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ےرھگ ولی وبل اچل یک زابن اکرسو   

یل زابونں ےک قلعتم مہ دنچوساالت رکان اچےتہ ںیہ۔ ارمہکی اک ہمکحم میلعت امہرے وططس ہی ولعمم رکےک آپ ےک ےچب رھگںیم وبیل اجوینا! امہرے وکسل ںیم وخش آدمدی

زےیک ؤم ور آپ آاسین ے اکی دورسے ے راہطب رکںیکس ےگ۔ رباےئ رہمابین ںیمہ اےنپارثاادا  دمدرکےکس اگ۔رھگںیم وبیل اجوینایل زابن اک ملع وہےن ے مہ ا

  وبیل اجوینایل زابونں ےک قلعتم ئاتےی۔رھگاےن ںیم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اترخی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(Hamden School)ن وکسلدمح

اطبل ملع ےک وکافئ۔

اطبل ملع اکوپرا انم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

[     ڑلیک]  [     ] ڑلاک  ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کلم اک انم)اہجں ہچب وہا(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اترخی دیپاشئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وفن ربمن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےچب یک ارمہکی ںیم آدم یک اترخی ۔

ےچب یک ارمیکی وکسل ںیم داےلخ یک اترخی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امجتع وکیسن یھت اسہقب وکسل ںیم آرخی

رُپ رکںی  x  آپ ےک ےچب ےن ا رمیکی وکسولں ںیم ینتک امجںیتع ڑپیھ ںیہ ےلچن دےی ےئگ اخونں وک .اگل رک 
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 زابںین

۔۔ اترخی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وادلنی / رسرپتس ےک دطختس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

وبےتل ےکپ۔ آ۱ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رھگ ںیم بس ولگ وکیسن زابن   

وبےتل ںیہ ()زاب ن وج آپ ےچب ےک اسھت 

وبیتل ےہ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۲ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اع م وطر رپ اطبل ملع وکیسن زابن ٖ وباتل/   

و  آپ ے طاخ ب وہات/وہ ی ےہ ()بج   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ے ےلہپ وکیسن زابن/زابںین یھکیس یھت؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اطبل ملع ےن بس   ۔۳  

نآپ وکسل ے سک   ۔۴ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم راہطب رکان اچےتہ ںیہ؟ زاب  

ور رچیٹ یک الماقوتں ےک دورا ۔۵ ن رتممج یک رضورت ےہ؟ایک آپ وک وادلنی ا  

۔اےنپ اجےنن واولں ںیم یسک اےسی صخش اک انم وج ، بسح رضورت، ارگنزیی زابن وبل اتکسوہ ۔۶  

م ںیم اشلم وہا اھت [ ] ںیہن [    ] اہں ؟رپورگا  ESL/ESOL ۷۔ایک آپ اک ہچب دو اسلین ای  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔انلمکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہتپ ںیہن۔۔۔۔۔ ۔۔لیمکت یک اترخی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

ور وکسل اک انم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رہش ا  


