
 

 

  کيا آپ کا بچہ انگريزی سيکه رہا ہے؟
 !جانيں کہ اسکول ميں آپ کے خاندان کے بنيادی حقوق کيا ہيں

 

تک رسائی ' انگريزی متعلمين کی خدمات' عالمی وبا کے دوران بهی،آپ کے بچے کو،  .1
 حاصل کرنے کے لئے اسکرين کيے جانے اور جانچ کيے جانے کا حق حاصل ہے۔

 
آپ کو اپنے بچے کے اسکول کی طرف سے ايسی زبان ميں مواصالت موصول کرنے  .2

  کا حق حاصل ہے جو آپ کو سمجه ميں آتی ہو۔
 

وقت بهی جب کالسيں صرف آن  عالمی وبا کے دوران بهی اور اسآپ کے بچے کو،  .3
اساتذه اور معاونين کی جانب سے ايسی تدريسی ہدايات موصول کرنے  الئن ہو رہی ہيں،

کا حق حاصل ہے جس سے اسے انگريزی سيکهنے اور اپنی ديگر کالسوں کی پيروی 
 کرنے ميں مدد ملے۔

 
پ کے جب اسکول کهلنے کی شروعات ہو گی تو، ايک انگريزی متعلم کے طور پر، آ .4

 دی جانی چاہئے۔ بالمشافہہ کالسوں کے لئے ترجيحبچے کو 
 

ميں باقی رہنے کی ہو تو آپ کے طالب علم کو حقوق ' انگريزی متعلم پروگرام'بات جب  .5
حاصل ہيں۔ کوئی بهی اسکول آپ کے بچے کو اس وقت تک پروگرام چهوڑنے کے لئے 

صالحيتوں کا مظاہره نہ کرنے نہيں کہہ سکتا ہے جب تک کہ طالب علم کافی انگريزی 
 لگے يا آپ انگريزی متعلم خدمات کا انکار نہ کر ديں۔

 
اگر آپ کا بچہ معذوريوں ميں مبتال ہے تو، اسے تشخيص کيے جانے اور خصوصی  .6

تعليمی خدمات يا اس کی حالت کے اعتبار سے تيار کرده خدمات موصول کرنے کا حق 
 حاصل ہے۔

 
خدمات نہيں فراہم کر رہا ہے تو، انگريزی متعلمين سے متعلق امداد کے لئے اگر آپ کا اسکول ڈسٹرکٹ يہ 
يا دو لسانی تعليمی منتظمين سے رابطہ کريں يا معذوريوں ميں مبتال ) ESL(انگريزی بطور دوسری زبان 

طلبہ سے متعلق امداد کے لئے اپنے اسکول ڈسٹرکٹ کے خصوصی تعليمی دفتر، طفل تعليم ٹيم، يا کيس 
 ر سے رابطہ کريں۔مينيج

 
اگر آپ کو اس دستی اشتہار يا نيو جرسی پبلک اسکولوں ميں اپنے بچے يا خاندان کے حقوق بارے ميں 
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