
زبان کی کمیونیٹیز کو سمجھنا

کثیراللسانیت، بین القومیت اور بین اللسانیات
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 ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور عاملی برادری کی غیر معمولی نقل و

حرکت نے افراد اور جن کمیونٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں

 قومی، مقامی،مذہبی اور دیگرسطح پر) ان کے مابین، ) 

 برادریوں کو باہمی طور پر  اور کمیونٹیز اورقوموں کے

 درمیان  موجودتعلقات کو منقلب کر دیا ہے۔زبان کی مرکزی

 اہمیت کا مطالعہ کیے بغیر کمیونٹیز کو متعین کرنے والی

 حدود کو بنانے اور ان کی برہوتری سے وابستہ تبادلوں اور

تبدیلیوں  میں مضمرالئحہ عمل کو  سمجھنا نا ممکن ہے۔

 ان سب دلچسپ سواالت کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2016 میں

 پروفیرس سٹیفن ہچنگز نے کراس لینگویج کے نام سے ایک

 تحقیقی پروگرام رشوع کیا:) کمیونٹی کی تشکیِل نو)۔ چونکہ

 اسٹیفن یونیورسٹی آف مانچسٹر میں مقیم ہیں، اس لیے

 یہ انتہائی باہمی تعاون پر مبنی پروگرام، جو کہ 2021 کے

 آخرمیں ختم ہونے واال  ہے ،یہ پروگرام تین تحقیقی اسٹرینڈز

 پر مشتمل  ہے اورہر پہلو کی قیادت مختلف بنیادی اداروں

 میں موجود معاون ساتھی کررہےہیں جیسا کہ : مانچسٹر

 یونیورسٹی سے پروفیرس یارون مٹرس )کثیراللسان)، درہم

 یونیورسٹی سے پروفیرس اینڈی بائفورڈ اور اناؤش احتشامی

 )بین االقوامی زبانیں جاننے والے) اور یونی ورسٹی آف لندن

 کے سکول آف اڈوانس سٹڈی سے تعلق رکھنے والے پروفیرس

)کیتھرین ڈیوس) بین اللسانیات

 انٹرنیٹ، بین االقوامی کاروباراور سفر، نقل مکانی اور آب

 و ہوا کے مسائل۔۔۔۔ بہت سے طریقوں سے ہامری دنیا

 چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ گلوبالئزیشن فاصلوں کی حدود

 کو ختم کر کے مختلف بیک گراونڈکےلوگوں کو اکٹھا کرتی

 ، اور باہمی روابط و میل جول کو آسان بناتی ہے۔ چناچہ

 اس جدید دور میں ایک زبان کیسے عمل درآمد ہوتی  ہے؟

 کس حد تک زبان ایک کمیونٹی کی توضیح کرتی ہے؟ کیا

 حدود سے تجاوز کرنا /حدود کی ماورائیت ہامرے احساس

 مطابقت/احساس یکجہتی  کو متاثر کرتا /کرتی ہے؟ جب

 کمیونٹی کو وسیع تر دنیا کے سامنے الیا جاتا ہے تو اس

وقت ہر زبان اپنی ساملیت کو کس طرح محفوظ رکھتی ہے؟

مابین کے  کمیونٹی  اور  زبان  ہچنگز،  سٹیفن  پروفیرس  مقیم  میں  یونیورسٹی  مانچسٹر  کی   برطانیہ 

پیراڈیم ثانی بخشنے والے   ،جدید زبانوں پر مبنی  ایک   نئئ  طرز کے تحقیقی   تعلق کوادراک 

ہیں۔ قیادت کر رہے  پروگرام کی  والے  کو تشکیل دینے 

زبان کی کمیونیٹیز کو سمجھنا
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ہچنگز سٹیفن  پروفیرس 

 رشین اسٹڈیز، سکول آف آرٹس، لینگویجز اینڈ کلچر،

یونیورسٹی آف مانچسٹر، یوکے

جدید زبانیں

کار دائرہ  کا  تحقیق 

 کراس لینگویج ڈائنامکس: کمیونٹی کی تشکیل نو:

 پوری دنیا کے فائدے کے لیے زبان اور کمیونٹی کے

درمیان تعلقات کی چھان بین کرنا

آرٹس اینڈ ہیومینیٹی ریرسچ کونسل

(AHRC(

منصوبہ تحقیقاتی 

بانی کے  تنظیم 

طویل مدتی پروگرام

 کراس لینگوئج ڈائنامکس: کمیونٹی کی تشکیل نو کا پروگرام

 بہت سی لگیسیز کا مرہوِن ِمنت ہے۔ سب سے پہلے، ہم

 اعلٰی تعلیم  درجے کے دائرے میں   اور اس سے باہر جدید

 زبانوں کی پروفائل کو بڑھانے میں کامیابی حاصل کی۔

 سٹیفن کہتے ہیں کہ »سامجی مسائل بشمول سامجی ہم

 آہنگی، صحت، تنازعات، اور ثقافتی ڈپلومیسی سے وابستہ

 مسائل کو حل کرنے میں ہامرے کلیدی کردار نے جدید

 زبانوں کو انسانیت کے اولین شعبوں میں سے ایک کے طور

 پر دوبارہ قائم کرنے میں مدد کی ہے«۔ دورسا یہ کہ ہم نے

 اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو رشاکت داری قائم کی ہے اس نے

 پالیسی سازوں کے لیے نظم وضبط کے رویوں کو تبدیل کر

 دیا ہے۔ تیرسا، ہم نے نظم وضبط کے متعلق عوامی بیانیے

 کو تبدیل کیا ہے، موہوم کمیونٹی اور زبانوں کی تفریق

 کو ختم کرنے میں مدد کی ہے، لسانی تنوع کی اہمیت کو

 ظاہر کیا ہے، برطانیہ کے اندر اور اس سے باہر کثیراللسانی

 صالحیتوں اور تخلیقی صالحیتوں کو فروغ دیا ہے، اور کسی

 موضوع  کو درپیش غلط خیاالت اور منفی تصورات کا مقابلہ

 بھی کیا ہے۔

باہمی تعاون/اشرتاک

 UK ٹیم نے ان اسٹیک ہولڈر کے ساتھ تعاون کیا ہے جو

 کے اندر، دورسی قوموں میں اور قومی اور لسانی حدود

 سے باہر کمیونٹیز میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان میں خارجہ

 پالیسی ساز، فنوِن لطیفہ کی تنظیمیں، مقامی حکام، سکول

 اور کمیونٹیز  کےگروپس شامل ہیں۔ سٹیفن کہتے ہیں کہ«

 اسٹیک ہولڈرز کو ان کے اہم مسائل حل کرنے کے لیے تعاون

 حاصل ہوتا ہے، جبکہ ہم نے اپنی تحقیق میں پالیسی ساز

 ی کی مہارت سے فائدہ اٹھایا ہے«۔ اپنے رشاکت داروں کے

 ساتھ مل کر مشرتکہ اقدامات کیے ہیں جیسا کہ مانچسٹر

 میں شہر بھر پہ محیط لسانی تنوع کا جشن  منایا گیااور

 ایک ڈرامہ بھی پیش کیا گیا جو عربی بولنے والی دنیا میں

 کینرس کے شکار افراد کے تجربات کو تالش کرتا ہے۔ اس متام

 تعاون کے بغیر، ہم اپنے تحقیقی اہداف کو حاصل نہیں کر

سکتے تھے یا زبانوں کی قدر کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے۔

جھلکیاں/ رسخیاں

 اس سب میں  جو کردار نوجوان محققین نے ادا کیا اس

 پر سٹیفن کو سب سے زیادہ فخر ہے ۔ وہ وضاحت کرتے

 ہیں کہ ان نوجوان محققین کی شمولیت ہامرے پیشے کے

 اچھےمستقبل کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس بات کی

 تصدیق کرتی ہے کہ جدید زبانوں کو نئی تخلیقی صالحیتوں

اور محرکات سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔

تین  پہلو

 پروجیکٹ کےتین پہلو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں ٹیم ان

 تین طریقوں پر کیسے غور کرتی ہے جو زبان کی کمیونیٹیز

 کو ترتیب دینے میں مدد کرتے ہیں۔ سٹیفن بتاتے ہیں کہ

  ہامرے بہت سے بڑے اور عاملی شہروں کے  بڑھتے ہوئے

 لسانی تنوع کی خصوصیت ہی ہامرے کثیراللسانی پہلوؤں

 کا مرکز تھا۔ تکنیکی ترقی میں جو موجودہ گلوبالئیزیشن

 کو برہوتری دےرہی ہے، اس نے ایک زبان بولنے والوں

 کی قومی حدود میں بات چیت کرنے کی صالحیت کو بھی

 تقویت بخشی ہے، مثال کے طور پر روسی بولنے والی،

 ہسپانوی بولنے والی اور عربی بولنے والی دنیا کے درمیان

 تعلقات کو مضبوط کیا ہے۔ ان کمیونیٹیز کا مطالعہ ہامرے

بین االقوامی پہلوؤں میں کیا گیا تھا۔

 باال آخر، بین اللسانیات کے پہلوؤں کا تعلق اس بات سے ہے

 کہ کس طرح بڑھتا ہوا عاملی رابطہ کمیونٹیز کی تخلیق اور

 دیکھ بھال کو فروغ دے رہا ہے جس  کی توضح کا اندازہ

 زبانوں کے درمیان حدود کو عبور کرنے کی ان کی صالحیت

 سے لگایا جا سکتا ہے، چاہے وہ موسیقی جیسے غیر لسانی

 فن کے فروغ کے ذریعے ہو، یا اس کے نتیجے میں روزمرہ

 کی گفتگو میں زبانوں کو مالنے کے رجحان کے ذریعے ہو، یا

 پھر بین اللسانیت کی مہارت اور عزم کے ذریعے ہو۔



 ہے کہ عام لوگ کیسا سوچتے اور محسوس کرتے ہیں۔ میں

 نے پہچان لیا کہ دورسے کی زبان سیکھنے کی کوشش سے

 ہی ایسی سمجھ حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہی بوجہ تھی

جس نے مجھے روسی زبان سیکھنے کی ترغیب دی۔

 میرے کچھ یاد گار تجربات ان ادوار سے منسلک ہیں جو

 میں نے اپنی پڑھائی کے سلسلے میں سوویت یونین اور اس

 کے بعد روس میں گزارے۔ میں ان سوویت خاندانوں کے

 باورچی خانے کی میزوں کے ارد گرد صبح کے قلیل وقت

 میں ان کی طویل اور شدید گفتگو کو کبھی نہیں بھولوں

 گا  جنہوں نے رسد جنگ کے عروج پر اپنے گھروں میں میرا

 استقبال کیا تھا۔یہیں سے میں نے اس بات کے حقیقی معنی

 کو سمجھا کہ بات چیت کیا ہے اور اس بات کو سمجھنے کی

 قدر کیا ہے جو ہمیں ایک دورسے سے مشابہ اور مختلف

بناتی ہیں۔

 ہجرت کی بڑھتی ہوئی نقل وحرکت کے کی وجہ سے، اس

 تنوع کو منظم کرنا انفرادی ماملک میں قومی اور مقامی

 پالیسی سازی کے لیے تشویش ناک ہوتا جا رہا ہے۔ اور

 جیسے جیسے رسد جنگ کے بالکل واضح /رصیح نظریاتی

 بالک ختم ہو رہے ہیں، ماملک اپنی اقدار اور مفادات کو

 فروغ دینے کے لیے لطیف اور پر حکمت  انداز اختیار کر

 رہے ہیں۔ متعلقہ لسانی اور ثقافتی علم کے بغیر، ایسے

 نظریات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صحت عامہ اور فنوِن

 لطیفہ میں تخلیقی صالحیتوں کے لیے کثیراللسانیت کے

 فوائد کی تائید میں اضافہ ہورہا ہے۔ یہ متام شعبے زبانوں

 میں دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کر

 رہے ہیں۔ آخر میں، ان نوجوانوں کے لیے جو یونیورسٹی

 میں کسی زبان کی تعلیم حاصل کرنے کا انتخاب کرتے

 ہیں، تو جس سال وہ بیروِن ملک مشق کرتے ہیں اور اپنی

 لسانی صالحیتوں کا احرتام کرتے ہیں، وہ سال ان کی زندگی

 کا فیصلہ کُن سال بن جاتا ہے۔ یہ یقینی طور پر میرا ذاتی

!تجربہ  بھی تھا

 میں رسد جنگوں کا پروردہ ہوں /متوسل ہوں ۔ میرے

 سکول کے عرصے کے دوران، سوویت یونین اور کمیونسٹ

 دنیا   کے جوہری تنازعہ پر مرکوز  تشویش میرے تجربے کا

 مرکز تھی۔ یہاں تک کہ اس ابتدائی مرحلے میں، مجھے اس

 خیال نے جنجھوڑا  کہ دونوں اطراف کا خوف اس بات کو

سمجھنے کی کمی کی وجہ سے بڑھ گیا ۔

 ایک ایسا رجحان بھی ہامرے سامنے آتا  ہے جو جدید

 زبانوں کو کاروبار اور سفارت کاری میں استعامل کرنے

 کے لیے درکارعملی علم سے کم اہم خیال کرتے ہیں ۔

 یہ بات بھی  یقیناً اہم ہے، لیکن یہ سبجیکٹ رصف ایک

  کارآمدمہارت   ہونے کی نسبت کہیں آگے کی شےہے۔ یہ

 اس وجہ سے بھی قابل مطالعہ ہے کیونکہ یہ ہمیں دورسی

 ثقافتوں، ذہنیت اور  اقداری نظام کا منفرد/غیر معمولی درک

 فراہم کرتا ہے ۔ متعدد زبانوں کا علم فنوِن لطیفہ کے دائرہ

 کار میں زبردست تخلیقی صالحیتوں اور ہرُن کا منبع ہے۔ یہ

 افراد اور پوری کمیونٹی کے میں فالح و بہبود کو فروغ دیتا

 ہے۔جدید زبانیں بین االقوامی تنازعات، فرقہ ورانہ ہم آہنگی

 اور بین الثقافتی افہام و تفہیم پر ایک مخصوص نظریہ

 فراہم کرتی ہیں۔ ہمیں اس موضوع کو بنیادی نصاب میں

 ایک ذیلی اور بدیسی قسم کے اضافے کے طور پر دیکھنا

 چھوڑ دینا چاہیے، اور مواصالتی نظام پر اس کی اہمیت

 کو تسلیم کرنا  چاہیے، مختلف ہونے کا آخرکیا مطلب ہے،

 یہ انسانیت کے جوہر کی منائندگی کرتا ہے۔ انگریزی کے

 غلبے کو بڑھانے کی بجائے، گلوبالئزیشن کے بین االقوامی

 تجارت پراثرات اس امر کو منایاں کر رہے ہیں کہ کاروبار میں

 ترقی گاہک /خریدارکی زبان میں فروخت کرنے میں ہیں ۔

 تاہم، جدید ماہریِن لسانیات کے لیے کیریرئ کے مواقعوں کا

 دائرہ کار وسیع ہوتا ہے با نسبت کامرس اور ٹرانسلیشن کے

 مواقعوں کے ،البتہ اہم یہ بھی ہوتے ہیں ۔

جدید زبانوں کی طاقت

؟ےہ ایک نابز یتثارو
 ، سویڈ ،اینروفیلیک فآ یٹسروینوی ، رہیلیک نیا

 صوصخم کیا حالطصا یک ‹نابز یتثارو›  قباطم ےک

 ہوالع ےک (ںونابز ای) نابز بلاغ ںیم رظانت یجامس

 یتوہ لامعتسا ےیل ےک تخانش یک ںونابز رگید

 کیا  لصارد یزیرگنا ،ںیم ہدحتم ےئاہ تسایر ۔ےہ

 نکیل ،ںیہن نابز «یراکرس» کیا) ےہ نابز بلاغ

 ےنوہ لامعتسا ںیم تالصاوم یماوع روا میلعت ،تموکح

 نابز یرسود یھب یسک ،حرط سا ؛(نابز یداینب یلاو

 ‹نابز یتثارو› ےیل ےک ںولاو ےنلوب یزیرگنا وک
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کثیُراللسانیت

ڈاکٹر لیونی گیزر

 منصوبے میں /منصب کردار: پی ایچ ڈی

سٹوڈنٹ اینڈ ریرسچ اسسٹنٹ

 موجودہ منصب/کردار: یونیورسٹی آف

مانچسٹر میں لینگویسٹکس کی لیکچرار

 سیشنز طلباء کی ورثہ کی زبان میں الفاظ کو وسعت دیتے ہیں اور انہیں اپنی

 زبان کی مہارت کو سائنس اور میوزیم کی منائشوں سے جوڑنے کی اجازت

 دیتے ہیں۔ یونیورسٹی کے محققین جو اپنی زبان بولتے ہیں ان سے طلباء

 کی مالقات    ان میں   زبان کی مہارتوں اور ان کی پیچیدہ ، کثیر پرتوں والی

 شناخت میں اعتامد کو بڑھاتی ہے۔ میری ڈاکٹریٹ کی تحقیق نے یہ ظاہر

 کیا ہے کہ کسی  ›کمیونٹی‹ کے تجربات  کا ا وران تجربات پر عمل کیسے

 کیا جاتا ہے۔زبانوں کے ساتھ لوگوں کی باہمی شناخت اور زبانوں کو برقرار

 رکھنے کی کوششیں  ان کا کثیرا للسانی ترتیب کے ساتھ تعلق اور شناخت کے

 احساس کو مضبوط کرتی ہیں ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ  خاندان اور دوستوں

کے ساتھ باہم جڑنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔

 ہامری تحقیق نے مختلف طریقوں کے بارے میں فراست فراہم کی ہے جن

 کے زریعے زبان استعامل کرنے والے اپنی زبانوں کو برقرار رکھتے ہیں اور

 نئی زبانیں سیکھتے ہیں۔ ضمنی سکول؛ حجم ، نصاب، عملے کی اہلیت

 اور تربیت، استعامل شدہ احاطے کی قسم اور ان کی تدریس اور سیکھنے

 کے طریقے بڑے پیامنے پر دورسے سکولوں سے مختلف ہوتے ہیں۔میری

 ڈاکٹریٹ کی تحقیق نے یہ ظاہر کیا ہے کہ  عوامی طور پر ڈسکس کیے

 جانے والے بیانیے کے برعکس ورثے کی زبانوں کو برقرار رکھنا اور کچھ بھی

 ہو  »ذاتی نسلی افرتاق »بالکل نہیں ہے۔ان زبانوں کا تعلق  موجودہ برطانیہ

 کے تناظر اور اس کے عاملی مستقبل کے ساتھ ہے، اور ضمنی سکول بچوں کو

اپنے ورثے کو قابِل قدر مہارتوں میں تبدیل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

ڈاکٹر ماریہ سولیڈڈ مونٹانیز

 منصوبے میں کردار: الطینی امریکن کمیونٹی

 لندن میں کمیونٹی انگیج منٹ اور ریرسچ

فیلو

 موجودہ کردار: وزٹنگ فیلو، دی انسٹیٹیوٹ

آف ماڈرن لینگوئجز ریرسچ، سکول آف

 ایڈوانس سٹڈی، یونیورسٹی آف لندن/

 ہسپانوی کی لیکچرار، یونیورسٹی آف

گالسگو، برطانیہ

 لندن میں نوجوان الطینی امریکیوں کی باتیں شائع کی جائیں  کیونکہ برطانیہ

یورپی یونین سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا۔

 تخلیقی صالحیت ثقافتی سیاق و سباق میں کمیونٹی کی شمولیت میں ایک

 اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تخلیقی صالحیت کو آزادانہ اظہار، مواقت اور جدت

 کا ذریعہ سمجھنا     چاہیے، اور اس کو مشاورت کی بیوروکریٹک صورتوں کے

 متبادل کے طور پر سمجھا جانا چاہیے۔تخلیقی مشق متعدد میڈیا اور زبانوں

 کے ذریعے متنوع کمیونٹیز کے ساتھ )دوبارہ) رابطہ قائم کرنے کا موقع فراہم

 کرتی ہے، جس میں  مواصالتی تفہیم کے متبادل طریقوں کی اجازت  ہوتی

 ہے۔ کارٹونیراز ورکشاپس نے نوجوانوں کو شناخت اور تعلق کا ایک بہرت

 احساس پیدا کرنے کی اجازت دی، کیونکہ ان کا نعرہ تھا« ایک ٹیم کے طور پر

 کام کرو«۔ الطینی امریکی کمیونٹی نسلی، لسانی، ثقافتی اور جغرافیائی طور

 پر ایک دورسے سے ممتاز اور متنوع ہے، اور الطینی امریکی ایک یکساں

 تصور سے بہت دور ہے۔زبان کی رکاوٹیں بہت سے الطینی امریکیوں کو

کلیدی خدمات تک رسائی سے روکنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔

 میری تحقیق کمیونٹی پر مرکوز ہے، اس لیے ایک عام دن میں میری مختلف

 اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بہت سی بات چیت، رسمی اور نیم رسمی انٹرویو

 اور مالقاتیں، اور کمیونٹی پروجیکٹ کی فراہمی شامل ہوتی ہے۔کمیونٹی کے

الحاق  پر کام کرنے سے زیادہ تر  تحقیق اسی موقع پر  ہو جاتی ہے۔

  ہامری تحقیق اس بات کی کھوج کرتی ہے کہ وراثتی زبانوں کے بولنے والے

 کس طرح لسانی اعتبار  کے لحاظ سے متنوع  شہر مانچسٹر میں اپنی زبانوں

 اور بولیوں کو برقرار رکھتے ہیں، اور زبان کس طرح تارکیِن وطن میں کمیونٹی

 کا احساس پیدا کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ہامری تحقیقی دلچسپیوں کے

  مطابق زبان کےضمنی سکولوں کے کام کے بارے میں مزید جانا جائے ، جو

 ہفتے کےآخر کی چھٹیوں میں بچوں کو وراثتی زبانیں سکھاتے ہیں۔ ہم نے

 ضمنی سکولوں کے لیے ایک سپورٹ پلیٹ فارم تیار کیا ہے تاکہ اساتذہ  اور

شاگردوں کے لیے بہت سی رسگرمیاں پیش کی جا سکیں۔

 ہم نے مانچسٹر یونیورسٹی آف بائیو ٹیکنالوجی اور مانچسٹر یونیورسٹی کے

 متعدد کثیراللسانی سائنس دانوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے تا کہ سکولوں

 میں پڑھائی جانے والی زبانوں میں انٹرایکٹو سیشن فراہم کیے جا سکیں۔

 ہامرے افزودگی کے سیشنز میں انزائم کے تجربات اور اسٹرابری کا ڈی این

 اے نکالنا شامل ہے، جس کی قیادت کثیراللسانی سائنس دان کر رہے ہیں۔

 تجربات کے بعد طلباءکے لیے  خود ہاتھ سے کرنے والی رسگرمیاں ہوتی ہیں،

 مثال کے طور پر گھر لے جانےکے لیے ›ڈی این اے بریسلیٹ‹ بنانا۔ دن کا

 اختتام سائنس دانوں کے کام کے بارے میں)عام طور پر کثیر اللسانی) سوال

 و جواب کے سیشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہامرے سیشنز بچوں کو سائنسی

 تجربات یا عجائب گھر کی منائشوں کے تناظر میں اور یونیورسٹی کے عملے

 کے ساتھ بات چیت میں اپنی وراثتی زبان کا تجربہ کرنے کے مواقع فراہم

کرتے ہیں۔

 میں نے ساؤتھ وارک کونسل کے ساتھ کام کیا تاکہ ساؤتھ وارک میں الطینی

 امریکی گروپوں اور وسیع تر کمیونٹی کے درمیان تعاون اور مشغولیت کے

 نئے ٹولز،وسائل اور مواقع تالش کیے جا سکیں۔میں نے نوجوان الطینی

 امریکیوں کے لیے کا رٹونیرا                ورکشاپس  کو مشرتکہ طور پر ڈیزائن

 کیا اور ان کے ساتھ ڈیلیور کیا۔ کارٹونیراز )جسے کارڈ بورڈ پبلرش بھی کہا

 جاتا ہے) نچلی سطح پر الطینی امریکی اشاعت کا ایک منفرد رجحان ہے، جو

 کمیونٹی کی شمولیت، رسگرمی اور سامجی تبدیلی کے متبادل طریقے پیش

 کرتا ہے۔کارٹونراز نچلی سطح پر الطینی امریکہ میں کمزور اور پسامندہ

 کمیونٹیز کے اندر شہری رشکت اور رسگرمی کو متحرک کرتی ہے۔

 کارٹونرا کری اییٹو انگیجمنٹ پروجیکٹ ایک کثیرالجامعتی اشرتاک تھا جس

 کے کراس لینگوئج ڈائنامکس سے متعلق دو پروجیکٹ شامل AHRC میں

 تھے۔ کمیونٹی کی تشکیِل نو اور کارٹونرا کی اشاعت: تحریک میں تعلقات،

 معنی اور کمیونٹی کو جاننے والے لوگ،  برطانوی الئربیری، انڈوامریکن پناہ

 پر مشتمل ایک گروپ اور ساؤتھ )IRMO) گزین اور مہاجرین کی آرگنائزیشن

 وارک کونسل اور مائیگریشن میوزیم  کے لوگ شامل تھے۔اس پروجیکٹ نے

 الطینی امریکیوں کے ساتھ تخلیقی تحریر اور ورکشاپس کی سیریز کے ذریعے

 کمیونٹی، شناخت اور زبان کے تصورات کو دریافت کیا۔خیال یہ تھا کہ



بین القومیت

ڈاکٹر جولین بیجوان

 پروجیکٹ میں کردار: پی ایچ ڈی کے طالب

 علم                 ہیں، اور مینا کے عالقے

 میں اسالمی ریاست کی        بحث کرنےکی

طاقت پر تحقیق کر رہے ہیں

       موجودہ کردار: پوسٹ ڈاکٹریل ریرسچ فیلو،

  ِپیس اینڈ کنفلکٹ ریزولیوشن ایوی ڈینس

 یونیورسٹی آف ایڈن ، (PCREP)پلیٹ   فارم

برگ ، برطانیہ

 کے پیغام نے )IS) میری تحقیق یہ دیکھتی ہے کہ کس طرح اسالمک سٹیٹ

 کے عالقے میں منایاں مقبولیت )MENA)مرشِق وسطٰی اور شاملی افریقہ مینا

 حاصل کی ہے۔ یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتاہے کہ اس نے مقامی آبادی والے

 عالقے میں تنازعات کی محرکات کو سمجھنے کے طریقے کو کیسے تشکیل

 دیا۔ آئی ایس نے عراق اور شام کے درمیان جغرافیائی اور پختہ رسحدوں کو

 توڑنے کے لیے زبان کا استعامل کیا، بلکہ قوموں، ِخطوں، مذاہب اور ثقافتوں

 کے درمیان غیر مرئی اور تصوراتی رسحدوں کو بھی توڑ دیا۔زبان کو ایک ٹول

 کے طور پر استعامل کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسابقتی افراد کو تشکیل

 دیا جا سکے،  تاکہ گروپ کی صورت میں فروغ دی جانے والی عاملی اور فرقہ

 وارانہ ثقافت میں ہر فرد داخل ہو سکے۔ خود کو ایک نئی فعال ریاست قرار

 دے کر آئی ایس نے موجودہ مینا کی ریاستوں، عالقوں اور آبادیوں پر طاقت

 اور قانونی حیثیت کے لیے براِہ راست مقابلے میں حصہ لیا۔ یہ عراق اور شام

 میں فوجی کاروائیوں کا اشارہ تھا۔ مشرتکہ خطرے کے باوجود، آئی ایس کے

 میں ریاستی تصادم کی اضافی وجوہات پیدا )MENA) خالف جنگ نے مینا

کیں اور عالقائی اداروں کی اجتامعی اقدامات میں ناکامی کو واضح کیا۔

 

 اپنے اسالمی ورثے اور شناخت کا دعوٰی کرتے ہوئے، میں نے اردن اور تیونس

 میں جن آبادیوں کا انٹرویو کیا،انہوں نے آئی ایس کے طریقوں اور رشعی

 قانون کے سخت اطالق کو مسرتد کر دیا۔بلکہ، انہوں نے ایک زیادہ انسانیت

 پسند اسالم کی حامیت کی،  جو تنوع کو تسلیم کرتا ہے اور ساتھ رہنے

 کی تائید کرتا ہے۔اس طرح آئی ایس اسالم اور مسلم کمیونٹی کی فطرت

 کو بدلنے میں ناکام ہو گیا۔ اس پروجیکٹ کا ایک بہرتین حصہ یہ تھا کہ

 اس میں ایک)مخصوص دن) جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔جبکہ میں نے

 پروجیکٹ کے پہلے مہینوں کے دوران آئی ایس کے مواد کو جمع کرنے اور

 کوڈنگ کرنے میں کئی گھنٹے گزارے، میں نے مینا کے عالقے میں بھی کئی

 دن گزارے، جہاں میں نے انٹرویوز کئے اور بین االقوامی تقریبات کا انتظام

 کیا اور اس میں رشکت بھی کی۔ اس تحقیق کے دوران ، میں علمی کوششوں

 کی قدر سے واقف ہوا۔ وہ متعلقہ معامالت کے لیے کام کرتے ہیں جو با

 خرب تحقیق کو انجام دینے کےلیے زیادہ پائیدار، انسان دوست، اور عاملگیر

 طریقوں کی توثیق کر سکتے ہیں ، جو کہ فاصلوں اور افراد کے درمیان

 رابطوں کو فروغ دیتا ہے، تاکہ بہت ساری آوازوں کے درمیان مکاملے اور بحث

ومباحثے کو فروغ دیا جا سکے۔

 میں نے اپنے ساتھیوں پروفیرس احتشامی اور ڈاکٹر رشید کے ساتھ مل کر ایک

 کتاب تصنیف کی جو ہامری تحقیق کے کلیدی نتائج کا مجموعہ ہے۔میں نے

 ایک اور ِجلد کی تدوین اور تعاون کیا جس نے آئی ایس کے منصوبے کے

 نتیجے پر مرشِق وسطٰی سے مقامی آوازوں کو اکٹھا کیا، جس کا نام »شامی

 مہاجرین کا بحران«ہے۔آخرمیں، میرا پہال واحد تصنیف شدہ مضمون حال ہی

 میں »سٹڈیز اِن کنفلکٹ اینڈ ٹیرِرزم« نے شائع کیا ہے۔ کمیونٹی کی تشکیل

 زبان سے ہوتی ہے۔ جب اسے کسی گفتگو میں استعامل کیا جاتا ہے، تو زبان

 ایک طاقتور  اور متحد کرنے والی چیز بن جاتی ہے جو ایک ہی کمیونٹی کے

 لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی کو کمیونٹی سے

 نکالنے کا بھی عنرص ہے۔ میرے لیے زبان وہ کلیدی کردار ہے جو علم اور

 اہم بات سمجھنے کے لیے دروازے کھولتی ہیں۔متعدد زبانوں  )فرانسیسی،

 انگریزی اور عربی) کے علم نے مجھے برطانیہ میں تعلیم حاصل کر کے

 مینا کے عالقے میں تحقیق کرنے اور اپنے پیشہ ورانہ اُفق کو وسیع کرنے کا

موقع دیا۔



ڈاکٹر پولیناکلیوچ نیکووا
 میرے تحقیقی منصوبے نے موجودہ دور میں  روس کے اندرسوویت یونین

 اور دیگر ماملک  سے آنے والے مہاجرین میں روسی زبان کے بدلتے ہوئے

 کردار کا مطالعہ کیا۔روسی ریاست کی طرف سے متعارف کرائے گئے زبان

 کے تقاضے کیسے نظر آتے ہیں اور زبان کی جانچ کا طریقہ کار ان کی

 زندگیوں کو کیسے تشکیل دیتا ہے جو وہاں کام کرنے کی اجازت حاصل

 کرنا چاہتے ہیں  یا ادھر رہنے کی درخواست دینا چاہتے ہیں؟ زبان کے ›غیر

 معیاری‹ قسم کے استعامل کے سامجی اور ثقافتی اثرات کیا ہیں؟ مقامی

 کمیونٹیز تارکیِن وطن کو زبان کے استعامل میں نئے سیاق و سباق سے ہم

 آہنگ ہونے میں مدد کے لیے اپنے کردار کو کس طرح دیکھتے اور انجام دیتے

 ماملک کے شہری بغیر ویزا کے )FSU) ہیں؟ زیادہ تر  فارمر سوویت یونین

 روس میں داخل ہوتے ہیں۔لیکن کسی بھی مدت کی مالزمت کے لیے زیادہ

 تر تارکیِن وطن کو کام کی اجازت کی رضورت ہوتی ہے جس میں زیادہ تر

 زبان کا امتحان بھی شامل ہوتا ہے۔ ٹیسٹ کے تین حصے  ہوتےہیں- زبان

 کے ٹاسک )بشمول پڑھنا، گرامر، سننا، بولنا اور لکھنا)، روسی تاریخ اور قانون

  سازی سے متعلق سواالت اور یہ  قانون اب تین سال کے لیے الگو ہے۔ ٹیسٹ

 میں اہم بحث ان کی رضورت کے بارے میں نہیں ہوتی بلکہ ان سے متعلقہ

 مواد کے بارے میں ہوتی ہے۔زبان کے ٹاسک آسان نہیں ہوتے، ان کو  حل

 کرنے کے لیے گرامر کے قوانین کے بارے میں علم ہونا رضوری ہے جو کہ

 اکرث تارکیِن وطن کے پاس نہیں ہوتا۔ٹیسٹ کا دورسا حصہ،روس کی تاریخ اور

 خاص طور پر  روسی قوانین کے بارے میں، اعلٰی درجے کی زبان میں پوچھا

 جاتا ہے۔ روس میں آنے والے بہت سے لوگ متعددزبانیں جاننے والے ہوتے

 کے تارکیِن وطن اپنے آپ کو مختلف ماحول )FSU) ہیں۔تاہم، ایف ایس یو

 میں تالش کرتے ہیں جہاں زیادہ تر مواصالت میں روسی زبان کو ترجیح دی

 جاتی ہے۔ایک معمولی سی تلفظ کی غلطی یا غیر معیاری گرامر  کا ہونا، یہ

 ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی جانب کسی کا دھیان نہ جائے۔اس کا اثر بہت سے

 طریقوں سے لیا جا سکتا ہے- رسمی آرا سے لیکر محدود مالزمت کے مواقع

 تک، یا پھر بنیادی فالحی حقوق تک محدود رسائی کے ذریعے۔ روس میں

 تارکیِن وطن کی زندگی آسان نہیں ہےاور روزمرہ کے چیلنجز کی فہرست میں

  زبان کے مسائل کا پہال منرب نہیں ہے۔لیکن کم از کم حد تک زبان کی اہلیت

 منظر پر آنا رشوع ہو چکی ہے- لوگ رہائش گاہ ڈھونڈنے کے لیے، کلینک

 میں رجسٹر کرنے اور مقامی سکول میں اپنے بچوں کو داخلہ دینے کے

 لیےاس زبان سے زیادہ آگاہ ہو چکے ہیں۔ جہاں سپورٹ نیٹ ورک بہت زیادہ

 ہیں وہاں تارکیِن وطن کمیونٹی نے اپنی نئی حقیقت کو اپنانے کے طریقوں

 کو تیار کیا ہے۔ بہت سے لوگ جب کسی دورسے ملک میں آتے ہیں ،تو

 ہم وطنوں کا ایک گروہ کمیونٹی کی شکل اختیار کر لیتا  ہے، جس میں اسی

 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی زبان بولتے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں ہم

 نے ایک اور قسم کی کمیونٹی کے ساتھ بھی کام کیا ، جو زبان کی مدد فراہم

 کرنے اور کثیراللسانی کو فروغ دینے کے لیے ابھر رہی ہے۔مثال کے طور

 پر، نقل مکانی کرنے والے بچوں کے لیے سکول کے بعد کا کورس جو عالقے

 میں والدین اور رضاکارانہ اساتذہ کا نیٹ ورک بناتا ہے  یاپھر خواتین تارکیِن

 وطن کے لیے زبان کی کالس جو انہیں اپنے تجربات پر تبادلہ خیال کرنے

 کے لیے ایک محفوظ سامجی جگہ بھی فراہم کرتی ہے۔ میں 2017 میں، اپنا

 زیادہ تر فیلڈ ورک کرنے میں خوش قسمت رہاجب روس میں تارکیِن وطن

 کے لیے زبان کی فراہمی کی اہمیت کا احساس ہوا۔ میں نے مہاجر بچوں اور

 بڑوں کے ساتھ کام کرنے والے اساتذہ اور کارکنوں کے ملک گیر نیٹ ورک کو

 ابھرتے ہوئے دیکھا۔ایک اور دلچسپ اور غیر متوقع زاویہ سوویت یونین کے

 بعد کے دیگر ماملک )کرغیزستان اور تاجکستان) میں روسی زبان کی فراہمی

 کے طریقوں کو تالش کرنا تھا۔ اب ہم پروجیکٹ کے بالکل آخری مرحلے میں

ہیں، اور اشاعت کے لیے مضامین میں ترمیم کر رہے ہیں۔

 جولین کی تحقیق مرش ِق وسطی

 شاملی افریقہ کے MENA) اور

 عالقے پر) مرکوز ہے ، جبکہ پولینانے

 سوویت یونین کے بعد کے دیگر

 ماملک سے روس کی طرف ہجرت

میں زبان کے

کردار کا مطالعہ کیا ہے

 پروجیکٹ میں کردار: پوسٹ ڈاکٹریل

 ریرسچ ایسوسی ایٹ، لینگویج بورڈر : رشین

انفارمر سوویت یونین مائیگریشن

 موجودہ کردار: ایسوسی ایٹ لیکچرار اِن

  رشین لینگوئج اینڈ کلچر، یونیورسٹی آف

ایس ٹی اینڈریوز ، سکاٹ لینڈ، برطانیہ



بین اللسانیت

ڈاکٹر ناؤمی ویلز

 پروجیکٹ میں کردار: پوسٹ ڈاکٹریل

 ریرسچ ایسوسی ایٹ، ڈیجیٹل ہیو مینیٹائز

اینڈ ٹرانسلینگوئل کمیونٹیز

 موجودہ کردار: ڈیجیٹل ہیومینیٹیز کے ساتھ

 ہسپانوی اور اطالوی زبان کے لیکچرار/

 کو۔ڈائریکٹریٹ آف ڈاکٹریل سینٹر انسٹی

 ٹیوٹ آف ماڈرن لینگوئجز ریرسچ/ ڈیجیٹل

 ہیومینیٹیز ریرسچ ہَب سکول آف ایڈوانس

سٹڈی، یونیورسٹی آف لندن ، یوکے

 میری تحقیق کا مقصد ہمیں بہرت طور پر یہ سمجھنے میں مدد کرنا ہے

 کہ کثیر اللسانیت والے افراد اور گروہ اپنی شناخت اور دلچسپیوں کو بات

 چیت اور ان کی منائندگی کرنے کے لیے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعامل

 کیسے کرتے ہیں۔ جب کہ روزمرہ کی زندگی میں لوگ زبانوں کے ارد گرد

 گھومتے ہیں، انٹرنیٹ لوگوں کو زبانوں کے استعامل اور اختالط، اور دنیا بھر

 میں مختلف زبانیں بولنے والوں کے ساتھ میڈیا کے مواد کو بات چیت اور

 اشرتاک کرنے کے نئے طریقے فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ وبا )کرونا )  اس بات

 پر روشنی ڈال چکی ہے کہ یہ رضوری ہےکے ہم ان طریقوں کو پہچانیں

 جن سے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا دنیا سے جڑے رہنے میں ہامری مدد

 کر سکتے ہیں۔یہ ہامرے خاندان اور دوستوں کی قریبی برادری سے تعلق

 رکھنے کے ہامرے جذبات کو بھی تقویت دیتے ہیں، نیز ہم آن الئن نئی

 کمیونٹی کو بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ زبان پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے

 آن الئن مواصلت ان لوگوں کو اپنوں سے جڑے رہنے کی سہولت دیتی ہے

 اور وہ اپنی زبانوں کا استعامل ایسے طریقوں  سے کر سکتے ہیں جو تنہائی

 کے احساسات کو روکنے میں مدد کر تے ہیں۔الطینی امریکی کمیونٹیز کی

 ڈیجیٹل پیش قدمی نے برطانیہ میں کمیونٹی کی مرئیت میں اضافی کیا

 ہے۔جبکہ الطینی امریکی گزشتہ دہائی میں لندن میں سب سے تیزی سے

 ترقی کرنے والی کمیونٹیز میں سے ایک رہے ہیں، ان کے مفادات اور خدشات

 اکرث سیاسی اور سامجی طور پر پسامندہ رہے ہیں۔آن الئن مواصالت مشرتکہ

 مفادات اور یکجہتی کے جذبات رکھنے والے لوگوں کے نیٹ ورکس بنانے

 میں بھی مدد کر سکتے ہیں

جو خاص طور پر ان گروپوں کے لیے اہم ہو سکتے ہیں جو پسامندہ ہیں۔

 میری تحقیق یہ ظاہر کر رہی ہے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا لوگوں کو ایک

 کمیونٹی سے تعلق رکھنے کے اپنے احساس کے اظہار کے لیے نئے طریقے

 فراہم کرتے ہیں، بلکہ مختلف کمیونٹیز کی شناخت کرنے اور ان کے ساتھ

 منسلک ہونے کے زیادہ امکانات بھی روشن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر،

 کوئی شخص یہ ظاہر کرنے کے لیے ہسپانوی زبان کا ہیش ٹیگ استعامل کر

 سکتا ہے کہ وہ الطینی امریکی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن  پھر وہ

 بات چیت کرنے کے لیے زیادہ انگریزی زبان کا استعامل کرے۔یہ خاص طور

 پر ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جو برطانیہ میں بڑے ہوئے ہیں اور بنیادی

 طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ آن الئن اور آف الئن انگریزی کا استعامل

 کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے الطینی امریکی کمیونٹی سے اپنے اظہار کے لیے

 ہسپانوی زبان جاننا اہم ہے۔ میں سکول میں زبانوں کا مطالعہ اور مختلف

 لسانی اور ثقافتی سیاق و سباق کے سفر کے تجربات سے لطف اندوز ہوا۔

 یونیورسٹی میں زبانوں کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ مجھے

 ایسی تحقیق کرنی چاہیے جو مجھے ہامری روزمرہ کی زندگی میں زبانوں کی

 اہمیت اور مختلف ماملک  اور کمیونٹیز کے ثقافتی طریقوں کو بہرت طریقے

سے سمجھنے کی اجازت دے۔

 میرے سب سے قیمتی تجربات میں سے ایک بیروِن ملک تعلیم حاصل

 کرنے، کام کرنے اور تحقیق کرنے کا تجربہ  تھا۔یہ نہ رصف میری زبان کی

 مہارت کو بہرت بنانے کے لیے، بلکہ مختلف زبانوں اور ثقافتوں میں رہنے اور

 کام کرنے کی صالحیت کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے آنے والے

 مختلف تناظر اور تجربات کے لیے موافقت پذیر ہونے اور سیکھنے کے لیے

 بھی اہم تھا۔



جدید زبانوں میں اپنا کیریرئ تالش کریں

 سٹیفن تجویز کرتے ہیں کہ آپ کو اُس زبان کے بولنے والوں کے ساتھ ملنا •

 جلنا اور مشغول ہونا چاہیے جو آپ سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، نیز ان ثقافتوں اور

 معارشوں کے ساتھ بھی جن کے بارے میں آپ مزید جاننا چاہتے ہیں۔ وہ ٹارگٹ جابز  کو

: موزوں قرار دیتے ہیں

(targetjobs.co.uk/careers-advice/degreesubjectsyour-options/-301040what-

can-i-do-with-a-modernlanguages-degree(

.www) :اور یونیورسٹی آف مانچسٹر کے لینگوئج کیریرئ کا صفحہ دیکھیں •

careers.manchester.ac.uk/whichcareer/languagecareers/(.

 اوپن ڈے کے حوالے کے لیےبرطانیہ کے ساری یونیورسٹی اور کالج موجود •

 ہیں، جو عملے اور طلباء کے لیے مشغول ہونے اور تعلیمی امکانات کی چھان بین کرنے

/www.opendays.com/calendar/ www.opendays.com :کے لیے اچھے مواقع ہیں

calendar/

 لسانیات کی فہرست بھی ایک مفت وسیلہ ہے جو مختلف واقعات اور •

/linguistlist.org :موسم گرما کے سکولوں کے بارے میں معلومات پیش کرتا ہے

ےروشم تسرہف ِرسےئگ ےیئد ےس بناج یک میٹ

 زبان سیکھنا ایک ملبا اور مشکل جفاکشی کا عمل ہے۔ سفر کے آغاز میں جو نئے پن کی قدرکا احساس ہوتا ہے وہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے اور وہ طویل شامیں جو غیر واضح گرامئر 01

 کے اصولوں کو سیکھنے میں گزاری جاتی ہیں وہ بے معنی لگ سکتی ہیں، خاص طور پر اس وقت جب کوئی شخص زیِر بحث زبان میں بات کرنے کی ِجدوجہد کر رہا ہو۔کامیابی کی کُنجی

قوت برداشت، استقامت اور اپنے مقصد کے اختتام پر نظر رکھنا ہے۔

 زبان سیکھنے کی اہلیت نہ ہونے کی فکر نہ کریں۔ زبانوں میں اچھا ہونا وقت اور مشق کے ساتھ آتا ہے۔ اپنے سیکھنے کے سفر کو اپنائیں اور اپنی غلطیوں پر نرمی برتیں۔اور سب  02

 جتنی جلدی ممکن ہو زبان سے متعلقه منصوبوں اور تنظیموں میں شامل ہوں۔ اس طرح کے مواقع آپ کو قیمتی تجربہ اور مہارتیں حاصل کرنے اور اپنی دہلیز پر زبانوں اور  03

›کمیونٹیز‹ کی افزودگیوں اور پیچیدگیوں کو تالش کرنے کا موقع دیں گے۔

 اک کت ںونابز دیدج ےس لوکس

ہتسار
 ےک ںونابز دیدج» ںیہ ےتہک نفیٹس ےئوہ ےترک تحاضو دیزم

 چیا یپ رپ روط ماع حرط یک نیماضم ےرسود ،ہتسار اک رئیریک یقیقحت

 ںونابز ےس رابتعا ےک تیعون ینپا ،ہکنویک ۔ےہ اتوہ ےعیرذ ےک یڈ

 ہکنوچ روا ،ےہ اتھکر قلعت ارہگ ھتاس ےک ںوبعش ےرسود ہعلاطم اک

 ےیل سا ےہ یتہر یتلدب تقو رہ تیثیح یتبسن یک ںونابز فلتخم

 یک عوضوم ےک یڈ چیا یپ ےنپا پآ ہک اگ وہ ہی ہروشم اڑب ےس بس اریم

۔ «ںیہر رادکچل ہدایز ےس ہدایز تقو ےترک تخانش

 ےنھکیس ںینابز یئن لکلاب روا ںیرک ہعلاطم اک ںونابز ہدایز ےس کیا»

 ماک ےک پآ ںیتراہم روا ہبرجت یناسل ہدوجوم اک پآ ؛ںیہر رایت ےیل ےک

 یک پآ ہی ،ںیل ہصح ںیم نیماضم رگید ےک تاج ہبعش یناسنا۔یگ ںیئآ

 روا) یڈ چیا یپ نیرتہب۔ےہ رصحنم رپ ںوتیحالص روا تاحیجرت ینپا

 ےس ےبذج روا سسجت ،یرکف رسارس (رئیریک یقیقحت بایماک ےس بس

 روا تلبج ،نادجو ےنپا ےئوہ ےترک لمع رپ تاکن نا ،اذٰہل ۔ںیہ ےتلچ

۔«ںیھکر ہسورھب رپ ںویپسچلد

https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-withmy-degree/

modern-languages

 یونی کی تحقیق کا حصہ زبان کے ضمنی سکولوں کے کام کے بارے میں مزید

معلومات حاصل کرنا تھا۔

 انچسٹر یونیورسٹی کا ایک نقطہ نظر: آپ کی تعلیم اور کیریرئ اختیارات کی تالش

میں یونیورسٹی کے اوپن ڈے ہمیشہ رشکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔



:علم اور فہم

 کراس لینگویج ڈائنامکس سے متعلق چند سواالت کیا ہیں: کیا ری شیپنگ پروگرام .1

جوابات تالش کرتا ہے؟ ان سواالت کے جواب جاننا کیوں رضوری ہے؟

وضاحت کریں کہ تحقیق کے تینوں میں سے ہر ایک پہلو کا کیا مقصد ہے۔ .2

:اطالق اور تجزیہ

 یہ پروگرام درسگاہوں میں جدید زبانوں کو اجاگر کرنے میں کس طرح کردار ادا کر .3

سکتا ہے؟

گالبرائزیشن کس طرح قومی حدود سے تجاوز کرتی ہے؟ .4

 ایک کمیونٹی میں مختلف قومیتوں اور ان کے پِس منظر اکٹھے ہونے کے آپ کو .5

 کیا تجربات ہیں؟ مثال کے طور پر، کیا آپ نے کسی دورسے ملک سے ہجرت کی ہے اور اس کے

 نتیجے میں دورسی زبان سیکھی ہے؟ کیا آپ کے دوست ہیں جو دورسی زبان بول سکتے ہیں؟ کیا

 آپ کی کوئی وراثتی زبان ہے جو آپ کے سکول میں استعامل کی جانے والی زبان سے مختلف

 ہے؟ کیا آپ بہت سی مختلف کمیونٹیزکا حصہ ہیں، اور اگر ایسا ہے، تو یہ کمیونٹیز کس حد تک

ایک دورسے سے گُھل ِمل جاتی ہیں؟

تشخیص اور جانچنا

 آپ کے خیال میں اس ملک میں رہنا کتنا اہم ہے جو ملک وہ زبان بولتا ہو جو آپ .6

 سیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایک سے زیادہ زبانیں جانتے ہیں، تو آپ کسی کو کیا مشورہ دے

سکتے ہیں جو دورسی زبان سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہو؟

 کیا اس مضمون نے آپ کو کمیونٹی کے متعلق اپنے احساس پر غور کرنے پر مجبور .7

کیا ہے؟ کمیونٹی آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔

 کراس لینگویج ڈائنامکس: ری شیپنگ کمیونٹی پراگرام ابتدائی کیریرئ کے محققین .8

 کی تحقیق پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ آپ ان محققین کے منصوبوں اور تجربات کے بارے

میں کیا سوچ رکھتے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے اور کیوں؟

 اس مضمون نے ان مواقعوں کے بارے میں آپ کی سمجھ کو کن طریقوں سے تیار .9

کیا ہے جن سے جدید زبانیں جنم لے سکتی ہیں؟

بات چیت کے نکات

کثیرالسانی معامالت

 ،سٹیفن کثیرالسانیات اور زبان سیکھنے کے لیے نظریہ اور عمل میں ایک دلچسپ توازن کے لیے

WWW.MULTILINGUAL-MATTERS.COM تجویز کرتا ہے۔

برٹش اکیڈمی

 برطانیہ کے لیے جدید زبانوں کی اہمیت بشمول بریگزٹ کے بعد کے دور کے بارے میں معلومات

:کے لیے مالحظہ کریں

WWW.THEBRITISHACADEMY.AC.UK/PUBLICATIONS/

LANGUAGEMATTERS-MORE-AND-MORE AND WWW.

THEBRITISHACADEMY.AC.UK/

DOCUMENTS/61/LANGUAGES-UK-2019-ACADEMIES-STATEMENT.PDF

آپ کی رضامندی

 اگر آپ تارکیِن وطن یا پناہ گزینوں کے لیے زبان کی مدد میں دلچسپی رکھتے ہیں تو مالحظہ

 اور ACTIONFOUNDATION.ORG.UK/PROJECTS/ACTION-LANGUAGE :کریں

 WWW.REFUNET.CO.UK  مزید جاننے کے لیے مالحظہ کریں

برٹش کونسل

.WWW :یہ ویب سائٹ زبان سیکھنے کے متعلق کسی بھی چیز کو تالش کرنے کے قابل ہے

BRITISHCOUNCIL.ORG/

مزید ذرائع

جانیئے جدید زبانوں کے متعلق

پروفیرس سٹیفن ہچنگز کے ساتھ 

کمیونٹی  کو مشغول کریں

 تصور کریں کہ آپ کراس لینگویج ڈائنامکس کے محقق ہیں: اور کمیونٹی کی تشکیِل نو کا پروگرام اور آپ

 اپنی کمیونٹی میں موجود مختلف زبانیں بولنے والوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک کمیونٹی ورکشاپ تیار

کر رہے ہیں۔

فیصلہ کریں کہ آپ اپنی ورکشاپ کو بالغوں، بچوں یا خاندانوں میں سے کس کے لیے ڈیزائین کریں گے۔

 آپ کو ایسی رسگرمیاں وضع کرنے کی رضورت ہے جو تخلیقی اور دلفریب ہوں اور لوگوں کے غیر مشرتکہ

 مواقع کے ساتھ ساتھ مشرتکہ مواقع کو بھی منانے کے مواقع فراہم کرتی ہوں۔

:ایسی رسگرمیوں کے بارے میں سوچیں جو

لوگوں کی ایک دورسے سے بات کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کریں •

لوگوں کو اپنی وراثتی زبان کی مہارتوں کودورسوں سے شئیر کرنےکے قابل بنائیں •

لوگوں کو اپنی کمیونٹی اور اس سے باہر کے لوگوں سے اپنے تجربات کا اشرتاک کرنے کے قابل بنائیں •

 اور اس کی قیادت زیادہ زبانوں کو جاننے والے مہامن مقررین، مقامی کاروباری افراد اور یونیورسٹی کا •

عملہ وغیرہ کر سکتے ہوں ۔

:آپ کر سکتے ہیں

تقریب کے لیے فالئیرز  یا دعوت نامے ڈیزائن کریں •

ورکشاپ کے اپنے مقاصد کو اپنی کالس کے سامنے رکھیں •

اپنی ورکشاپ کی رسگرمیوں میں سے ایک کے ذریعے اپنے ساتھیوں کی رہنامئی کریں •

اپنی تقریب کی کامیابی کو بیان کرتے ہوئے ایک اخباری رپورٹ لکھیں •

اپنے مستقبل کو دریافت کریں

 تصور کریں کہ آپ ابتدائی کیریرئ کے جدید زبانوں کے محقق کے طور پر اپنے تجربے کے بارے میں لکھ

رہے ہیں۔

آپ کیا پڑھ رہے ہوں گے؟

آپ اس کا مطالعہ کیوں کریں گے؟

آپ کی تحقیق کے مستقبل کے لیے آپ کی کیا اُمید ہو گی؟

آپ اپنے پورے کیریرئ کے دوران کیا حاصل کرنا چاہیں گے؟

 رسگرمیاں جو آپ گھر یا

کالس روم میں کر سکتے ہیں



 مانچسٹر میں ایک لینگوئج کا ضمنی سکول ہے۔ٹیم آپ کو مشورہ دیتی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو آپ زبان سے متعلق منصوبوں یا تنظیموں میں شامل ہوں۔ ایسے مواقع آپ کو قیمتی تجربے

اور مہارت حاصل کرنے کی اجازت دیں گے ، اور زبانوں اور کمیونٹیز کی پیچیدگیوں کو تالش کرنا آپ کی درستس میں ہو گا۔

 يركز بحث الدكتورة جولني عىل

 منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا،

 بينام قامت الدكتورة بولينا بدراسة

 الدور الذي لعبته اللغة يف الهجرة

 إىل روسيا من دول ما بعد االتحاد

السوفيتي

األخرى.



WWW.FUTURUMCAREERS.COM

TEL: +44 117 909 9150

EMAIL:  INFO@FUTURUMCAREERS.COM


