
  پڑهنے اور لکهنے کی کارکردگیزبان کی چينی  طلباءغير چينی زبان بولنے والے 

 

يان، شعبہ تعليم، جامعہ ہانگ کانگ-از ڈاکٹر ہوئی ساؤ  

 

ميں تربيت لسانی تعليم کے حوالے سے چينی زبان  کی طلباءوالے (اين سی ايس)  غير چينی زبان بولنے

اور ثانوی سکولوں  ابتدائیہے۔ حاليہ برسوں ميں، حکومت نے ديگر ذرائع کے عالوه  کا باعث رہی تشويش

يا  10 " ("لرننگ فريم ورک") کے نفاذ اورچائينيز لينگويج کريکولم سيکنڈ لينگويج لرننگ فريم ورکميں "

فی  $1500000$ تا 800000اور ثانوی سکولوں کو  ابتدائینے والے کو داخلہ دي طلباءزائد اين سی ايس 

کے ليے چينی زبان  طلباءکے ذريعے، اين سی ايس  کی فراہمی کی اجازت رقوماضافی  سال کی رينج کی

کو چينی زبان  طلباءبنايا ہے تاکہ اين سی ايس  موثر و مضبوطسے اعانت کو مزيد سيکهنے کے حوالے 

مدد فراہم کی جا سکے اور سکولوں ميں شموليتی عمل کے ذريعے چينی زبان  سيکهنے کے حوالے سے

  کے سکهانے کے حوالے سے مناسب ماحول تشکيل ديا جا سکے۔

  

کی کارکردگی کو جاننے کے ليے، تعليمی بيورو نے،  طلباءچينی زبان سيکهنے والے اين سی ايس 

کے چينی  طلباءديا ہے کہ وه اين سی ايس  اختيارسے، جامعہ ہانگ کانگ کو   سال تعليمیکے  14/2013

اور  ابتدائیکی کارکردگی کو جانچ سکيں۔ ان تمام مقامی  تربيتی عملزبان پڑهنے اور لکهنے کے مجموعی 

يا زائد اين سی ايس  10جمع کيا گيا ہے جنہوں نے متناسب نمونہ بندی کے تحت ثانوی سکولوں کا ڈيٹا 

کے  تشہيراور  اعانتکو داخلہ ديا تها۔ يہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ حکومت کی پہلے سے زياده  طلباء

باعث، پبلک سيکٹر ميں ايسے سکولوں کی تعداد ميں مسلسل اضافہ ہوا ہے جو کہ گزشتہ کئی برسوں سے 

 تعدادسکولوں کی ر ثانوی او ابتدائیکرده  شاملکو داخلہ رہے ہيں۔ اوپر کے تجزيے ميں  طلباءاين سی ايس 

تک پہنچ گئی ہے۔ داخل شده اين  228ميں  18/2017کے مقابلے ميں  151 کے  سال تعليمیکے  14/2013

نمونے  4000تا  2000کی تعداد کے حساب سے ہر سکول سے نمونے ليے گئے ہيں، اور  طلباءسی ايس 

کا تلخيصی تجزيہ حوصلہ افزا ہے، جو کہ چينی زبان پڑهنے اور   برسوںگزشتہ پانچ  ہر سال ليے گئے ۔

کی طرف   بہتری واری مجموعی کارکردگی ميں مرحلہ ک طلباءحوالے سے اين سی ايس سيکهنے کے 

 اشاره کرتا ہے۔

 

 ابتدائی درجے کے جونيئر طالب علمپڑهنے اور لکهنے کے حوالے سے بہتری ظاہر کرنے والے 

 

نے حاليہ برسوں ميں زبان سيکهنے  طلباءاين سی ايس  درجات کے جونيئر ابتدائیجيسا کہ مشاہده کيا گيا، 

کے حوالے سے ٹهوس بنياد رکه دی ہے۔ نہ صرف يہ کہ وه پڑه سکنے کے قابل تهے، مگر اس کے ساته 

چينی الفاظ کو  ،عملميں مستاور خاندان کی زندگی  کی زندگی ساته وه عام روزمره زندگی، بشمول سکول

 سی اين سے لحاظ كے صالحيت بنيادی متعلق سے زبان ميں 18/2017 سال تعليمیتحرير کر سکتے تهے۔ 

 كے 14/2013 سال تعليمی۔  ہے ہوا كم مسلسل فرق مابين كے جماعتوں ہم چائينيز كے ان اور طلبأ ايس

ً ۔  ہے دكهائی بہتری ميں دونوں لكهنے اور پڑهنے نے طلبأ كے 3 درجہ ابتدائی ميں، مقابلہ  اہليت اعٰلی نسبتا

 جو تهے قابل كے دينے رائے پر حروف گئے كيے استعمال ميں ان اور پر تحريروں ان طلبأ حامل كے

 اگلے۔  كی بيان ساته كے استعمال كے كنجنگشن ميں پيراگرافوں سوچ اپنی اور تهيں، پڑهی نے انہوں

 درجہ ابتدائی۔  تهيں دركار سے طلبأ صالحيتيں يہ كی زبان پہلے سے ہونے داخل ميں مرحلہ كے سيكهنے

   ۔ كيا مظاہره كا كاركردگی اچهی ميں پڑهنے بهی نے طلبأ كے 5 اور 4



 

سے  3 درجہ ابتدائیکو  طلباءہے کہ اين سی ايس  حاملتا ہے کہ يہ بہت زياده اہميت کی منکشف کرڈيٹا 

اگر ان کی زبان دانی کو مزيد بہتر بنانا مقصود ہو۔ اس تناظر  چاہيےجانا ميں منتقل کر ديا  4درجہ  ابتدائی

" لرننگ فريم ورک"ہ تعليمی بيورو نے اجازت مرحمت کی تهی کميں، جامعہ ہانگ کانگ کو گزشتہ برس 

اور تربيتی موادات کی تشکيل کے عمل کے  منظم تربيتکو مدنظر رکهتے ہوئے  3اور  2کے درجات 

کو پڑهنے اور لکهنے کے عمل ميں پيش  طلباءوں کے ساته اشتراک کار کيا جائے تاکہ سکول ابتدائیدوران 

 آنے والی مشکالت پر قابو پايا جا سکے۔

 

 کی طلباء باعث، کے اعانت کر بڑه سے پہلے کرده فراہم سے طرف کی سکولوں ميں، درجات ثانوی

 بہتری اندر کے ان ميں درجات ابتدائی باوجود، کے اس۔ تهی خوشگوار کارکردگی سے حوالے کے پڑهنے

 زياده بہتری ميں طلباء کے درجات جونيئر ، سے ميں طلباء کے درجے ثانوی۔ تهی نہ نماياں زياده شرح کی

 کے درجے ثانوی۔ رہی زياده شرح کی مارکس ُکل کرده حاصل کے ان ميں برسوں حاليہ اور رہی نماياں

 بات اس علم طالب بعض حامل کے ليتاہ زياده۔ دکهائی بہتری بهی ميں ميدان کے لکهائی نے طلباء جونيئر

 سکتے کر تذکره کا ان اور تهے سکتے کر بيان کو واقعات ساته کے جزئيات زياده کافی کہ تهے قادر پر

 طالب سينئر بعض کے درجے ثانوی حامل کے اہليت زياده۔ تهيں منظم اور جامع تحريريں کی ان اور تهے

 بعد کے بچار سوچ تنظيم کی تحريروں اپنی وه اور تهے سکتے کر اظہار پر طور مکمل کا جذبات اپنے علم

 ميں مقابلے کے جماعتوں ہم والے بولنے زبان چينی کے درجے ہی اپنے وه اگرچہ تهے قادر پر کرنے

   ۔تهے رکهتے اہليت کی درجے کم پر طور نماياں

 

 تربيتی ماحول کی فراہمی ميں والدين کا کردار  منفعت بخشچينی زبان سيکهنے کے 

 

سکول سے متعلقہ گزشتہ پانچ برسوں سے زائد عرصے سے جمع کرده نمونہ جات کے تجزيے کے 

کو  طلباءبشمول ان کے جو کہ ان سکولوں ميں زير تعليم ہيں جہاں اين سی ايس ( طلباءمطابق، اين سی ايس 

سے اپنی محنت شاقہ اور حکومت   سال تعليمیکے  14/2013 نے) زياده بڑی تعداد ميں داخلہ ديا گيا ہے

ميں مرحلہ وار بہتری دکهائی ہے۔ يہ  لکهنے اور پڑهنے کے ميدان اور اپنے سکولوں کی اعانت کے باعث

و اين سی ايس طالب علم اس ، تمناسب اعانت فراہم کی جاتی ہےبات تو بديہی طور پر ظاہر ہے کہ جب تک 

ہيں کہ وه چينی زبان ميں مہارت حاصل کر ليں اور چينی زبان کو ثانوی زبان کے طور پر ل رہتے قاب

  سيکهنے کے حوالے سے درپيش مشکالت پر قابو پا ليں۔

 

ہمارے مشاہدات بهی، حکومت، سکولوں اور اساتذه کے درميان قريبی تعاون کے ساته ساته، اين سی ايس 

کی چينی زبان ميں مہارت حاصل کرنے  کی کاوشوں ميں مزيد نکهار النے کے ليے والدين کی  طلباء

۔ ايسے والدين جو چينی زبان نہيں بولتے ہيں، وه بهی شعوری طور  ہيں كرتے تصديق كیاعانت کی اہميت 

ا کردار ادا پر اپنے بچوں کی چينی زبان سيکهنے کے حوالے سے حوصلہ افزائی کر کے سہولت کاری ک

وه اس کا اہتمام بهی کر سکتے ہيں کہ اپنے بچوں کو جس قدر جلد ممکن ہو، کسی ايسے کر سکتے ہيں۔ 

ماحول فراہم کرتا ہو تاکہ  رچا بسا کنڈر گارٹن يا سکول ميں داخل کرائيں جو کہ چينی زبان کی بول چال کا

   ہو سکيں۔ ان کے بچے چينی زبان سيکهنے کے حوالے سے بہتر طور پر آماده

 

 



ماحول، متاثر کن تربيتی حکمت عمليوں،  منفعت بخشعمل کی حوصلہ افزائی، زبان سيکهنے کا  تربيتی

شمار کيے  صرف کرده وقت اور عزم مسلسل سبهی موثر انداز ميں زبان کو سيکهنے کے ضروری عناصر

کاوشوں کے ساته، ہاتهوں ميں ہاته  اجتماعیہيں۔ ہم اس بات کے مشتاق ہيں کہ تمام شراکت دار،  جا سکتے

کی چينی زبان سيکهنے کے حوالے سے مدد کی جا سکے اور بہترين  طلباءڈال کر چليں تاکہ اين سی ايس 

 نتائج حاصل کيے جا سکيں۔ 

 

  2018اگست 


