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 محترم والدین یا سرپرست:
  

ضرورت کے طور پر وفاقی اور ریاستی قانون کی طرف سے، وودبرادج ٹاؤن شپ اسکول ڈسٹرکٹ ای ایس ایل )انگریزی بطور ثانوی زبان( 
ی پروین ہمارے ضلع کے رہویں زبان استعداد کی جانچ کی بنیاد پر آپ کے بچے کا ___ محدود انگریزاور دو لسانی پروگرام قائم کی ہے ۔ 

ہونے کے طور پر شناخت کیا گیا ہے ۔ اس امتحان طلبہ مہارت کے پانچ گروہوں میں ایسا ہے ۔ ٹیسٹ کے نتائج کے مطابق، آپ کے بچے میں 
 نیچے پڑتال کو گروپ آبشار:

  
 . ___ مبتدی 1
 . ___ نچلی تصورکی گئى2
 ر تصورکی گئى. ___ اپ3
 . ___ اعلی4
  . ___ مکمل انگلش 5
  

 آپ کا بچہ ہے ایک ___ طالب علم واپس لوٹنے والے نئے، ___ اور نیچے کی جانچ پڑتال کی خدمات حاصل کریں گے:
  

بی کے لئے انگریزی بطور ثانوی جو طلبا کو سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی صالحیتوں کی اسکول میں کامیا -___ ای ایس ایل 
منٹ یا ایک کالس دور ہر دن کے لئے منعقد کئے جاتے ہیں ۔ آپ کے بچے عام طور  30ضروری بتائیگا زبان ہے ۔ ای ایس ایل کی کالسیں 

پر اس کے دن کے بقیہ باقاعدہ کالس میں دیگر طلبہ کی جانب سے گزاریں گے ۔ تقریباً ایک تہائی ہماری ای ایس ایل کے طالب علموں کے 
پروگرام ہر سال اور زیادہ تر طلبہ اس پروگرام میں خرچ کرتے وقت کی لمبائی مختلف ہو سکتے ہیں ایک طالب علم کی انفرادی ترقی  خروج

 پر انحصار کرتے ہوئے تین سال کرنے سے ۔
  

کے عالوہ فراہم کی جاتی ہیں ۔ دولسانی پروگرام میں کئی مختلف طریقے فراہم اور دو لسانی خدمات کو ای ایس ایل کے پروگرام  -___ تھیم 
 دستیاب کی قسم ہمارے بچے نیچے پڑتال شدہ ہے: yپروگرام کے لیے 

  
بعض پرائمری اسکول کنڈر گارٹن طلبا کی خدمات ایک مصدقہ ٹیچر اور انگریزی کو مادری زبان میں روانی  -. ___ کل وقتی 1

 ل ہے ۔کی طرف سے سکھایا ایک کل وقتی دولسانی کنڈرگارٹن میں حاص
منٹ میں انگریزی اور ریاضی انگریزی اور مقامی زبان  90انتہائی ابتدائی طالب علموں کی تربیت ایک دن  -. ___ پارٹ ٹائم 2

 میں روانی ایک مصدقہ استاد کی طرف سے سکھایا وصول کرتے ۔
ان طلبا توسیع ای ایس ایل کی خدمات  مڈل اور ہائی اسکولوں کے طلبا اور چند پرائمری اسکول کے -. ___ ای ایس توسیعی ایل 3

 ایک اضافی کالس کے دور ان ای ایس ایل کی کالسیں کے عالوہ ہر دن کے لئے وصول کریں ۔
  

ہمارے پروگرام کی تمام کا مقصد سے ای ایس ایل/تھیم پروگرام خروج کریں، اس کے پورے دن میں باقاعدہ کالس روم میں خرچ کرتے ہیں 
اور میٹنگ اعلی تعلیمی معیار کی طرف پیش رفت کر اپنے بچوں کے لیے ہے ۔ آپ کا بچہ اگر وہ پروگرام سے خروج کے لیے تیار ہے اس 

لیمی سال کے اختتام پر ریوالویٹد جائے گا ۔ پروگرام سے خروج کے لیے طلباء جو مکمل انگلش میں پہنچ جائے اور کالس تعین کے لیے ہر تع
میں اور میٹنگ ریاستی تعلیمی معیار کی طرف بھی قابل قبول پیش رفت کر رہے ہیں کی سفارش کی جائے گی ۔ ہم سب سے زیادہ سالوں میں 

12ہماری 
ویں
اور دو لسانی طالب علموں کی تمام اپنی کالس کے ساتھ گریجویٹ کہ رپورٹ کرنے پر خوش ہیں ۔ سیکھنے یا  گریڈ ای ایس ایل 

دیگر معذور طلبا بھی تھیم اور ای ایس ایل کے پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں اور ان کی ضروریات ان کے انفرادی تعلیمی پروگراموں پر 
 عمل کرتے ہوئے جگہ ہو گی ۔

  
والدین یا سرپرست، ان کی خدمات کو آپ کے بچے کے لئے پیش کیا جا رہا مسترد کرنے کا حق حاصل ہے ۔ آپ کے بچے کو ای آپ بطور 

ایس ایل کے پروگرام میں داخل کرنے سے قبل یہ کیا جا سکتا ہے ۔ اس پروگرام میں شرکت کے پہلے تین برس کے دوران طالب علم سکول کا 
ایا جا سکتا ہے ۔ اگر آپ اپنے بچے کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کو کاؤنٹی مہتمم سے منظوری کے لیے اپیل چاہیے تعلیمی سال کے اختتام تک ہٹ

۔ تاہم، اس پروگرام میں شرکت اپنے بچے کو اسکول میں کامیاب ہونے میں مدد ملے گی اور آپ کے بچے کی تعلیمی پیش رفت اسے چاہیے 
وگرام میں ۔ اگر آپ اپنے بچے کو اس پروگرام میں شرکت کرنے کی خواہش نہیں تو براہ مہربانی سست کیا جا سکتا ہے یا شرکت نے اس پر

 دن کے اندر اندر بھیجیں ۔ 5خط آپ کے بچے کی پرنسپل یا ہدایت کونسلر کے اس نوٹس موصول ہونے کے 
  

ل سے واپس. اس نوٹس پر دستخط کرنے سے آپ براہ مہربانی نیچے اس نوٹس کی ایک کاپی سائن ان کریں اور اس کو اپنے بچے کے اسکو
صرف آپ وصول کی اور نوٹس پڑھا کہ کہہ رہے ہیں ۔ یہ ایک پرچی کی اجازت نہیں ہے اور آپ ہیں نہ قبول کرنے یا کسی بھی خدمات اس 

 نوٹس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ۔
  

 خلوص سے،
  
  
  
  

 والدین کے دستخط: ___ تاریخ: ___
 


