
ایک تعارف بنام

ہماری بویل We Speak NYC شہر کا انگریزی زبان سیکھ�ن اور بول چال کا 

ن وطن  ے جو می�ئ کا دف�ت برا�ئ امور تارک�ی  ایک مفت منصوبہ �ہ

Mayor’s Office of Immigrant Affairs, MOIA( کا تشکیل کردہ اور اس 

کت  ے جہاں �ش ے۔ WSNYC بول چال پر مب�ن کال�ن فراہم کرتا �ہ ےک زیر انتظام �ہ

ن وطن افراد ےک حقوق، شہر یک خدمات اور شہری �گرمیوں ےک  کنندگان تارک�ی

۔ �ئ انگریزی بول�ن یک مشق کر سک�ت ہ�ی بارے م�ی سیکھ�ت ہو

 ہماری کال�ن کا انعقاد 7 ےس 10 ہف�ت یک مدت ےک ل�ئ ہف�ت م�ی ایک بار ہوتا 

�ت ہ�ی تاکہ اپ�ن ایوارڈ یافتہ ویڈیو  ، ہم دو گھن�ٹ  ےک ل�ی اکٹےھ ہو ے۔ ہر ہف�ت �ہ

۔ ویڈیوز یز یک ایک مختلف قسط دیکھ سک�ی اور اس پر تبرصہ کر سک�ی  س�ی

 ےس طلباء کو اپ�ن انگریزی یک مہارت اور اس ےک ساتھ ساتھ NYC یک ثقافت 

ے۔ انگریزی  �ن علم کو بہ�ت بنا�ن م�ی مدد مل�ت �ہ اور وسائل ےک بارے م�ی ا�پ

ے، لیکن مواد اعیٰل ابتدا�ئ  مہارت کا کو�ئ مخصوص درجہ درکار نہ�ی �ہ

ے۔ �ج تک ےک طلباء ےک ل�ی مفید ترین �ہ ےس ےل ےک متوسط در

ےس ایک کمپیوٹر، اسمارٹ فون، یا ٹیبلٹ تک رسا�ئ   کو�ئ بھی شخص حج

ے۔ ہم  حاصل ہو، کہ�ی ےس بھی ہماری آن الئن کالزسن م�ی شامل ہو سکتا �ہ

 NYC تمام پانچ بوروز، کمیون�ٹ تنظیموں، اسکولوں، مذہ�ج اداروں اور 

۔ �ت ہ�ی یری ےک مقامات پر بالمشافہ کالزسن یک پیشکش بھی کر پبلک الئ�ج

، یا  �ن ، ایک آن الئن کالس ےک ل�ی رجس�ٹ ہو  ہماری کالس کا شیڈول دیکھ�ن

�ن نزدییک آن الئن کال�ن کا پتہ لگا�ن ےک ل�ی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں۔  ا�پ

، اور  �ن ، اپ�ن بول چال یک مہارت�ی استعمال کر کالس م�ی آئ�ی اور سیکھ�ن

! انگریزی سیکھ�ن واےل دیگر افراد ےس مل�ن ےک ل�ی تیار ہو جائ�ی

! ہم ایک ساتھ سیکھ�ن ےک ل�ی منتظر ہ�ی

nyc.gov/wespeaknyc : مزید جان�ی
  wespeaknyc@cityhall.nyc.gov :ہم�ی ای میل کریں

 ،  مفت انگریزی بول چال یک کال�ن
بالمشافہ یا آن الئن

 مفت مددگار انگریزی ےک مشقی امواد
 ےک ل�ی

 انگریزی سیکھ�ن والوں یک ایک متنوع
 کمیون�ٹ کا حصہ بن�ی

�ن یک  انگریزی بول�ن کا اعتماد حاصل کر
 ایک محفوظ جگہ

ن وطن باشندگان  نیویارک ےک تارک�ی
  ےک ل�ی حقوق اور وسائل ےک بارے

  م�ی معلومات

“م�ی �ن اپنا تلفظ بہ�ت بنایا، 
�ن خوف ےس   بول�ن ےک ا�پ

ین  ، اور یہ ایک بہ�ت  نجات پا�ئ
ے۔” کالس �ہ

- WSNYC لرنر

ہماری پیشکش:

Urdu | اردو 
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