
انگریزی اور آئرش کے لئے زبان کا نیا پرامئری نصاب - جونیرئ انفینٹس تا چھٹی کالس

 پرامئری اسکولوں میں زیر استعامل نصاب تبدیل ہو رہا ہے۔ انگریزی اور

 آئرش کے لئے زبان کا نیا پرامئری نصاب اس کا پہال حصہ ہے۔ جونیرئ

 انفینٹس سے لے کر دورسی کالس تک کے بچے پہلے سے ہی اس نئے

 نصاب کا تجربہ کر رہے ہیں۔ جلد ہی آپ کا بچہ بھی تیرسی کالس سے

چھٹی کالس تک اس کے ذریعے سیکھ رہا ہوگا۔

زبان کا نیا نصاب کس کے لئے ہے؟

 انگریزی اور آئرش کے لئے نیا نصاب جونیرئ انفینٹس سے لے کر

 چھٹی کالس تک کے متام بچوں - انگریزی میڈیم اسکولوں، گیالٹکٹ

(Gaeltacht) اسکولس، گیلسکوئیلیانا (Gaelscoileanna) اور خصوصی 

اسکولوں کے لئے ہے۔

نیا نصاب کیوں ہے؟

 نصاب تبدیل ہورہا ہے تا کہ یہ اس زمانے کے ساتھ، زبان کی آموزشی

 پیش رفت کے ساتھ، اور مفت پری اسکولی سالوں کے تعارف کے ساتھ

 مطابقت پذیر ہو جس میں ہم رہتے ہیں۔ آخری نصاب (1999) کے

 بعد سے، آپ کے بچے کے تعلیمی ماحول کے ساتھ ساتھ معارشے اور

 کمیونٹیز میں بڑے پیامنے پر بدالؤ آیا ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ وہ اس

 بارے میں مزید رہنامئی چاہتے ہیں کہ بچوں کو ان کی زبانی آموزش

 میں کس طرح مدد کی جائے۔ تحقیق کی بدولت، اب ہمیں اس بارے

 میں مزید معلوم ہوا ہے کہ بچے بولنا، پڑھنا اور لکھنا کیسے سیکھتے

 ہیں اور ان کی آموزشی رضوریات کے مطابق موزوں طریقوں سے پیش

رفت کرنے میں ان کی مدد کیسے کرتے ہیں۔

 زبان کا نیا نصاب، 1999 میں متعارف کرائے جانے والے نصاب سے کتنا

مختلف ہے؟

 اساتذہ کے لئے نیا نصاب، انگریزی اور آئرش دونوں زبان سیکھنے والے

 بچوں کی مدد کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ بحیثيت

 والدین، آپ کو جو سب سے بڑا فرق دکھے گا وہ اس طرح سے کہ آپ کا

،بچہ اسکول میں دو زبانیں کس طرح سیکھے گا۔ آنے والے سالوں میں

 آپ کے بچے کو کالس میں بات کرنے، اپنی رائے دینے اور اپنے خیاالت اور •

 نظریات کے اظہار کے لئے بہت سارے مواقع حاصل ہوں گے۔ بچوں کو یہ

 بھی موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ دورسوں کے لکھے ہوئے اشعار ، کہانیوں

 اور پیغامات پر اپنے نظریات کی تحقیق کریں اور پیش کریں۔ نصاب نے بچوں

 کی زبانی طور پر بولنے کی مہارتوں کی پیش رفت کے ساتھ ساتھ پڑھائی اور

لکھائی کی تعلیم کی اہمیت کو منایاں اور واضح کیا ہے۔

 آپ کے بچے کو زبانی طور پر بولنے، پڑھنے، لکھنے میں ان کی مناسب سطح

 اور رفتار کے حساب سے تعاون دیا جائے گا۔ زبان کا نیا نصاب مختلف آموزشی

خوبیوں اور رضوریات کے حامل بچوں کی مدد کرتا ہے۔

 بچے کی کالسوں میں آپ کے بچے کی زبانی آموزش ان کے دوستوں اور اساتذہ 

 کے ساتھ کھیل کود اور خوشگوار باہمی رابطوں کے ذریعہ ظہور پذیر ہوگی۔

 ارلی چائلڈ ہڈ :(Aistear) اس سے انہیں پری اسکول کے سالوں میں الیسٹیرئ

کیریکیومل فریم ورک کی بنیاد پر ان کی زبانی آموزش میں مدد ملے گی۔

 آپ کا بچہ انگریزی اور آئرش کے درمیان تعلقات کو دیکھے گا اور یہ سمجھے

گا کہ جو کچھ وہ سیکھتا ہے وہ دورسی زبان سیکھتے وقت معاون ہوتا ہے۔

 آپ کے بچے کو انگریزی اور آئرش کے عالوہ دورسی زبانوں کے رابطے میں الیا 

جاسکتا ہے کیونکہ زبان

 

 کا نیا نصاب متام بچوں کی گھریلو زبانوں کو تسلیم کرنے اور ان کو فروغ دینے

 کی اہمیت اور قدر کی

وضاحت کرتا ہے۔

 آپ کے بچے کو تخلیقی اور تخیالتی طریقوں میں ٹکنالوجی کے ساتھ مشغول

 ہونے کے مواقع حاصل ہوں گے، جو اس کے
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 زبان کا نصاب میرے بچے کو آئرش زبان سیکھنے میں کس طرح سے

مدد کرتا ہے؟

 زبان کا نیا نصاب آپ کے بچے کو اس رفتار اور سطح پر آئرش زبان

 سیکھنے میں ان کی مدد دے گا جو ان کے مطابق ہو۔ انگریزی میڈیم

 اسکول میں، آپ کے بچے کو آئرش کالس میں اور اسکول کے دن میں

`z .آئرش زبان کے استعامل کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔
 پورے اسکول کے دن میں سینرئ بچوں کی مدت کے خامتے تک کے

 (Gaelscoileanna) اسکولس، گیلسکوئیلیانا (Gaeltacht) لئے گیالٹکٹ

 آئرش زبان میں تعلیم دینے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔ جہاں یہ ہوتا ہے ،

 اس وقت کی مدت کے بعد آپ کا بچہ اسکول میں انگریزی سیکھے گا۔

اسکول جب یہ فیصلے لیتے ہیں تو والدین اور انتظامیہ کے بورڈ کے

ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ 

 گھر میں آئرش زبان کے استعامل کرنے سے متعلق آپ اور آپ کے بچے

کے تعاون کے لئے نیچے دی گئی ویب سائٹ پر مدد دستیاب ہے۔

کیا دیگر پرامئری نصاب بھی تبدیل ہو رہا ہے؟

 جی، فی الحال پرامئری نصاب (1999) کا جائزہ لیا جارہا ہے اور آنے والے

 سالوں میں اسے پھر سے تشکیل کیا جائے گا۔ مزید معلومات کے لئے
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مجھے مزید معلومات کہاں سے مل سکتی ہے؟

 پر دیکھا جاسکتا ہے۔ www.curriculumonline.ie زبان کے نصاب کو

 زبان سیکھنے اور پڑھانے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے والے نصاب

کے ساتھ ساتھ دیگر مواد کو متعارف کرانے والی ویڈیوز موجود ہیں۔

بچہ کی مدد کس طرح کرسکتی ہوں؟

 والدین یا رسپرست کی حیثیت سے، آپ اپنے بچے کو ایسی چیزوں کے

 بارے میں بات کرنے کی حوصلہ افزائی کرسکتے ہیں جس میں انہيں

 دلچسپی ہو اور اس میں جس سے انہيں پڑھائی اور لکھائی میں مزہ آتا

 ہو۔ آپ اپنے بچے کو بھی مختلف قسم کی چیزوں کو پڑھنے، جیسے

 کہانیاں اور نظمیں پڑھنے اور ان پر اپنے خیاالت اور آراء دینے کی

 حوصلہ افزائی کرسکتے ہیں۔ آپ انہیں لکھنے کی مختلف اقسام میں

 حصہ لینے کے مواقع بھی فراہم کرسکتے ہیں، مثال کے طور پر، خریداری

 کی فہرست بنانا، کسی رشتے دار کو ای میل کرنا، یا الئربیری منصوبے کے

حصے کے طور پر کوئی کہانی لکھنا یا رپورٹ تیار کرنا۔

/www.ncca.ie/en/ primary والدین کے لئے اضافی معلومات

resources-for-parents پر مل سکتی ہیں۔
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