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 )معرفي(د کورنیو او د ټولنې غړو لپاره پیژندنه -معیارونو پر بنسټ د راپور کارت  K-5د 
 
 سالیډ  ۱

لته  کې د الرښوونو مرستیال یم او زه دNiskayunaدی او زه دلته په  Marie Digirolamoټولو ته سالم. زما نوم 
 انګلیسي ژبې هنرونو او کتابتون میډیا رییس او  K-12، د Jean Winklerخپلو همکارانو سره یوځای یم،  د

Laurel Jones د ،Rosendale Elementary School .مدیر 
 

کړي ، د  )معرفی(ومعیارونو پراساس راپور کارت ته الرښود  K-5نوي   تاسو ته زموږ دد نن ورځې پریزنټشن به 
، د بدلونونو دلیل ، او د معلوماتو ځینې مهمې برخې چې کورنۍ به   ورسیدودې پروسې لپاره چې موږ څنګه دلته را

 ځل ښوونیز کال په مني کې چې د راپور کارت به لومړی 2023-2022پوه شي لکه څنګه چې موږ د چی غواړي 
 تطبیق شوی. 

 سالیډ  ۲
 چې موږ پیل کوو. سره د دی یو څو کلیدي تعریفونه 

پوه شي   په  چې ټول زده کونکي بایدتمې یو چوکاټ دی  څخه د د زده کونکو د زده کړېمعیارونه  NYSد  ●
محلي ښوونځي  کې د هر  NYSالرښوونو په پایله کې یې ترسره کړي. په  په دی توانا وی چی داو 

له   مضمون او ټولګياو معیارونه د نصاب رامینځته کوي. د دې تاسیس شوي معیارونو پراساس  ولسوالۍ 
 مخې تنظیم شوي. 

ه راوړنو الست دیو له ډیرو وسیلو څخه چې ښوونکي یې د زده کونکو -د راپور کارت د ارتباط یوه وسیله ده  ●
 او د هغوی کورنیو ته د خبرو کولو لپاره کاروي.

او د معیارونو پر بنسټ د راپور کارت موخه د درس او زده کړې په اړه خبرې کول دي چې په ټولګیو کې   ●
وي، او دا  ورسره آشناترسره کیږي د معیارونو سره سم د ژبې په کارولو سره، هغه ژبه چې د مور او پالر 

 د ودې په ښودلو تمرکز کوي. مهارتونو او پوهی  کچه  او  ټولګي  ې دد کال په پای ک
 
 سالیډ  ۳

 / راپور ورکول څه شی دی ؟ نمره ورکونه معیارونو پر بنسټ

 کچې معیارونو سره سمون لري  ټولګيد 

مهارتونه،   -وړتیا ولري  ورته  پوه شي اوباندی ي چې زده کونکي باید د کال تر پایه و هغه څه په ګوته ک ●
 مفکورې او محتوا

 ي وکد لومړیتوب لرونکي پوهه او مهارتونه منعکس  ●

 .د کال پای  د ټولګي کچې معیارونو پورې اړوند د  زده کوونکي د ځایاړه کوی  خبری اتری 

 ( ۱,۲,۳) د عدد پر بنسټ ●
یو مفهوم   پرتله رکونکی د اوسط پنمرې د موډل پر بنسټ،یا څو ځله یو زده د موډل پر بنسټ،   د نمرو ●

 څرګندوي 
 د وروستي ارزونې شواهدو باندې تکیه کوي )تازه(  ●

هڅوي ځکه چې زده کونکي د مهارت ښودلو لپاره ډیری هڅې کوي. موږ د راپور کارت  )مرور(نوی راپور کارت بیاکتنه
 -په اړه فکر وکړئ د یو مقایسی وزونکي ر  لپاره د نمرې ټاکلو لپاره د وروستیو هڅو سره لومړۍ هڅې اوسط نه کوو. د

وهلو لپاره جریمه نه کوو ، کله چې دوی په فصل کې وروسته په  نه موږ یو زده کونکي ته د بیټ په لومړیو څو ځلو کې د
 کول پیل کړي. )وهل (نښه

 
 سالیډ  ۴
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( له تصویب څخه  2010د عمومي اصلي معیارونو ))مرور(وروستی بشپړ پیمانه د راپور کارت بیاکتنه  ●
 معیارونه بدل شوي او زموږ د راپور ورکولو سیسټم باید ورته مطابقت ولري.  -دمخه وه 

 
د معیارونو پر بنسټ د راپور ورکولو سیسټم کې بدلون د دې باور څخه راځي چې زموږ پخوانی راپور  ●

تمه لري چې پوه    څهد  کړی چې زده کونکي ی کارت او د راپور ورکولو سیسټم په بشپړه توګه خبری نه و  
 ترسره کولو توان ولري.د شي او د معیارونو سره سم 

 
م به زده کونکو ته اجازه ورکړي چې د هغه څه په اړه ډیر پوه شي چې له  د راپور ورکولو دا نوی سیسټ  ●

تمه کیږي. دا به کورنیو ته هغه ژبه چمتو کړي چې د معیارونو سره مطابقت لري چې  یی دوی څخه 
 او ټولنیزو برخو کې لومړیتوب لري.  )علمی (مهارتونه او مینځپانګې په ګوته کوي چې په هر لوی اکاډمیک

 
کچې  ټولګيدوی د    دا چی اوموږ باور لرو چې د دې پوهیدل چې ستاسو ماشوم څخه څه تمه کیږي  ●

خورا مهم دی او د معیارونو پراساس د راپور ورکولو  څومره ښه پرمختګ کوي   سرهمهارتونو او پوهې 
 سیسټم به پدې هڅه کې مرسته وکړي.

 
 سالیډ  ۵

د انګلیسي ژبې هنرونو، ریاضیاتو،  پراساس   معیارونهNYS پراساس راپور کارت د اوسني -معیارزموږ د نوي 
په نوم هم پیژندل   CASELچې د  کړو لپاره دیساینس، ټولنیزو مطالعاتو، او د اکادمیک، ټولنیز او احساساتي زده 

 کیږي. 
 شوې. )شامل دی(برخه کې نیولکار عادتونو او ټولنیزې ودې  ټولنیز او احساساتي زده کړه د 

کوي. دلته تاسو   )پکی شامل وی(اکثرا هغه ژبه کاروي چې په یو ابعاد کې ډیری معیارونه نیسي راپور کارت ابعاد د 
ژبه ده چې د راپور کارت کې هغه ځای ارزښت درک کول ټولګي ریاضی لپاره د دې مثال لیدلی شئ. نو، د  دوهم د

کې به تاسو د هر ټولګي په  څو سالیډونو په یو معیارونه دي.  ۵الندې لست شوي ژوند کول او په دې اړخ کې ده 
 مینځپانګه وګورئ. کچه د راپور کارت 

 
 سالیډ  ۶

پورټل له الرې السرسی ومومي   و آنالینکې د والدین PowerSchoolپه د راپور نوي کارت ته به د کورنۍ لخوا 
درې ځله  دوی به د ښوونځي په کال کې  -کور ته الړ شي څه وخت سره چې د راپور کارتونه بها ړه په د وخت . 

لکه څنګه چې  ، په کال کې دوه ځله او  ، دکوي ټولګیو لپاره  5-1 کورنیو ته الړ شي، لکه څنګه چې دوی اوس 
 .   لپاره کویوړکتون  دوی اوس

ابتدایي ښوونځي مرکزي دفتر ته  ، دا غوښتنې د چاپ شوي یا ژباړل شوي راپور کارت ته اړتیا ولري یوه کورنۍ که 
   کیږي.ته لیږل او د اړتیا په صورت کې به د راپور کارت کور ورکول کیدی شي 

په دې اړه نور معلومات وروسته زموږ په پریزنټشن   -پیمانه کاروي  3-1به د معیارونو پر بنسټ د راپور کارت د 
د نوي راپور کارتونو راځئ چې برخه به پکې شامل وي.   توضیحاتکې راځي، او د ښوونکي نظرونه یا د 

 مینځپانګې ته یو نظر واچوو.
 
 سالیډ  ۷

وکړي. دا ستاسو   په دې وخت کې، موږ غواړو کورنیو ته بلنه ورکړو چې د راپور کارت منځپانګې ته نږدې کتنه
کې ښکاري. دلته   PowerSchoolچې د راپور کارت به په ندي لپاره مهمه ده چې پوه شئ چې دا لینکونه هغه څه 

موږ دا په دې ډول ترتیب کړی ترڅو کورنۍ او ښوونکي وکولی شي هغه مواد وګوري چې د راپور کارتونو کې دي.  
  PowerSchoolپه مني کې اضافي روزنه ولرو ترڅو والدینو سره مرسته وکړي چې څنګه په  2022موږ به د 

او موږ ته هغه پوښتنې   وګوری )دقیق(موږ تاسو هڅوو چې نږدېارتونو ته السرسی ومومي. کې آنالین راپور ک
 چې ممکن راپورته شي. راولیږی

 
 سالیډ  ۸
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و پوهیدو چې موږ د سمون لپاره نوي معیارونه لرو، او موږ پوهیدکې پیل کړ، موږ  2019کله چې موږ دا کار په 
کړه چې څنګه د   کړلزده   دا مطالعاتو ته ډیر پام وکړو، مګر د دې کار له الرې موږچې موږ باید ساینس او ټولنیزو 

زده کونکو   مادام العمر   مالتړ کوي ترڅو د )پروژې(په مستقیم ډول زموږ د سفر  کارتمعیارونو پر بنسټ راپور 
 ټولنه رامینځته کړي. دلته ځینې هغه شیان دي چې موږ یې یادونه وکړه.  انهمساوی
 ثال په توګه نو د م ●

 نمرید دندو لپاره  تطبیقیسیسټم کې، زده کونکي ممکن د  نمره ور کونی )مخکینی(په دودیز ○
او د دې کار سره زموږ تمرکز واقعیا هغه څه دي چې زده کونکي   کورنی دندهترالسه کړي، لکه د 

 یې زده کوي. 
 موږ د بیالبیلو ارزونو په اړه بحث وکړ  ●

و چې  پوهیدو موږ ولیدل چې څنګه موږ د بیان/ارزونې مختلف طریقې ته ارزښت ورکوو، او موږ  ○
 لیکلي کلمه یوازې یو له دغو طریقو څخه دی. 

ارزونه کوو، موږ کولی شو  Sد د راپور کارت د کار او د دې تحلیل له الرې چې موږ څنګه   ○
ترڅو د لومړیتوب لپاره ځای ورکړو    د بیان د هر ډول طریقې کارولوښوونکو او زده کونکو ته 

 لرونکي مینځپانګې او مهارتونو مهارت څرګند کړي. 

څو  تر  ته اجازه ورکوي  S چید معیارونو پراساس راپور کارت د توپیر ارزونې کارول هڅوي  ○
، لکه  بیاکتنې او حالت کارول  فرصتونه د وخت په تیریدو سره د مهارت په لور وده وښیې. او د 

 ، د ودې دا روانه مظاهره هڅوي. ت مخالف په څنګه چې د اوسط کارولو سره 
 
 سالیډ  ۹

تجربه لري نو دا زموږ لپاره مهمه ده چې هغه ټوټو ته پام وکړو   کلونود زموږ ډیری کورنۍ د تیر راپور کارت سره 
 چې مختلف وي. 

 
د معیارونو د پخوانیو سیټونو څخه ځینې ژبه کارولې مګر په دوامداره توګه نه. په دې کې ممکن مخکینی راپور کارت 

اغیزه کوي، لکه ګډون، حاضري، ناوخته کار، او داسې نور. او دا د    نمروغیر اکاډمیک عوامل شامل وي چې په  
 ساینس او ټولنیزو مطالعاتو په اړه کورنیو ته محدود معلومات چمتو کوي 

 
معیارونو ته د  ټولګي   ماسټرۍ پیمانه کاروي چې د کال په پای کې د  3-1عیارونو پر بنسټ د راپور کارت د د م

دا په واضح ډول د معیارونو له الرې د ودې  کوي . ځانګړي معیارونو سره په تړاو کې د زده کونکو فعالیت په ګوته 
، چې د کار عادتونه او ټولنیزې ودې په  د چلند په اړه معلومات شریکوي او  لپاره د ځواک او فرصتونو ساحې بیانوي 

 . دی نوم یادیږي، کوم چې د اصلي اکادمیکانو څخه جال راپور شوي
 

خورا  و او زموږ د ځینو پخوانیو ابتدایي زده کونکو لپاره به د کورنی او بدلونونه چې احتماالدوه لوی توپیرونه 
 احساسات ولري: 

 
 په ډیر ژوره )دقیفه(توګه ورته وګورو.چې موږ به په یوه شیبه کې  ۴د راپور په کارت کې نمبر  -۱

ل شوي به د کال په پای کې په ټاک نمرې اخیستې وي، احتماال 4او  3sکې  )(زده کونکي چې معموال په تیرواو هغه 
پای کې د ټولګي په کچه خپلواک معیار کې د ښوونځي کال تر پایه پورې وړتیا ونه ښیي ځکه چې دوی د کال په 

چې زده کونکي به د کال تمه کیږي  ،  چیتعقیب کیږي  به پدی حالت سره . او له همدې امله دامهارت ته وده ورکوي 
  1sشي او پوهه ترالسه کړي. دا معیارونه د ماسټرۍ په کچه د په پیل او مینځ کې د ټولګي کچې معیارونو ته نږدې 

 لخوا نمایش کیږي.  2sاو 
 

چې هغه ارزښتونه وپیژنو چې موږ په تیرو   ړ کویدی ته وموږ مخه  ته  د معیارونو پر بنسټ راپور ورکولو
او راپور  نمرو نوي  کړي. موږ ټول باید د دې پریښودو تمرین وکړو او کی تطبیق پیمانه  نمرو   4وختونو کې د 

کچې خپلواک مهارت په لور    ټولګي د کال په پای کې دپیمانه  3-1کړو چیرې چې د وورکولو سیسټم ته انتقال 
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 پرمختګ کوي. 
 

د ابتدایي ښوونځي د ټولنې په توګه، موږ به د زاړه سیسټم د زده کړې او د نوي ماسټرۍ کچې ژبې او معیارونو په  
 کولو لپاره کار وکړو. دا به وخت ونیسي او ممکن په سازمان کې یو څه فشار رامینځته کړي. کارولو سره د تمرین 

 اوس راځئ چې د ماسټرۍ پیمانه ته نږدې وګورو. 
 

 سالیډ  ۱۰
 د ټولګي په کچه معیاري غونډه  -۳

 کچی ټولګيکال په پای کې د  دا په ګوته کوي چې زده کونکی ښه پوهه لري او د مهارتونو او پوهې سیټ لپاره د 
د ښوونکي له مالتړ څخه  لتو کې دا پدې مانا ده چې زده کونکي مهارتونه او پوهه په ډیری حا .تمې پوره کوي

 "3"د کال راپور ورکولو دورې په پای کې ډیری زده کونکي به  .نوښت سره څرګندوي/ او په منظمه توګه خپلواکه 
   .کچې ته ورسیږي 

دا د هر زده کونکي هدف دی. پداسې حال کې چې په ورته وخت کې، موږ پوهیږو چې ټول زده کونکي په ورته  
 کې پیل نه کوي.  )یوډول (پیل
 

کونکو لپاره وکاروي چې د راتلونکي ټولګي په ځینو  ښوونکي کولی شي د راپور کارت د تبصرو برخه د هغو زده 
 مهارتونو کې مهارت څرګندوي.

کله چې دوی وښیي چې دوی د   ورکوی. ورکړی او د زده کونکو د زده کړې تجربو بډایه کولو ته دوامبه  او، ښوونکي 
 زده کړې لپاره چمتو دي  ډیرو ننګونو

 
شوي چیرې   )مقایسه(وي ځکه چې دوی د هغه ځای سره پرتلهترالسه کړي  3په تیرو کې دوی ممکن پدې وخت کې 

د   چې دوی باید )مقایسه(چې د دې ټولګي په کچه زده کونکي عموما په کال کې په هغه وخت کې وي ، د دې په پرتله 
 د السونو سره( - مقایسهوي. )اکتوبر په مقابل کې د جون د زده کونکي چیرته کال په پای کې 

 
 سالیډ  ۱۱

 کچې معیار ته نږدې کیدل  ټولګيد  -۲

  ټولګيد مهارتونو او پوهې د یوې سیټ لپاره د کال په پای بنسټیز پوهه لري او دا په ګوته کوي چې زده کونکی 
ترالسه کوي نږدې دی مګر تر اوسه یې   "2"یو زده کونکی چې  .پوره کولو کې یو څه مهارت لريکچی تمې  

ډیری زده کونکي   .تازه وي/ د ښوونکي له مالتړ څخه خپلواکه او په منظمه توګه نه ده ښودلې چې مهارتونه او پوهه 
 .کچه وښیې 2به د ښوونځي کال په جریان کې د 

ترالسه کوي کوم چې اضافي    2موږ په ښوونځي کې سیسټمونه او پروسې لرو ترڅو هغه زده کونکي توپیر کړي چې 
(. موږ د ډیټا بیاکتنې ټیمونه او د زده کونکو مالتړ ټیمونه لرو چې د ښوونځي په  سطحي مداخلهته اړتیا لري )لکه  مالتړ

کچه د ډیرو مفصلو معلوماتو او زده کونکو اړتیاو بیاکتنه کوي. د دې ټیم ځینې بیاکتنې به پایله ولري چې زده کونکي د  
 تړ لپاره وپیژندل شيمال مداخلې 

 
 کې شریک شي.  اړیکی سرهبه د مدیر او مالتړي ښوونکو څخه په جال  که دا ستاسو په ماشوم باندې تطبیق شي، دا

 
 سالیډ  ۱۲

 معیار ته د رسیدو لپاره چمتو کول  کچی  ټولګيپوهاوی ترالسه کول او د  -۱
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دا په ګوته کوي چې زده کونکی د یو ټاکل شوي معیار سره تړلي مینځپانګې او مهارتونو د پوهاوي ترالسه کولو په  
 .سره   ممکن د ښوونکي مالتړ ته اړتیا ولري لکه څنګه چې د ښوونځي کال پرمختګپروسه کې دی او 

، په ځانګړې توګه د کال په پیل کې، ځکه چې دوی یوازې  ماشومان به وي  دا هغه څه دي چې موږ یې تمه لرو چې
 اړینه نده چې د اندیښنې وړ وي. 1په لومړي راپور کارت کې نوي زده کړې ته معرفي کیږي. 

 
ماسټرۍ پیمانې په اړه فکر کولو کې، باید د معیارونو پر بنسټ د راپور کارت کې د بشپړې پیمانې په اړه زموږ   3-1د 

 - ړئپوهه رامینځته ک
 

سره   a4د  Aکړو،  جال ا یکهاړو ګونی عددون دوه سره ټولګي د دودیز  بشپړونه)عددونه(چې دا  ولرته اړتیا  دی موږ
 راځي. 2sاو  1sسره مساوي نه دی ... په ځانګړې توګه کله چې دا د   a3د  Bمساوي نه دی، 

 
 سالیډ  ۱۳

 ثانیې لپاره وغږیږو په اړه د یوې  4او  N/Aراځئ چې د ماسټرۍ په کچه د 
سیوري  کې، که چیرې یو واحد د راپور ورکولو په موده کې نه وي تدریس شوی دا مخکني راپور کارت په  ●

  شوی و.
کې، که چیرې د راپور کارت په اندازې کې د معیارونو یوه مجموعه د راپور نوي راپور کارت زموږ په  ●

پدې معنی ده چې پدې وخت کې  N/Aولري.  N/Aتدریس او ارزونه ونه شي نو دا به ورکولو دوره کې 
  ارزول شوي ندي.

● N/A  پدې پورې اړه لري چې دوی څنګه خپلې الرښوونېد ښوونکي څخه ښوونکي ته توپیر ولري  ممکن  
 تنظیموي او په ټولګي کې د زده کونکو پر اساس 

د نصاب واحدونو ممکن د ځینې ابعادو لپاره څرګند شي ځکه چې موږ په یوه ځانګړې سیمه کې   N/Aاو یو  ●
چې د وخت په   راکړیچې موږ ته اجازه دا راپور کارت د دې لپاره جوړ شوی جوړولو ته دوام ورکوو. 

 .تیریدو سره نصاب ته وده ورکړو 
معیارونو پر بنسټ راپور ورکولو کې ، پدې مانا ده   4چې د و پوهیدوموږ لکه څنګه چې موږ دا کار مطالعه کړ، . 4او 

اوسني ټولګي کچې  . زموږ ښوونکي د خپل معیارونه تدریس او ارزوئ  کچی ټولګي دد راتلونکي کال چې تاسو 
څخه  معیارونو   کچیټولګي چې د مهارتونه او پوهه ښیي . هغه زده کونکي چې معیارونه تدریس او ارزوي 

په  -کېکنفرانسونو ښوونکو په  -برخه کې منعکس کیدی شي، د والدینو وي د راپور کارت د نظرونو  )پورته(هاخوا
وسیلو څخه دی. چې  ډیرو له یوازې یو په یاد ولرئ چې د راپور کارت  -بریښنالیکونو کې په   -کې ړیکواتلیفون 

. او د معیارونو پر بنسټ راپور ماشوم وده او پرمختګ خپلې کورنۍ ته ورسوي ښوونکي د دې لپاره کاروي چې د 
 ر. نه دی، او داسې نو  ,(C) (a2) نه دی،    ,(B) (a3) نه دی،   ,(A) (a4)کې،   نمره ورکونیورکولو او 

 
 سالیډ  ۱۴

عموما د دې په څیر پریزنټشن کې، موږ د پروسې سره پیل کوو چې موږ ټولنې ته یو څه معرفي کوو. موږ باور لرو 
 چې دا مهم کار دی، او موږ د پایلې په توګه د پایلو/محصوالتو په اړه په حیرانتیا سره ویاړو.

 
کیدو کې وقفه ورکړه. خو له دې مخکې،  تطبیق کال لپاره په بشپړ 1په کار کې مداخله وکړه ، او موږ د  پنډیمیک
کولو پالن کې له وخت څخه په قصدي توګه ګټه اخیستنه، په ساحه کې د متخصص مشاور په څیر  تطبیقزموږ د 

ه زموږ د ښوونکو په نښه کول، او مسلکي سرچینو ته السرسۍ، او زموږ په خپلو ټولګیو کې د متخصصینو په واسط 
ترالسه کول او د راپور کارت اصالح کول شامل وو. څو ځله. تاسو  )نظرونو(د معلوماتو شریکولو دوره، د فیډبیک

 په دوبي کې پیل کړ: 2019په دې سالیډ کې لیدلی شئ چې موږ دا کار د 
، مشاور سره د  Angela Stockmanټیم د  (SBRC)د معیارونو پر بنسټ راپور کارت  دوبی -  2019

 راپور کارت جوړ کړ
 

 پیژندنه  SBRCد نوي  ته  K-5 د سوپرنټنډنټ کنفرانس ورځ  د مني -  2019
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 مشاور د هر لومړني ښوونځي ټیم او د ولسوالۍ د ټولګي کچې ټیمونو سره لیدنه کوي ژمی  - 2020

 
 ټیم د ارزونې تعقیب پاڼې رامینځته کوي SBRCد دوبی  -2020

 
روزنې لپاره د رول  POWERSCHOOL د ارزونې تعقیب شیټونو او  ټیم SBRCاوړي د   - 2021د 

 پالن رامینځته کړئ )خپرول(آوټ
 

 2022-2021د ښوونځي کال 
 د ارزونې وسیلې په توګه د تعقیب کولو شیټونه پیل کړئ مني   - 2021د  •
 ارزونه -زده کړې /روانې خبرې -په کچه غونډې  ټولګيد ولسوالۍ د  •
د معلوماتي  )نمایشی(ډیمو POWERSCHOOLټیم لپاره د  SBRCد پسرلی   -202د  •

 ښوونکو چمتو کولو لپاره  PD K-5ټیکنالوژۍ ټیم سره د  
 ته د والدینو او ټولنې پیژندنه SBRCمني  /پسرلی  2022د  •

 کول  تطبیق  SBRCپورټل له الرې د  POWERSCHOOLد  ښوونځي کال  2022-23د 

  ولسوالۍ د دې کار د بشپړولو لپاره له کومې پروسې کار اخیستی؟ :ویډیو

 سالیډ  15
دلته ځینې سرچینې دي چې ممکن ګټور وي. موږ پوهیږو چې دا پریزنټشن ستاسو د غور کولو لپاره ډیر معلومات 

ی شي د معیارونو پراساس د راپور  کوالولري. موږ تاسو ته بلنه درکوو چې ځینې کلیدي سرچینې وڅیړئ چې 
 کارتونو په اړه ستاسو د پوهاوي په جوړولو کې مرسته وکړي.

 
شامله ده چې د   )برخه(د هغه مهارتونو ساحه -زموږ د والدینو د نصاب الرښودونو سره ده  )لینک(یکهلومړۍ اړ

ښوونځي کال په اوږدو کې د هر ټولګي کچې لپاره د منځپانګې په هره برخه کې تدریس شوي او ارزول شوي دي:  
ELA ،  ریاضی، ساینس، او ټولنیز مطالعات. مدیرانو او ښوونکو د معیارونو / چوکاټونو په ژبه کې شامل شوي

 اصلي مهارتونه پیژندلي دي. 
 

د والدین پورټل ته د السرسي او کارولو په اړه الرښوونې سره سایټ چیرې چې د هر   -نک لی تهد والدین پورټل 
 راپور ورکولو دورې لپاره د معیارونو پراساس راپور کارتونه شتون لري

 
FAQs  نو موږ ولروهغه پوښتنې دي چې تاسو یې اوس لرئ او احتماال هغه پوښتنې دي چې موږ یې په الره کې ،

سو لپاره ترتیب کړې. دا زموږ لومړۍ مسوده ده او موږ فکر کوو چې د پوښتنو او ځوابونو لیست به  دا پوښتنې ستا
 وده ومومي ځکه چې والدین د ښوونځي په کال کې پوښتنې کوي.

 
ریاضی، ساینس، او ، ELAاو په نهایت کې، که تاسو غواړئ د معیارونو اصلي ژبې ته نږدې کتنه وکړئ، ایا د 

چوکاټ هم شامل    CASELتو لپاره لینکونه شتون لري. موږ د ټولنیز او احساساتي زده کړې لپاره د  ټولنیزو مطالعا
 کړی دی. 

 
 سالیډ  ۱۶

نو، د دریو کلونو چمتووالي، او د ښوونکي او مدیر زده کړې وروسته، موږ چمتو یو چې د راتلونکي ښوونځي کال  
 پیل کړو.

پورې پیل کیږي. دا   7:00څخه تر  6:00د  8کړو چې د جون په موږ به د والدینو رسونې روانې ناستې ترسره 
ناسته به ثبت شي او موږ به یې په منظم ډول د دې دوبي او د ښوونځي کال په اوږدو کې د کورنیو په وړاندې  
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 وړاندې کړو.
کو لپاره د زده  موږ په مني کې د کورنیو لپاره یو اضافي ژوندی پریزنټشن او زموږ د ځینو پخوانیو ابتدایي زده کون

 کونکو سره مخامخ پریزنټشن تمه کوو.
راټول کړو ترڅو د راتلونکي  )نظرونو(کال په پای کې د ښوونکو او کورنیو څخه فیډبیک 1او بیا، البته، موږ به د 

 لپاره کورس ترتیب کړو. 
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