
اپنے بچے کے لیے ویلش کاا نتخاب کریں۔

ویلش-میڈیم تعلیم کیا ہے؟

ہو سکتے آپ نے اس سے قبل کبھی ویلش-میڈیم سکول کے متعلق نہ سوچا ہو۔ یہ آپ کے بچے کو کیا فراہم کرتے 

ہیں؟

ویلش-میڈیم سکول ویلش زبان میں مکمل سب سکھاتے ہیں۔ بچوں کو سکول کے پورے دن میں ویلش کے 

استعامل کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور اسباق دونوں زبانوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔

ویلش-میڈیم سکول کئی زبانوں میں پڑھاتے ہیں، اور بچوں کو مواقع فراہم کرتے ہیں کہ جتنے ہرن کے ساتھ وہ آگے 

جا سکیں، جائیں۔

ویلش-میڈیم سکولوں میں روزانہ کی بنیاد پر پڑھانے کے لیے ویلش زبان مرکزی زبان ہے۔ فاؤنڈیشن مرحلے کے بعد 

انگریزی بھی سب کو پڑھائی جاتی ہے۔

جو بچے ویلش-میڈیم پرامئری سکول سے نکلتے ہیں وہ ویلش اور انگریزی میں روانی رکھتے ہیں اور ان کو نصاب 

کے دوران دونوں زبانیں استعامل کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ زبانیں سیکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ ثابت 

ہوا ہے۔

نیوپورٹ میں %98 طلباء و ویلش زبان کے عالوہ زبانوں سے تعلق رکھنے والے ویلش میڈیم سکولوں میں آتے ہیں۔ 

ایسے والدین جو ویلش ذیادہ نہیں بولتے، سکول سب کچھ ویلش اور انگریزی میں فراہم کرتے ہیں۔ نیوپورٹ میں 

سکول ایسے خاندانوں کو مدد فراہم کرتے ہیں جن کی زبان نہ تو ویلش ہے اور نہ ہی انگریزی۔



اپنے بچے کے لیے ویلش کاا نتخاب کریں۔

میرے بچے کو ویلش-میڈیم سکول میں بھیجنے کا کوئی فائدہ ہے؟

بچوں کو ویلش-میڈیم سکول میں بھیجنے کے بہت ذیادہ فوائد ہیں۔ یہ فائدے سکول کمیونٹی سے منسلک ہونے 

سے ہیں جہاںزبان سیکھی جائے۔

تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی زبانوں کے ساتھ پڑھنے سے بچے کی کم عمری میں ہی نشو منا اچھی ہوتی ہے 

اور تعلیمی کامیابی کے ذیادہ امکانات ہوتے ہیں۔

کم عمری میں زبانیں سیکھنے سے ذیادہ زبانیں سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نیو پورٹ میں ویلش-میڈیم سکول میں 

بچے اکرث کئی ایک پس منظر والے ہوتے ہیں اور پہلے سے ہی کئی زبانیں بول سکتے ہوتے ہیں۔ یہ زبان کے زائد ہرن 

بچے کو سکول میں ویلش اور انگریزی دونوں سیکھنے میں مدد کرتے ہیں۔

تحقیقات سے معلوم  ہوتا ہے کہ جو لوگ کئی زبانیں بول سکتے ہیں ان کا صحٹ مند دماغ ہوتا ہے۔ جو بچے ایک 

سے زائد زبان بولتے ہیں وہ توجہ مرکوز کرنے میں بہرت ہوتے ہیں  اور ان کی توجہ ہٹنے کے کم امکان ہوتے ہیں۔ 

ویلش بولنے سے آپ کی نوکری اکے امکان   ویلز میں بڑھ جاتے ہیں اور نیوپورٹ میں مالزم لوگوں میں سے 25% 

پبلک سیکٹر میں بھرتی ہیں جنھیں ویلش زبان کی خدمات رس انجام دینا ہیں۔

آپ کو ڈگری ملے کے کے بھی کافی امکانات ہیں اور اچھی مالزمتیں جیسے کہ ڈاکٹر، ویلش زبان نہ بولنے والوں کی 

نسبت۔

شیرین کا تجربہ

“سکول میں ایسے بہت ذیادہ والدین ہیں جو ویلش زبان 

نہیں بولتے۔ آپ سفر پر اکٹھے روانہ ہوتے ہیں۔ سکول ہمیشہ 

مددگار ہوتے ہیں اور آپ کو سب کچھ دونوں زبانوں میں 

بھیجتے ہیں۔ یہاں آپ کو ہمیشہ مدد حاصل ہوتی ہے۔”
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کس ویلش-میڈیم سکول کے لیے میں انتکاب کر سکتا/سکتی ہوں؟

نیو پورٹ میں حالیہ متام ویلش-میڈیم سکول ویلز میں اعلٰی درجے میں ہیں جب ان کا دورسے سکولوں سے 

کارکردگی کے لحاظ سے موازنہ کیا جاتا ہے۔

گذشتہ کیرلیان الج ہل انفینٹ سکول میں ستمرب 2021 سے بالکل نیا ویلش-میڈیم پرامئری سکول کھوال جا رہا ہے، 

ابتدائی طور پر رصف نررسی اور استقبالی طلباء کے لیے۔ سکول Ysgol Gymraeg Nant Gwenliہے۔

ایک مرتبہ کیرلیان میں قائم ہو جائے اس کے بعدGymraeg Nant Gwenli  Ysgol ایک سکول کے لیے بالکل نئی 

تیار کی گئی جگہ پر منتقل ہو جائے گا جہاں حالیہ پلگونلے پرامئری سکول قائم ہے۔

Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli مخلص سیکھنے کے وسائل کی بنیادواال پہال سکول ہو گا بچوں کو سیکھنے کی 

اجافی رضوریات میں مدد کرنے کے لیے۔

اس میں ایک مخلص یونٹ بھی شامل کیا جائے گا جو انگریزی میڈیم بچوں کو جلدی سے ویلش زبان سکھانے میں 

مدد کرتے ہیں ، ویلش میڈیم تعلیم رشوع کرنے کے لیے۔

نئے ویلش میڈیم سکول میں بہت ذیادہ نئے مواقع ہیں کمیونٹی سپورٹ فراہم کرنے کے لیے، جیسے کہ والدین کو 

ویلش زبان کے اسباق فراہم کر کے۔

خاص پرامئری سکولوں سے متعلق مزید معلومات کے لیے:


