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Emergent Multilingual Learners (EMLLs) Language Profile for   

 )ابھرتے کثیرالسانی متعلمین کا لسانی پروفائل برائے ( 

 شیر خوار و نونہال
 ابھرتے کثیرالسانی متعلمین کا لسانی پروفائل برائے پری کنڈرگارٹن طلبا نیویارک ریاست محکٔمہ تعلیم سے مطابقت رکھتا اہوا

 اگست 2020

 

 (فائل میں رکھنے کے لیے)بچے کی معلومات 

 Click to select date   :پروفائل مکمل کرنے کی تاریخ

        :  طالب علم کا نام

        :جنس

  Enter date of birth (M/D/YYYY):تاریِخ پیدائش

           :پروگرام کا نام 

      :(اگر قابل اطالق ہے) آئی ڈی طالِب علم 

        :پروفائل کے نگراں کا نام

       :عہدہ

______________ 

 عزیزی والدین یا سرپرست،

( وں)سروے آپ کے نئے پروگرام کو آپ کے بچے کی زبانآپ کا ابھرتے کثیرالسانی متعلمین لسانی پروفائل مکمل کرنے کا شکریہ۔ یہ 
سے متعلق تجربات کے بارے میں گراں قدر معلومات فراہم کرے گا۔ جمع کی گئی معلومات شیر خوار اور نونہال کے اساتذہ کو متعلقہ 

 تعلیمی اور لسانی تعلیم میں مدد دے گا جس سے تمام بچوں کو لسانی اور ادبی تقویت ملے گی۔

 

 سرپرست کی معلومات/ دین وال 

      : والدینی رشتہ دار والدین یا سرپرست کا نام 

 

 :دیگر  ☐والد    ☐والدہ    ☐  :اس پروفائل میں معلومات فراہم کنندہ کا بچے سے رشتہ 

 

      : دیگر گھریلو زبان ☐انگریزی  ☐میں  موصول کرنا پسند کریں گے؟  ( وں)آپ اس پروگرام سے متعلق معلومات کونسی زبان

  

 گھریلو زبان 

 (تمام زبانیں درج کریں)ہیں؟ / کیا ہے (  یں)سرپرست کی آپ کے گھر میں بنیادی زبان/ ہر والدین . 1

      

 میں گفتگو کرتا ہے؟( وں)سرپرست آپ کے بچے سے گھر میں کس زبان/ ہر والدین 

      

 

 (مثال کے طور پر، جدی والدین، آنٹیاں۔ انکلز، کزنز، وغیرہ)افراد رہتے ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں اور کوئی . 2

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/emergent-multilingual-learners-prekindergarten-programs
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/emergent-multilingual-learners-prekindergarten-programs
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 سرپرست کی معلومات/ دین وال 

 نہیں  ☐جی ہاں    ☐

 

 (تمام زبانیں درج کریں)ہیں؟ / کیا ہے (  یں)اگر ہاں، ان دیگر اہل خانہ کی آپ کے گھر میں بنیادی زبان

      

 (تمام زبانیں درج کریں)میں گفتگو کرتے ہیں؟ ( یں)دیگر اہل خانہ آپ کے بچے سے گھر میں کس زبان

      

 نہیں  ☐جی ہاں    ☐  کیا بچے کا کوئی بنیادی نگہداشت فراہم کنندہ ہے؟ .3

 

 بولتے ہیں؟(  یں)اگر ہاں، بنیادی نگہداشت فراہم کنندہ اکثر کون سی زبان

      

 نہیں  ☐جی ہاں    ☐  ہن ہے؟َکیا آپکے بچے کا کوئی بھائی ب .4

 

 میں بات کرتے ہیں؟(  وں)اگر ہاں، بچوں کی عمریں کیا ہیں اور اکثر وہ آپس میں کون سی زبان

       

 /مثال کے طور پر، کیا آپ کا بچہ چہرے کے اظہار، حرکات اور )آپ اپنے بچے کی زبان کے استعمال کی کیسے وضاحت کریں گے؟ . 5
 (یا آنکھوں؟ کیا آپ کا بچہ بڑبڑانے کی آوازیں نکالتا ہے؟

      

 لسانی اہداف

مثال کے طور پر، کیا آپ اپنے بچے کو ایک سے زیادہ زبان میں عبوریت دلوانا )آپ کے کیا  لسانی اہداف ہیں؟ لیے اپنے بچے کے . 6

 (چاہتے ہیں؟

      

مثال کے طور پر، کسی اور زبان میں موسیقی سننا، کسی اور )ایک سے زیادہ زبان سے آشنائی کرائی ہے؟  کیا آپ نے اپنے بچے کی. 7

 (زبان میں ٹیلیویژن دیکھنا، سفر، وغیرہ

      

 ابھرتا ادب

 نہیں  ☐جی ہاں     ☐کیا آپ اپنے بچے کو کتاب پڑھ کر یا کہانیاں سناتے ہیں؟ .8

 

 میں؟( وں)اگر ہاں، کس زبان

      

 نہیں  ☐جی ہاں     ☐کیا آپ اپنے بچے کو نرسری کی نظموں گا کے سناتے ہیں یا گانے سناتے ہیں؟ .9

 

 میں؟( وں)اگر ہاں، کس زبان
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