	

ٓائی پینا روتھ 		
(773)	553-6597	
ripena@cps.edu	

 

رویریگ سکایج 	
(773)	553-6595	

jguerrero63@cps.edu	
	
	

:ہےکا پتہ  ونٹی )آر آر ی(س هنمائند کے تعلقات عامہ کے یونٹیکم  	

-پارک آفس لڈیگارف سیا یپ یس منزل یسریت   

یورڈ۔ . واشنگٹن بلویڈبل  	2651 

شکاگو ٓائی ایل   60609 

-553) 773: (فون 6594  

-553) 773: (یکسف 6594  

39آر:  سیا یج  

 

سکولایلیمنٹری کوپر   



جگہاٹھارویں  ویڈبل 1645 	

	شکاگو													 ٓائی ایل  60608	

	 -534) 773فون: ( 7737 	

-226) 312: (کسیف 6825 	

																	 38آر:  سیا یج 	

ہے، تو  ایگ ایک ضیآر آر تفو یس سا کونٓاپ کے سکول کو  کہ ہے ںینہ نیقیاس بات کا  کو آپ اگر
نمبروں  فونکی کیمیونٹی کی سرکرده نمائنده ہلٓڈا کالڈیرن۔پینا سے ان  شہر میں دوزبانوںبراه کرم 

-732) 773پر ( 7662 ، )773 (841- : ںیرابطہ کر عہیکے ذر لیم یایا مندرجہ ذیل  پر 7182 	

hcruzpena@	cps.edu.	

کزاوسائل کے مرزبان اور ثقافت کی تعلیم کے  	

تے مواقع فراہم کر کو سمجھنے کے کے لئے آسان جگہ پر ثقافت نیمراکز والد کے وسائل ےہمار
 شہیپ سےاشتراک  کےوسائل جمع ہو کر وں کو ایک جگہمیتنظ یونٹیاساتذه، اور کم ن،ی. والدںیہ

خاندان  پرسطحوں  یمیتمام تعل یںشکشیپ ہیہے.  ہوتی حاصل یتک رسائ وںشکشیپ یک یورانہ ترق
نے کو یقینی بناتی بنا اریوکالت کے لئے بااختی ک یونٹیسکولوں اور کم اپنے بچوں، افراد کوکے 
	ہیں۔

پروگرامامریکی انڈین تعلیمی   
 فیلڈ ایلیمنٹری
 7019این ایشلینڈ

60641شکاگو، ٓائی ایل   
 رابطہ: لیزا برنال
 پروگرام منیجر

lkbernal@cps.edu 
773.534.2735	

زبان یدوہر کوپر  
وین18ڈبلیو  1645 

60608شکاگو، ٓائی ایل   
 رابطہ: ہلٓڈا کالڈیرن۔پینا

کی کیمیونٹی کی  دوزبانوںشہر بھر میں 
 سرکرده نمائنده 

hcruzpena@cps.edu 
773.534.7737 or 773.841.7182	

 کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ ٓاف شکاگو
 والٹر پیٹن

7019این ویلز   
60610شکاگو، ٓائی ایل   

 رابطہ: جین لو
jylu@cps.edu 
773.534.0021	

طالب علم مرکز نیگز پناه 	
 فیلڈ ایلیمنٹری
 7019این ایشلینڈ

60641شکاگو، ٓائی ایل   
 رابطہ: کانگٹ گرما

کی کیمیونٹی کی نمائنده شہر بھر میں دوزبانوں  
kmgirma@cps.edu 

773.534.0240	
	

	

 یک نارزیمیورکشاپوں اور س یمختلف موضوعات پر جار تکوسائل  یمیتعل سے لیکر نیوالد
۔ںیکے لئے مندرجہ باال معلومات کا استعمال کرتے ہوئے ہم سے رابطہ کر تفصیلمکمل   



	

	

 

نمونہ کا نوٹس دستی اے:  مہیضم 	

	

سکولک پبل شکاگو 	

سکولایلیمنٹری  سمتھ 	

کا اجالس کی کمیٹیزبانوں دو  
 
 

2017 ستمبر 14جمعرات،   
8:30- صبح11:30  	

	

- ویونیونچسٹر ا یجنوب   ایریٹیفیسکول ک  4735	

سرپرست صاحبان ی/ قانون نیوالد ارےیپ :	

	

انتہائی گرم شرکت کے لئے  ںیاجالس م کے )سیاے  ی(ب یٹیکم یمشاورتکی دو زبانوں کو  آپ
بجے  8:30صبح کو  2017ستمبر  14اجالس جمعرات کو  ہیجاتا ہے.  ایمدعو کجوشی سے 

اجائے گ ایمنعقد کمیں  106۔104کمره نمبر  بجے 11:30 	

کے ارکان کے  یٹیکم ینئ کے بعد شکشیپ یکے پروگرام کاجالس دوہری زبان ہمارے سکول کے 
اہم ہوگی۔بہت  شرکت ی. آپ ککیے جائیں گےانتخابات منعقد  	

!سے مالقات کا انتظار رہے گا آپہمیں  	

	مخلص،

	

	

بازن ٹیوٹی 	

کا استادپروگرام  سیکھنے والے یزیانگر  

 

 

	)ےہ یمزال مان اک لوکس(
	دصقم

 اک ہگج روا تقو ،خیرات
	ےہ یرورض رکذ



 

	

	

 

نمونہ ایجنڈا کا اے:  مہیضم 	

	

سکولک پبل شکاگو 	

سکولایلیمنٹری  سمتھ 	

کی کمیٹی کا اجالسدو زبانوں   
 
 

2017ستمبر  14جمعرات،   
8:30- صبح11:30  	

	

- ویونیونچسٹر ا یجنوب   ایریٹیفیسکول ک  4735	

 

 سیکھنے والے یزیانگرخوش ٓامدید اور ٓاغاز                                    سکول کا مہتمم/ 
کا استادپروگرام   

جین ڈو، بی اے سی کا / کی صدر                    باقاعده ٓاغاز                             

 روئیداد کی منظوری                                     جین ڈو، سیکریٹری

بی اے سی کا / کی صدرصدر کی رپورٹ                                           

بل سمتھ                                       پرنسپل کی رپورٹ  

 عنوان کی پیشکش                                        رائے راجرز، سی اے پی ایس

 پرانا کاروبار

 نیا کاروبار

 عوامی شرکت

 برخاستگی

	

	)ےہ یمزال مان اک لوکس(
	دصقم

 اک ہگج روا تقو ،خیرات
	ےہ یرورض رکذ

 روا یروظنم یک دادیئور
	ےہ یمزال ٹروپر یک ردص



	

	

	

 

نمونہ کا  ٹیشحاضری : ب مہیضم 	

	

زپبلک سکول شکاگو 	

سکولایلیمنٹری  ایگارس 	

اجالسکا ) یاے س ی(ب یٹیکم یمشاورت دو زبانوں کی  

	

�	 2017ستمبر،  14: جمعرات، ٹیش کی حاضری نیوالد  

 

ٹی بی ای 
یا ٹی پی 

	ٓائی

	بچے کا نام 	گھر کا پتہ 	 نام (پہال اور ٓاخری)

	 	 	 	 1	
	 	 	 	 2	
	 	 	 	 3	
	 	 	 	 4	
	 	 	 	 5	
	 	 	 	 6	
	 	 	 	 7	
	 	 	 	 8	
	 	 	 	 9	
	 	 	 	 10	
	 	 	 	 11	
	 	 	 	 12	
	 	 	 	 13	
	 	 	 	 14	
	 	 	 	 15	

 

 

 

 دصقم روا خیرات ،مان اک لوکس
	ےہ یرورض انوہ



	

 

روئیداد کا نمونہ یاے س ی: نمنہ بیس مہیضم 	

زپبلک سکول شکاگو 	

سکول ایلیمنٹری سمتھ 	

	

کی روئیداداجالس  یاے س یب 	

2017ستمبر،  14 جمعرات، 	

میٹوریآڈ 	

صبح   11:30	 - 8:30		

														

۔ںینام درج کر کےموجود افراد  ںیاس اجالس م افسران: یاے س یبحاضر  	

بل سمتھ، رائے راجرز :مقررین ای مہمانموجود  	

	

گذشتہ اجالس نے  یکرٹریکہ س یک یو نے نشاندہیڈمسز روبل ی گئی۔پڑھ روئیداد یاجالس ک گذشتہ
دی گئی۔اور منظور  گی کی گئیدرست روئیداد کیہے.  یک درج غلط خیتار یک 	

مختلف  سال بھر اجالس کے عالقائیدو زبانوں کی کمیٹی بتایا کہ صدر نے  رپورٹ: یک صدر
، اکتوبر 19ورکشاپ جمعرات،  کی خواندگی کی ایک نیوالد ہر ماه منعقد ہوں گے۔ وں میںسکول
یکو منعقد ہوگ 2017 	

 ںیساتو ۔مکمل ہو جائے گا ںیبہار م موسم دانیکا م لیکہ کھ بتایا: پرنسپل نے رپورٹ یک پرنسپل
 اجالسگے جب منتخب نمائندے  جا رہے ہوں امریکی شہر سپرنگ فیلڈطلباء اس وقت  کے ڈیگر
۔ںیہ شامل ںیم 	

 یگشت کا نیکے لئے والد نےیحفاظت کو فروغ د یک وںطالب علم ںیسے پہلے اور بعد م سکول
یتھ یگئ یقائم ک یٹیکم وصیخص کیگروپ قائم کرنے کے لئے ا 	

	

تھا ایگ ایک یبجے تک ملتو 11:30 ںیم اجالس 	

یٹریکریسمتھ، س ہیمار 	

	

	

 روا خیرات ،مان اک لوکس
	ےہ یمزال انوہ اک دصقم



 

	

شہرشکاگو  	

	رحم ایمنؤیل

ئریم  

بورڈ یمیتعل کاشہر  شکاگو 	

صدر، کالرک میا نکیفر 	

گوزمن، نائب صدر میائج 	

نارکا 	

ایف فرالنگ مارک 		

۔ جےسیا ،نییگرانز یج کلی. مائویر 	

۔ ہائنزاے لیامہا 	

ئیویرارا آرنالڈو 	

وارڈ ۔یڈ لیگ 	

زپبلک سکول شکاگو 	

	

سریآف کٹویگزیا فیچ 		فاریسٹ کلے پول،	

سریآف شنیجوکیا فیچ کسن،یج ائسنیج ڈاکٹر 	

	

سریآف فیچ، سآ یٹیسٹو میارن 	

کا دفتر میتعل یاور ثقافت زبان  


