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عربی زبان کی اہمیت اور مقام وحیثیت
عربــی زبــان کــو تمــام زبانــوں كــے بنســبت ایــک الــگ حیثیــت حاصــل ہــے، چنانچــہ یــہ وہــی زبــان ہــے جــس میــں قــرآن 
)) (یوســف :2) ہــم نــے اس قــرآن کــو عربــی میــں نــازل 

ً
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َ
ــا ا یــم نــازل ہــوا، فرمــاِن الہــی ہــے :((ِان¥ کر

کیــا ہــے۔ ســو یہــاں پــر دیکھــا جائــے تــو مذہبــی حیثیــت ســے اس زبــان کــی اہمیــت کا پتــہ چلتــا ہــے، پــس یــہ زبــان 
تمــام امــِت مســلمہ کا ایــک جامــع مرجــع ہــے، اور کــروڑوں مســلمانوں کیلئــے دینــی شــعار کــی زبــان ہــے، اور 
یــہ کــروڑوں عــرب کــے درمیــان بــات چیــت کــی زبــان ہــے، پــس جیســاکہ وہ ایــک ایســا عامــل ہــے جــو نئــے زمانــے کــے 
ــہ زمانــوں ســے فکــر اور علــم اور معرفــت کــی تنقلــی کا  ــے، بــس ی ــا ہ قومــوں کــے ســاتھ بیــداری میــں آی
یعــہ رہــا ہــے، اور انســانی وثقافتــی ورثــہ بھــی اثرانــداز ہــوا، عالــِم عــرب جــس طــرح ســے اس ســے اســتفادہ  ذر
یاســت کــی توجــہ کــو دیکھتــے ہوئــے اور مختلــف قومیتــوں کــے  کرتــے ہیــں اس مقــام کــو دیکھتــے ہوئــے اور ر
مابیــن ربــط کــی حوصلــہ افزائــی کــو دیکھتــے ہوئــے یہــاں پــر مقیــم کمیونٹــی کــے لــوگ اس میــں ضــم ہونــے کــے 
خواہــاں ہیــں، اور اس ثقافتــی زبــان کــو ســیکھ کــر اس کا مــزہ لینــے کــے خواہــاں ہیــں، جســے دیکھتــے ہوئــے 
دارزایــد اســÊمی ثقافــت نــے ایســے پروگــرام فراہــم کرنــے کا فیصلــہ کیــا جــو عربــی ســیکھنے کــے معــاون 
ومــددگار ہــو اور جــس ســے یــہ ثابــت ہــو کــہ اســÊمی ثقافــت اور عربــی زبــان کــے مابیــن جــو ربــط ہــے وہ 

کبھی جدا نہیں ہو سکتا.

دارزایــد نــے ایــک تعلیمــی پروگــرام تشــکیل دی ہــے جــس میــں زبــان کــی مہــارت کــے معیــار کــو یقینــی بنانــا ہــے، 
اس ضمــن میــں دارزایــد کــی طــرف ســے یــہ خدمــت انجــام دی جائیگــی کــہ جــو نومســلم دارزایــد کــے تعلیمــی 
پروگــرام کــے ســاتھ منســلک ہیــں اور اســی طــرح عربــی زبــان ســیکھنے والــے غیرمســلم خواہشــمند ہیــں اور 

جو ملک میں سرکاری دورہ پر آتے ہیں سب کیلئے.

اس پروگرام کا مقصد:
• غیرعرب نومسلموں کے دلوں میں اسÊمی ثقافت کے جوہر سے آگاہی اور اس پر پختگی.

• غیرملکــی جــو دلچســپی رکھتــے ہیــں ان کــو عربــی زبــان کــی تعلیــم دینــا تاکــہ وہ لــوگ روزمــرہ کــی زندگــی 
کے مختلف شعبوں میں استعمال کرسکے.

یــد قابــل بنانــا تاکــہ متحــدہ عــرب امــارات کــے کلچــر وغیــرہ کــو اچھــی طــرح  • پروگــرام میــں درج طلبــہ کــو مز
یگا. سمجھ پائے اور سماج میں ضم ہوجائے جوکہ ان کے کام کی ادائیگی میں مثبت اثر پڑ

یعــے ســے تبادلــۂ خیــا�ت کرنــے کــے وســیع  یــوں میــں عربــی مکالمــے کــے ذر • ملــک میــں بســنے والــے مختلــف برادر
امکانات کو فروغ دینا.

• ہمــاری روزمــرہ کــی زندگــی میــں عربــی زبــان کــے اســتعمال کــو �زمــی کرنــا اور اس کــی پوزیشــن کــو برقــرار 
رکھنا، کیونکہ وہ ہماری عرب قومیت اور اسÊمی ثقافت کی شناخت کا اثاثہ ہے.



پروگرام کا موضوع:
1. حــروف اور الفــاظ کــی شــناخت کــے ســاتھ عربــی زبــان کــے قواعــد وضوابــط کــے بنیــادی عناصــر کــی 

تعلیم.
یعــے ســے اس کــے عناصــر کــو  2. ســیکھنے والــے کــو عربــی زبــان کــے صوتــی نظــام (آڈیــو سســٹم) کــے ذر

سمجھنے کے قابل بنانا.
3. مسلسل تربیت کے ذریعے سے طلبہ کو لکھنے پڑھنے کا قابل بنانا.

4. طالــب علــم کــو مختلــف افــکار اور اســÊمی ثقافــت کــو مطالعــہ کرنــے اور اس کــو ســمجھنے کــے قابــل 
بنانا.

یات کا خیال رکھنا. یات کو مّدنظر رکھتے ہوئے طلبہ کی ضرور 5. روزمرہ کی زندگی ضرور
6. تعلیم وتربیت کیلئے جدیدٹکنالوجی کا استعمال.

پروگرام كی مدت:
غیرعربــوں کیلئــے عربــی زبــان کــے پروگــرام کا ایــک شــیڈول تیــار کیــا گیــا ہــے جــو کــہ 80 گھنٹــوں پــر محیــط ہــے، اور 

یہ ہفتہ میں 4 گھنٹے کے حساب سے 2 دنوں پر منقسم ہے۔

رجسٹریشن کا طریقہ:
اسÊمی ثقافت پروگرام میں رجسٹریشن مندرجہ ذیل شكل ميں ہوتی ہیں:

يعے العين، أبوظبي اور عجمان ميں • کسٹمر سروس کے دفاتر ذر
• کسٹمرسروس کے ذریعے

• دارزاید کے ویب سائٹ کے ذریعے

مطلوبہ دستاویزات:
(Emirates ID)   ویلڈإماراتي شناخت كارڈ •




