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انگریزی زبان /  کثیرالسان متعلمین کے والدین کے لیے حقوق کا بل 

قطع نظر اس کے کہ آپ کے بچے کی امیگریشن کی کیا نوعیت ہے (مثالً چاہے آپ کے اہل خانہ شہری، نقل وطنی یا غیر دستاویزی ہیں) اور  .1
اسکول میں جہاں آپ کی رہائش ہے، آپ کا بچہ ایک پبلک اسکول میں مفت چاہے آپ یا آپ کے بچے کی کوئی بھی زبان ہو اس ضلع کے 

 کا حقدار ہے۔ حاصل کرنے تعلیم

آپ کےبچے کو بغیر کسی ایسے دستاویز جمع کرانے کا جس سے آپ کے بچے کی امیگریشن کی نوعیت ظاہر ہوتی ہو، اسکول میں اندراج  .2
نمبر، امیگریشن ویزا یا ویزے کی نوعیت، یا شہریت کے دستاویز یا شہریت کی  کرنے کا حق حاصل ہے۔  آپ سے سوشل سیکیورڻی کارڈ یا

 ۔ئے گانوعیت  فراہم کرنے کا نہیں کہا جا 

ضلعی اسکول سے اہم  بات چیت کے دوران وفاقی قانون کے تحت آپ کو اپنی ترجیحی زبان میں مترجم کی خدمات حاصل کرنے کا حق  .3
 حاصل ہے۔

طلبا ہائی   ELLیا زائد  20میں ہیں یا دو ایک جیسے گریڈز اور   K -8یا زائد  گریڈ سطح کے ایک ہی جیسے گھریلو زبان کے  طلبا  15اگر  .4
) میں جانے کا حق حاصل BEاسکول میں ایک ہی گریڈ میں جن کی ایک جیسی گھریلو زبان ہے، آپ کے بچے کو دولسانی تعلیمی پروگرام (

پروگرام الزماً  BEسکول میں اہلیت پانے والے طلبا کی تعداد ناکافی ہے، مگر وه اسی ضلع میں ہی ہیں، اس ضلع کو انہیں ہے۔ اگر کسی ا
 فراہم کرنا ہو گا۔

 کا حق یے جانےمیں آپ کے بچہ  کی ہوئی ہے ایک تحریری اطالع د ELLانگریزی میں اور آپ کی ترجیحی زبان میں جس کی نشاندہی  .5
سے ایک دو لسانی تعلیم یا انگریزی بحثیت نئی زبان ( جسے پہلے انگریزی بحثیت دوسری زبان کہا جاتا تھا) پروگرام میں اور ا حاصل ہے

نشست فراہم کی جائے گی۔ ]1[ 

سےاسکول کی  ELLsآپ کے ضلعئی اسکول کی جانب سے اعلٰی معیاری واقفتیتی اجالس کا حق، جس میں ریاستی معیارات، امتحانات اور  .6
می قعات، ساتھ ہی دو لسانی تعلیمی اور انگریزی بحیثیت نئی زبان پروگرام کے اہداف اور مطلوبات پر زور دیا گیا ہو۔ یہ واقفیتی اجالس حتتو

 اسکول پروگرام میں تقرری سے پیشتر منعقد ہونا الزمی ہے اور اسے الزماً آپ کی ترجیحی زبان میں ہونا چاہیے۔ 

میں فروغ اوراگر وه ایک دو لسانی تعلیمی پروگرام میں بھی ہے تو ان کی گھریلو زبان میں نشونما کے بارے آپ کے بچے کی انگریزی زبان  .7
 کا حق۔ کرنے میں معلومات کی موصول

اور لسانی نشونما میں پیشرفت پر  یسال کے دوران عام مطلوبہ مالقاتوں کے عالوه اسکول کے عملے سے آپ کے بچے کی عمومی تدریس .8
 کے لیے کم از کم ایک بار مالقات کا حق۔کرنے  بات چیت 

دنوں کے اندر ایک دولسانی تعلیم یا انگریزی بحیثیت نئی زبان پروگرام میں تقرری کا حق اور ایک  10اندارج کرانے کے  ےآپ کے بچے ک  .9
کا حق۔  کم از کم، آپ کے بچے کو الزماً انگریزی بحیثیت نئی زبان میں تعلیم   کرنےدو لسانی تعلیمی پروگرام سے نکل جانے کے انتخاب 

 ملنی چاہیے۔ 

چے کا اصل اسکول ایسا کوئی پروگرام کی پیشکش نہیں کر سکتا تو آپ کے بچے کا آپ کے ضلع کے کسی دوسرے اسکول میں اگر آپ کے ب .10
 منتقل کیے جانے کا حق۔

مات تک یکساں رسائی، جو عمر کی مناسبت اور گریڈ سطح کی ہو بشمول داور خ وںمنصوبہ بندیاسکول ضلع کی جانب سے پیش کرده تمام  .11
 و سندیافتگی کے لیے ضروری ہیں اور اسکول کے تمام پروگرام جو دوسرے  طلبا کو دستیاب ہیں، حاصل کرنے کا حق۔ان تمام کی ج

) کے حصول، اور انگریزی سیکھنے اور دیگر مضامین core content instructionآپ کے بچے کے تمام بنیادی تدریسی مشموالت ( .12
معاشرتی علوم کا اسی تعلیمی سطح پر حصول جو تمام دیگر بچوں کو حاصل ہے، وصول جیسے مطالعہ / لسانی فنون، ریاضی، سائنس اور 

 خدمات کی اہلیت بنیادی تدریسی مشموالت کے حصول کی قابلیت کو محدود نہیں کرتی۔ ELLکرنے کا حق۔  
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مات کی اہلیت غیر نصابی خد ELLمکمل غیر نصابی سرگرمیوں تک رسائی کا حق (بعد از اسکول کلبز، کھیل وغیره)   اآپ کے بچے ک .13
 سرگرمیوں میں حصہ لینے کی قابلیت کو محدود نہیں کرتی۔

آپ کے بچے کا معاونتی خدمت حاصل کرنے کا حق (مثالً تعلیمی مداخلتی خدمات) جو دیگر مداخلتی منصوبوں سے ہم آہنگ ہو، جسے  .14
 اسکول  ضروری سمجھے۔

پیشرفت کے تعین کرنے کے لیے امتحان لیے جانے اور اپنے بچے کی تعلیمی امتحانات، بشمول آپ کے بچے کی ساالنہ انگریزی زبان میں  .15
 نیویارک ریاستی امتحانات میں کارکردگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا حق۔

16. ELLs راج کا حق۔میں رہنے کے دوران سال بہ سال ایک دولسانی تعلیم یا انگریزی بحیثیت نئی زبان پروگرام میں مسلسل اند 

مندرجہ باال حقوق  میں کسی ایک کی خالف ورزی کی صورت میں نیویارک ریاست محکمئہ تعلیم برائے دولسانی تعلیم اور عالمی لسانیات   .17
)World Languagesسے رابطہ کرنے کا حق۔ ( 

 DML@schools.nyc.gov برائے مہربانی ڈویژن برائے کثیرالسان متعلمین کو اس پر ای میل کریں

اپنی انگریزی کی صالحیتوں کو "انگریزی بحیثیت نئی زبان " کے ذریعے فروغ دیتے ہیں. اس کے عالوه، جو ایک دولسانی تعلیمی   ELLs] تمام 1[
لیمی پروگرام میں بنیادی مشموالتی شعبوں کے کورسس (مثالً ریاضی، سائنس ایک دوولسانی تع ۔زبان  لیتے ہیں پروگرام میں ہیں وه بھی فنوِن گھریلو

میں کی جاتی ہے۔ جو کسی دولسانی تعلیمی پروگرام میں نہیں ہیں وه بنیادی   دونوں اور معاشرتی علوم) کی پیشکش انگریزی اور انکے گھریلو زبان
 لیتے ہیں انگریزی میںمشموالتی شعبہ کے کورسس 
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