ਕਾਰਟੇਰੇਟ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਕਟ

ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸਬੰ ਧੀ
ਮਾਪੇ ਲਈ ਪੁਸਿਤਕਾ
ਦੁਭਾਸ਼ੀ/ESL ਿਵਭਾਗ

ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ (English Language Learners) ਵਾਸਤੇ
ਇੱਕ ਪੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਪੱਛੇ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਮਨਿਲਖਤ
ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ...
ਉਹ ਪੋਗਰਾਮ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਗਰਾਮ ਿਕਸ ਤਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਰੇਟ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਕਟ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਿਮਆਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਕੰ ਨਾ ਕੁ ਸਮ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ।

ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਪੋਗਰਾਮ (Bilingual Program)
ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਪੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਾ
ਕਾਰਟੇਰੇਟ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਕਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਹਨ,
ਅਕਾਦਿਮਕ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਠਕਮ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ।

ਕਾਰਟੇਰਟ
ੇ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਕਟ ਿਵੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਪੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ?
ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਪੋਗਰਾਮ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਲੋ ੜ ਦੇ ਪਾਠਕਮ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਦੋਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਕਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ (Bilingual Education) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਦੁਭਾਸ਼ੀ/ESL ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਹਨ:
ਪਾਈਵੇਟ ਿਨਕੋਲਸ ਿਮਨੂਏ ਐਲੀਮਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਥਨ
ਹੇਲ ਐਲੀਮਟਰੀ ਸਕੂਲ

ਕਾਰਟੇਰੇਟ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਪੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਿਕ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ?
ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਪ ਤ ਇਹ ਲੋ ੜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲੀ ਿਜਲੇ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਪੋਗਰਾਮ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਕ ਿਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤ ਿਬਨ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਇਸ ਪੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਪੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸਥਾਪਨਾ ਿਕ ਹੈ?
ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵਚਲੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ
ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਖਲਾਈ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ ਿਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਕਾਦਿਮਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਾਈ
ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਅਿਧਆਪਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚਲੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ
ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕੰ ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਭਾਸ਼ੀ/ESL
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਦੁਭਾਸ਼ੀ/ESL ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ, ਅਿਧਆਪਕ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਜ

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਧੇਰੇ ਿਸੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ESL (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ) ਿਸੱਿਖਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ?
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ ਲੋ ੜ ਦੇ ਪਾਠਕਮ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਤਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ
ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਾਠਕਮ ਦਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹ ਹੋ
ਜ ਦਾ।
ਖੋਜ ਇਹ ਿਦਖਾ ਦੀ ਹੈ ਿਕ:

1. ਜਦ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਲ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜਨਾ ਿਸੱਖਦੇ
ਹਨ, ਤ ਉਹ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਪੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2 . ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਪਿਹਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਪੜਾਈ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਦੇ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ।

ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ/ਬੱਚੀ ਉਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖੇਗਾ/ਗੀ ਜੋ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ?
ਹ , ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਗਰੇਡ ਪੱਧਰ ਵਾਸਤੇ ਪਮੁੱਖ ਪਾਠਕਮ ਸਮੱਗਰੀ ਿਮਆਰ (Core
Curriculum Content Standards) ਿਸੱਖੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ ਦਾਖਲਾ ਿਲਆ
ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾਵ , ਪੜਨਾ, ਗਿਣਤ, ਿਵਿਗਆਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ
ਪਾਠਕਮ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜ ਪੜਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨ ਹੀ ਕਸੌਟੀਆਂ
ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਪੋਗਰਾਮ ਿਕਸ ਤਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਗਰੇਡ ਿਵੱਚ
ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਿਮਆਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ?
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਰੇਡ ਪੱਧਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਧਾਰਨਾਵ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਿਸੱਖੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਹਨ ਧਾਰਨਾਵ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਲਾ, ਸੰ ਗੀਤ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਿਜਹੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਿਬਨ ਅਟਕੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਪਵੀਨ ਬਣਨ ਲਈ
ਨਕਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰ ਨ ਦੀ ਪੜਾਈ ਸਬੰ ਧੀ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ
ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਜੋ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ
ਪਾਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਲਈ ਉਿਚਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਨ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ?

ਿਜਵ ਿਜਵ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਪਵੀਨਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ
ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਓਦ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ:
ਂ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰ ਗਿਲਸ਼ ਸਟੇਟ-ਟੂ1. ACCESS (ਅਸੈੱਿਸੰ ਗ ਕੰ ਪਰੀਹੈਨਸ਼ਨ ਐਡ
ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰ ਗਿਲਸ਼ ਲਗੂਏਜ਼ ਲਰਨਰਜ਼) ’ਤੇ ਲੈ ਵਲ 4 ਜ 5 ਦਾ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਗਰੇਡ-ਪੱਧਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ
ਕਸੌਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।
3. ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੋਗਰਾਮ ਤ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਵ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਗਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਪੰ ਜ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਵੀਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸਾਲਾਨਾ
ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
1. ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਭਾਸ਼ਾ (SI) ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ
ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੀ ਪਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2. ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾਵ (LA)
3. ਗਿਣਤ (MA)
4. ਿਵਿਗਆਨ (SC)
5. ਸਮਾਜਕ ਅਿਧਐਨ (SS)
ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮੁਲ ਕਣ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਿਟੰ ਗ
ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ , ELLs ਵਾਸਤੇ ACCESS ਦੀ ਵਰਤ,

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪਵੀਨਤਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਿਕਸ ਸਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਰਹੇਗੀ?
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਰਿਹ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਉਹ
ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਂ
1. ਜਦ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਲੋ ੜੇ ਜ ਦੇ ACCESS (ਅਸੈੱਿਸੰ ਗ ਕੰ ਪਰੀਹੈਨਸ਼ਨ ਐਡ
ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰ ਗਿਲਸ਼ ਸਟੇਟ-ਟੂ-ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰ ਗਿਲਸ਼ ਲਗੂਏਜ਼ ਲਰਨਰਜ਼) ਨੂੰ

ਪਾਸ ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ।

2. ਜੂਨ ਿਵੱਚ ਲਏ ਜ ਦੇ IPT ਟੈਸਟ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ।
3. ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾਵ ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਗਰੇਡ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
4. ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਦਰਸਾ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਾਧਾਰਨ ਿਸੱਿਖਆ
ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਉਸਨ ਬੌਿਧਕ ਅਕਾਦਿਮਕ ਭਾਸ਼ਾ
ਪਵੀਨਤਾ (Cognitive Academic Language Proficiency) ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ –
ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਏਕੀਿਕਰਤ ਕੀਤੀ, ਪੜਨ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਬਕਾਇਦਾ

ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਥਾਪਨਾ ਿਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੀ ਹੈ।

ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ ?
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਧਾਰਨਾਵ ਪੜਾਓ। ਇਸ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜੋ।
ਜਨਤਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਿਵੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਲਘੂਰਪ
ੂ
ACCESS

Assessing Comprehension and Communication in English StatetoState
for English Language Learners.
ਇਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਉਹਨ ਿਮਆਰ ’ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪਵੀਨਤਾ ਦਾ
ਵੱਡ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਗਰੇਡ K-12 ਿਵੱਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਪੜਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ WIDS ਕਨਸੌਰਟੀਅਮ (WIDA
Consortium) ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ।

BICS

Basic Interpersonal Communication Skills.
ਸਿਹਜਤਾ ਦੀ ਕੁਝ ਿਡਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੀ ਸਮਾਜਕ
ਭਾਸ਼ਾ।

CALP

Cognitive Academic Language Proficiency.
ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਏਕੀਿਕਰਤ ਕੀਤੀ, ਪੜਨ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਿਜਸਦੀ ਿਵਸ਼ਾ
(ਅਕਾਦਿਮਕ) ਖੇਤਰ ਸਥਾਪਨਾਵ ਿਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਕਾਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੋ ੜ ਪਦੀ ਹੈ।

ESL

English as a Second Language

ESOL

English for Speakers of Other Languages

ELL

English Language Learners

HLS

Home Language Survey

LEP

Limited English Proficient
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਸੱਿਖਆ ਮਾਹਰ ਇਸ ਲਘੂ-ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ¡¡ãਿਲਮਿਟਡ¡¡À

ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੀਮਤ ਬੁੱਧੀ ਜ ਸੀਮਤ ਉਮੀਦ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ESOL ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪਿਹਲ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ
ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

NonLEP

NonLimited English Proficient

ESL ਪੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਵਾਸਤੇ ਿਵਆਿਖਆ
ਮੌਿਖਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵੀਨਤਾ ਪੱਧਰ (Oral Language Proficiency Levels)
ਲੈ ਵਲ 1:

ਪੂਰਵ-ਿਨਰਮਾਣ (Pre-Production)

ਲੈ ਵਲ 2:

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਨਰਮਾਣ (Early Production)

ਲੈ ਵਲ 3:

ਬੋਲੀ ਦਾ ਉਥਾਨ

• ਿਨਊਨਤਮ ਬੋਧ
• ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਿਨਰਮਾਣ ਨਹ

• ਸੀਮਤ ਬੋਧ
• ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ

• ਵਧੀਆ ਸੰ ਚਾਰ
• ਕੁਝ ਕੁ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਲ ਵਾਕ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ
• ਛੋਟੇ ਵਾਕ ਸ਼

• ਵਾਰਤਾਲਾਪ
ਲੈ ਵਲ 4:

ਲੈ ਵਲ 5:

ਮੱਧਵਰਤੀ (Intermediate)

• ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਿਵਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਨਤ ਪਵਾਹ (Advanced Fluency)

• ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਜੱਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੜਲੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

