امتحان دینے والوں
اورایجنٹوں کےلیئے
رہمنائی

درج ذیل کے لیے پوری دنیا میں دستیاب انگریزی ٹیسٹ:
• ‘قیام پذیرخشص کے خاندان’ کے لیے ویزے ۔ یوکے
• برطانیہ میں غیرمعینہ مدت کے لیے قیام کی اجازت
• برطانیہ کی شہریت

www.ielts.org/lifeskills

یوکے کے ویزوں
اورامیگریشن کے لیے
بولنے اورسننے کی
اہلیت کا منظورشدہ
امتحان۔

یہ ٹیسٹ کس کے لیے ہے؟
 IELTS Life Skillsخصوصی طورپرایسے لوگوں کے لیے تشکیل دیاگیاہے جوکہ
( UK Visas and Immigration (UKVIکی طرف سے بات چیت کرنے اور سننے
کی اپنی قابلیت کودرخواست کے حصہ کے طورپرثابت کرنے کے پابندہیں۔
یہ درج ذیل قسم کی درخواستیں دینے والوں کی طرف سے استعامل کیاجاسکتاہے:
• ‘قیام پذیرخشص کے خاندان’
کے ویزے کے لیے اگرآپ اپنے کسی رشتہ دار ،رشیک حیات یا پارٹرنکے ساتھ
رہناچاہتے ہوں جوپہلے سے ہی یوکے میں مستقل حیثیت سے رہ رہے ہوں۔
• غیرمعینہ مدت کے لیے قیام کی اجازت
اگرآپ پہلے سی ہی یوکے میں قیام پذیرہیں اورآپ اسے اپنامستقل گھربناناچاہتے ہیں۔

 IELTS Life Skillsانگریزی کے ایک امتحان کا
نام ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں بات چیت
کرنے اورسننے کی مہارتوں کو کامن یورپینئ فریم
ورک آف ریفرنس فار لینگوجئز (سی ای ایف آر)
کے درجہ اے  1یا بی  1کی سطح پرثابت کرنے کی
رضورت ہو۔
یہ امتحان یعنی ٹیسٹ  UK Home Officeکی
سیکیورانگلش لینگویج ٹیسٹس کی فہرست میں
شامل ہے (اکرثیہ ایس ای ایل ٹی ٹیسٹس کے نام
سے جانی جاتی ہے) اوریہ یوکے اوربین االقوامی
طورپردستیاب ہے۔
 IELTS Life Skillsکے امتحان کی پیش کش تین آئی
ای ایل ٹی ایس ٹیسٹ پارٹرنزکی طرف سے کی جاتی ہے۔
British Council, IDP: IELTS Australia
اور Cambridge English Language
.Assessment

• شہریت
اگرآپ برطانوی شہریت حاصل کرناچاہتے ہوں۔
ویزے کی دیگرمتام اقسام کے لیے  IELTSٹیسٹ استعامل کیا جاسکتاہے۔ اس بارے
میں مزیدجاننے کےلیے کہ کسطرح آپ  IELTSیا  IELTS Life Skillsکویوکے
کے ویزوں اورامیگریشن کے لیے استعامل کرسکتے ہیں ،براہ مہربانی
 www.ielts.org/unitedkingdomکومالحظہ کریں۔

امتحان کے درجے
 IELTS Life Skillsکے درج ذیل دو درجے دستیاب ہیں:
• اے  1بات چیت کرنااورسننا ۔
‘قیام پذیرخشص کے خاندان’ کے ویزوں کے لیے۔
• بی  1بات چیت کرنااورسننا ۔
غیرمعینہ مدت کے قیام کی اجازت اورشہریت کےلیے۔

امتحان کا فارمیٹ یاطریقہ
 IELTS Life Skillsباملشافہ بات چیت کرنے اورسننے کے معل کا امتحان ہے۔ آپ
اپناامتحان ایگزیمرنیعنی ممتحن کے سامنے اورایک دورسے امیدوار کے ساتھ دیں گے۔
IELTS Life Skills

 CEFRدرجہ اے ۱
بولنا اورسننا
( ۱۶تا  ۱۸منٹ)

 CEFRدرجہ بی ۱
بولنا اورسننا
( ۲۲منٹ)

معلوم کریں آیاکہ آپ کوانگریزی ٹیسٹ دینے کی رضورت ہے
یہ جاننے کے لیے آیاکہ آپکواپنی ویزہ درخواست کے لیے انگریزی
کاٹیسٹ دینے کی رضورت ہے ،براہ مہربانی یو کے وی آئی کی ویب
سائٹ  www.gov.ukمالحظہ کریں۔

امتحان کے اہم مندرجات
انگریزی زبان بولنے والے ملک میں روزمرہ ہونے والی بات چیت کی عکاسی کرنے کے لیے اہداف کی تشکیل کی گئی ہے۔ آپ روزمرہ کے موضوعات
پرخمترصبات چیت کرنے کے معل میں حصہ لیں گے بمشول:
• تفریح
• تعلیم/تربیت
• ٹرانسپورٹ
• ہاؤسنگ یعنی رہائش
• مومس

• ذاتی تفصیالت/جتربات
• خاندان اوراحباب
• چیزوں کی خریداری کرنا
• کام
• حصت

ہرسطح پرامتحان کامقصدیہ ہے کہ آپ بول سکتے ہیں ،ردِ معل ظاہرکرسکتے ہیں اوراپنامؤقف دورسے لوگوں کے ساتھ صاف اندازمیں سن/بیان کرسکتے ہیں

11A
اے

امتحان کے
اہم مندرجات

اہداف

11B
بی

• بولی جانے والی زبان کوسننااورجواب دینا ،بمشول سادہ
مجلے،بیانات ،سواالت اورواحد قدم پرمبنی ہدایات۔
• مشہورموضوعات سے متعلق بنیادی معلومات،
احساسات اورآرا
• عام فہم موضوعات کے متعلق جانی پہچانی صورت حال
میں کسی دورسے خشص سے بات چیت کرنا۔

• بولی جانے والی زبان کوسننااورجواب دینا ،بمشول سیدھی
سادی معلومات اورمجلے ،اورسیدھی سادی وضاحتوں
اورہدایات پرمعل کرنا۔
• مناسب آداب کاخیال رکھتے ہوئے مشہورموضوعات سے
متعلقہ معلومات،احساسات اورآرا کوبہم پہچانا۔
• جانی پہچانی صورت حال میں ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں
کےساتھ بات چیت کرنا ،متعلقہ نقاط پربات کرنا اورجوکچھ
دورسے کہیں ان پرردمعل کااظہار کرناتاکہ مشہورموضوعات
کے متعلق مشرتکہ فہم تک پہنچا جائے۔

اہداف میں درج ذیل شامل ہوسکتے ہیں:
• وضاحت کرنا
• رائے کا اظہارکرنا
• ذاتی معلومات دینا
• ترجیحات بیان کرنا
• تبرصہ کرنا
• معلومات یا وضاحت کے لیے کہنا
• متفق یاغیرمتفق ہونا
• وضاحت کرنا ،وجوہات مہیاکرنایا جوازفراہم کرنا
• فیصلہ کرنا
• جتویزدینا
• منتخب کرنا

باہیں طرف دکھائے گئے اہداف اے  1کے عالوہ ،بی  1کے
اہداف میں درج ذیل شامل ہوسکتے ہیں:
• موازنہ کرنا
• اختالف،وجہ ،سبب یا مقصدکااظہارکرنا
• ترجیح دینا
• منصوبہ بندی کرنا
• ترغیب دینا
• بیان کرنا
• ماضی یا مستقبل کے واقعات کے بارے میں پوچھنا
• مستقبل کی یقینی کیفیت یا امکان کااظہارکرنا

اگلے اقدامات:
۱

اپنے ٹیسٹ کے لیے اندراج کروائیں

۲

اپنے امتحان کے لیے تیاری کریں

۳

آپ  IELTS Life Skillsکا امتحان یوکے میں دستیاب جگہوں اورساری دنیامیں دستیاب جگہوں پردے سکتے ہیں۔
اپنے قریبی  IELTS Life Skillsکے امتحانی سینٹرکاپتہ لگانے کےلیے  www.ielts.org/testcentresکومالحظہ کریں۔

اپنے امتحان کی تیاری میں اپنی مدد کے لیے امتحان کے مفت منونے درج ذیل ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں www.ielts.org/lifeskills

آپکے نتاجئ

آپ کے نتاجئ عام طورپرسات دنوں کے اندردستیاب ہوں گے۔
آپ کا درج ذیل دو میں سے ایک نتیجہ نکلے گا:
• کامیاب
• ناکام
ناکامی پرمبنی نتیجے کا مطلب ہے کہ آپ کانتیجہ امیگریشن کے مقاصدکےلیے استعامل میں نہیں الیاجاسکتا۔

یہ جاننے کے لیے کہ آپ ‘قیام پذیرخشص کے خاندان’ کے ویزہ ،غیرمعینہ
مدت کے قیام کی اجازت اورشہریت کے مضن میں  IELTS Life Skillsکے
امتحان کی جبائے  IELTSکا امتحان کیسے استعامل کر سکتے ہیں ،براہ
مہربانی ویب سائٹ  www.ielts.org/lifeskillsکومالحظہ کریں۔

مزیدمعلومات کےلیے  www.ielts.org/lifeskillsکومالحظہ کریں۔

اگرآپ کا  IELTS Life Skillsسے متعلق کوئی سوال ہے جس کاجواب ویب سائٹ پرمہیانہیں کیاگیاتو ،آپ درج ذیل ویب سائٹ
پرجاکرانکوائری فارم کواستعامل کرسکتے ہیں www.ielts.org/contact
یوکے کے ویزوں کے لیے درخواست دینے سے متعلق مزید معلومات کے لیے  www.gov.ukکومالحظہ کریں۔
ہم سے بات کریں

www.facebook.com/IELTSofficial

آپ کا ختلیہ (پرائیویسی)
 IELTSٹیسٹ پارٹرنزامتحان کے اصل امیدواروں کے ختلیہ کے حق کوتسلیم کرتے ہیں اوراسکی محایت کرتےہیں۔ مزید معلومات کے لیے
براہ مہربانی درج ذیل ویب سائٹ دیکھیں www.ielts.org/privacy
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58 Whitworth Street
Manchester, M1 6BB
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