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 تعارف برائے اہل خانہ اور کمیونٹی ارکان  -پر مبنی رپورٹ کارڈ   معیار 5-کے
 

 1سالئڈ  
 رومالو سبیھ کو 

ی
ی ڈیگ ا نام میر ے ساتھ  ں نسک ہے اور میر یہا  آداب۔ میر کشن ہوں اور میر نٹنڈنٹ برائے انسیر یونا میر اسسٹنٹ سیر

ے ساتیھ، ےک ن ِونکلر  آرٹسانگریزی زبان  12-میر یری میڈیا ےک ڈائریکیر جیر ی اسکول  اور الئیر پرنسپل الریل    کیاور  رازنڈیل الیمینیر
۔   جانس موجود ہیر

 
، ہمارے یہاں   پر مبنن رپورٹ  معیار 5-آپ کو ہمارے نئے ےک آج یک پیشکش

ی
گیہ فراہم کرے یک کا   تک پہنچنےکارڈ ےک تعلق ےس آ

 جب ہم   بچوں کے گھر والےات جس ےک بارے میر طریقہ کار، تبدیلیوں کا جواز، اور کچھ اہم معلوم
ی

-2022جاننا چاہیر ےک

 اور رپورٹاسکویل   2023
ی

   نافذ کی جائے گی۔پہیل دفعہ  سال میر داخل ہوں ےک
 

 2سالئڈ  
یحات  اس ےس متعل   ۔ کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیںق چند اہم تشر

گیہ ہوئن    سیکھنن یک توقعات طلباء ےک    معیارات (NYS) این وائے ایس ● کا ایک فریم ورک ہے جس ےس سبیھ طلباء کو آ
۔ کٹ انمقایم اسکول ڈساین وائے ایس کا ہر ایک  چاہنر اور ہین مند ہدایات ےک نتیجر میر انجام دینن ےک قابل ہونا چاہنے   یر

۔ اور ان م نصابمستحکم معیارات ےک مطابق   ترتیب دیا گیا  مطابق ےک  لیولکے عیارات کو مضمون اور جماعت تیار کرتا ہے
۔   ہے

بہت ےس آالت میر ےس ایک جس کا استعمال اساتذہ طلباء یک کامیابیوں کو طلبہ اور ان   -رپورٹ کارڈ ایک مواصالئی آلہ ہے  ●
 ۔ یے کیا جاتا ہے کے ل ترسیل  تک گھر والوںےک 

لئر مناسب ماخوذان معیارات پر مبنن رپورٹ کارڈ کا مقصد معیارات ےس  ● ، اور سال ےک   زبان، یعنن وہ زبان جو والدین ےک  ہے
،   معلومات اور   سکلسآخر میر جماعت سطح یک  کا استعمال کالس ےک اندر جاری درس و  جس پر توجہ مرکوز کرتا ہے

۔  رناکتدریس اور لرننگ ےک بارے میر   ہے
 

 3سالئڈ  
؟ / معیار پر مبنن درجہ بندی  رپورٹنگ کیا ہے

 جماعت یک سطح ےک معیار ےس منسلک 

،  سکلیعنن   - اس بات یک شناخت کرتا ہے کہ طلباء کو سال ےک آخر تک کیا جاننا چاہنر اور کیا کرئن ےک قابل ہونا چاہنر  ●
 تصورات اور مواد

 ترجییح معلومات اور ہین یک عکایس کرتا ہے  ●

 . متعلق مواصالت کرتا ہے ےک آخر تک گریڈ لیول ےک معیارات ےس  طالب علم ےک سال  کیس

 پیمانہ پر مبنن ( 3 ، 2 ،1) انٹیجر  ●
 موڈ پر مبنن اسکورز، یا طالب علم اوسط ےک بجائے کتنن بار کیس تصور کا مظاہرہ کرتا ہے   ●
 ) تازہ ترین تشخییص ثبوت پر منحرص کرتا ہے  ●

ی
 ( تازیک

لئر  رپورٹ کارڈ اصال  نیا ۔  ہم رپورٹ کارڈ ےک  ح الئن یک حوصلہ افزائے کرتا ہے کیونکہ طلباء سکلس کا مظاہرہ کرئن یک متعدد کوششیر کرئی ہیر
ن کرئن یک بعد یک اسک ۔  ےک ساتھ پہیل ک کوششوںور کا تعیر ایک بار  -کوچنگ یک مشابہت پر غور کرئی ہیر وششوں ےک اوسط نہیر نکالئی ہیر

ن ےک آخر میر جب وہ  ن وع کر دینی ہیر تو ہم کیس طلبہ کو بیٹ پر کرناہٹ سیر ا نہیر   دفعہ بتدائی چند شر ہٹ نہ کر پائن یک صورت میر شن
۔   دینی
 

 4سالئڈ  
ک بنیادی معیارات   ● معیارات میر تبدییل    -اپنائن ےس پہےل یک گنے تیھ ( 2010)آخری مکمل سکیل رپورٹ کارڈ یک نظرثائن مشیی

ورت تیھ۔ واقع ہوئے تیھ اور ہمارے رپورٹ  نگ ےک نظام کو اس ےس مالن کرئن یک ضن
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ن ےک ساتھ آئی ہے کہ ہمار معیارات پر مبنن رپورٹنگ سسٹم میر تبدییل  ● سابقہ رپورٹ کارڈ اور رپورٹنگ سسٹم   ےاس یقیر

ن دہائن نہیر کرائے کہ طلباء کیا جانئن یک توقع کرئی ہیر اور وہ سابقہ معیارات   میر ےط  میر اس بات یک پوری طرح ےس یقیر
۔   وں کو انجام دینن ےک قابل ہیر ن  شدہ چیر

 
۔ یہ خاندانوں کو ان   ● گاہ ہوئن یک اجازت دیتا ہے جس یک وہ توقع کرئی ہیر وں ےس آ ن یہ نیا رپورٹنگ نظام طلباء کو ان چیر

سماجر  معیار ےک مطابق زبان فراہم کرےگا جو ان سکلس اور مواد کا خاکہ پیش کرتا ہے جس کو ہر ایک بڑے تعلییم اور 
۔   شعئر میر فوقیت دی جائی ہے

 
اور علم یک طرف کتنن   ہمارا ماننا ہے کہ یہ سمجھنا کہ آپ ےک بجے ےس کیا توقع یک جائی ہے اور وہ گریڈ لیول یک سکلس   ●

معیار پر مبنن   اوراچیھ طرح ےس پیش رفت کر رہا ہے اس کو سمجنا اور اس یک معلومات رکھنا بہت اہمیت کا حامل ہے 
 نظام اس جدو جہد میر تعاون کرے گا۔ پورٹنگ 

 
 5سالئڈ  

، سائنس، سماجر علوم، اور تعلییم، سماجر اور جذبائی تعلیم ےک   اہمار نئے معیار پر مبنن رپورٹ کارڈ انگریزی زبان ےک آرٹس، ریاضن

لئر موجودہ این وائے ایس معیارات پر مبنن ہے جےس ۔   بیھ  (CASEL)سی اے ایس ای ایل لرننگ فریم ورک ےک   کہا جاتا ہے
۔  اور سماجر ترقی ےک سیکشن میر  سماجر اور جذبائی لرننگ کو کام یک عادات  رکھا گیا ہے

۔ یہاں     کارڈ رپورٹ    کا طول و عرض اکیر اییس زبان کا استعمال کرے گا جو ایک جہت ےک اندر کنے معیاروں کو قید یا شایت کرتا ہے

۔ اس طرح  یک ریاضن میر دیکھ سکئی   2آپ اس یک مثال کالس   وہ زبان ہے جو رپورٹ کارڈ پر     پلیس ویلو جس کو سمجھتا ہے  ہیر

۔ چند سالئڈس میر   جس یک تفصیلمعیارات  5درج  اور اس طول عرض ےک اندر رہنا ذیل میر  موجود ہے  آپ ہر  ذیل میر دی گنے ہے
۔  رپورٹ کارڈ یک سطح پر    ایک جماعت 

ی
 ےک واسےط کچھ مواد دیکھیر ےک

 
 6سالئڈ  

۔  پاور اسکول میر  والوں کو    رپورٹ کارڈ تک گھر  نئے
ی

نٹ پورٹل ےک ذریعہ رسائے حاصل ہویک    آن الئن پیر
ی

اس  رپورٹ گھر کب جائے یک
   اسکویل سال ےک دورانیہ رپورٹ اہل خانہ ےک پاس   ےک وقت کا جہاں تک سوال ہے 

ی
ن دفعہ پہنجے یک   جیسا کہ ابیھ ہوتا ہے کہ تیر

لئر   5-1جماعت  لئر  ایس طرح جیسا کہ  -دوبارہ ،دفعہسال میر ایک ےک   ۔ ہوتا ہے ابیھ کنڈرگارٹن ےک 
ورت ہے تواگر کیس ےک گھر واےل کو  ن دفیی ےس,  پرنٹ کردہ یا ترجمہ کردہ رپورٹ کارڈ یک ضن ی اسکول میر درخواست کر سکئی   وہ الیمینیر

ورت ےک مطابقاور رپورٹ کارڈ    ہیر  ۔  معیار پر مبنن    ضن
ی

اس اسکیل کا استعمال کیا جائے گا    3-1پورٹ کارڈ میر  ر گھر پر بھیج دی جائے یک
معلومات   مزید  متعلق  سیکشن    -سکیل ےس  بیانیہ  یا  تبرصے  ےک  اساتذہ  میر  اس  اور   ،

ی
جائے یک دی  میر  پیشکش  وایل  آئن  میر  بعد  ہماری 

۔  آئئر شامل کیا جائے گا۔   نئے رپورٹ کارڈز ےک مواد پر نظر ڈالئی ہیر
 

 7سالئڈ  
وری ہے کہ  اس موقع پر، ہم گ لئر یہ جاننا ضن ۔ آپ ےک 

ی
لئر مدعو کرنا چاہیر ےک ھر والوں کو رپورٹ کارڈ کا مواد قریب ےس دیکھنن ےک 

۔ یہاں ہم ئن اےس اس طرح ترتیب دیا ہے کہ گھر واےل اور اساتذہ    پاور اسکول میر اس طرح ےک لنکس رپورٹ کارڈ یک طرح نہیر ہیر

ےک موسم خزاں میر اضاقن تربیت کا اہتمام کیا جائے گا تاکہ والدین کو   2022۔ ہمارے یہاں رپورٹ کارڈز میر موجود مواد دیکھ سکیر 
پاور اسکول میر رپورٹ کارڈز تک آن الئن رسائے حاصل کرئن کا طریقہ معلوم کرئن میر مدد مل سےک۔ ہم آپ یک حوصلہ افزائے کرئی  

۔ ہیر کہ وہ قریب ےس دیکھیر اور ہمیر ایےس سواالت دریافت کر   یں جس کا سامنا ہوسکتا ہے
 

 8سالئڈ  
وع کیا تو ہم جانئی تھے کہ ہمیر نئے معیارات ےس منسلک کرنا پڑے گا، اور ہم جانئی تھے کہ    2019جب ہم ئن  میر یہ کام دوبارہ شر

وع کیا  ، لیکن اس کام ےک ذریعہ ہم ئن یہ سیکھنا شر ورت ہے کہ کس طرح    ہمیر سائنس اور سماجر علوم پر پوری توجہ دینن یک ضن
۔ یہاں کچھ   کو   طلباءت پر مبنن رپورٹ کارڈ دیرپا  معیارا  لئر ہمارے سفر میر براہ راست تعاون کرتا ہے ایک مساوی کمیوننر بنائن ےک 

۔   یں ہیر جو ہم ئن نوٹس یک ہیر ن  چیر
 مثال ےک طور پر  ●

، اور اس  حاصل کر تعمیل کا گریڈ طلباء ہوم ورک کرئی ہوئے ٹاسک یک   ایک رواینی درجہ بندی نظام میر  ○ سکئی ہیر
۔  کہ حقیقتا طلباء کیا سیکھ رہے ہیر  کام ےس ہمارا مقصد اس پر توجہ مرکوز کرنا ہوتا ہے
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 ہم ئن مختلف تشخییص عمل پر تبادلہ خیال کیا ہے  ●

، اور ہم ئن شناخت یک  /ہم ئن غور کیا ہے ہم اظہار ○ تشخیص ےک مختلف طریقوں کو کس طرح اہمیت دینی ہیر
۔  طریقہ کار   ان طریقوں میر ےس ضف ایک کہ تحریری لفظ   ہے

○ ، لئر ترجییح  رپورٹ کارڈ ےک ورک اور اس کا تجزیہ کا ہم کس طرح ایس کا کس طرح جائزہ لینی ہیر اور طلباء ےک 
یشن ےک ہر ایک موڈ کا استعمال کرئن یک    مواد  لئر ایکسیر ےک ذریعہ ہم اساتذہ  اور سکلس کا مظاہرہ کرئن ےک 

۔  گنجائش پیدا کرئی   ہیر

معیارات پر مبنن رپورٹ کارڈ امتیازی تشخیص ےک استعمال یک حوصلہ افزائے کرتا ہے اور ایس کو وقت ےک ساتھ   ○
۔ اور تازسکلس یک طرف پیش قدیم کرئن ےک متعد اور موڈ ےک استعمال ےک برعکس   ہ کارید مواقع فراہم کرتا ہے

 
ی

۔  جاری اس ترق  ےک مظاہرہ یک حوصلہ افزائے کرتا ہے
 

 9ڈ  سالئ
وری ہے کہ ہم ان حصوں   لئر یہ ضن ہمارے بہت ےس گھر والوں ےک پاس پچھےل رپورٹ کارڈ ےک ساتھ سالوں کا تجربہ ہے لہذا ہمارے 

۔   پر توجہ دیں جو اس ےس مختلف ہیر
 

۔  اس میر درجات کو متاث  کے سیٹسابقہ معیارات سابقہ رپورٹ کارڈ میر  ر کرئن واےل غیر  کا استعمال کیا گیا ہے لیکن تسلسل نہیر ہے
، اور اس ئن گھر والوں کو سائنس اور سماجر علوم ےک   ہ شامل ہوسکئی ہیر ی، دیر ےس کام وغیر کت، حاضن تعلییم عوامل جیےس کہ شر

۔   بارے میر محدود معلومات فراہم کیر ہیر
 

رپورٹ کارڈ  معیارات   مبنن  ہے   3-1پر  استعمال کرتا  سکیل کا  ی  میر   ماسیر آخر  ےک  سال  تعلییم  طرف    جو  معیارات یک  ےک  سطح  گریڈ یک 
مخصوص معیارات ےک سلسےل میر طالب   پر  نقطہ  مقررہ  ایک  بھر ےک     سال 

ی
۔  یک    علم یک کارکردیک توسط نشاندیہ کرتا ہے یہ معیارات ےک 

، جےس  ےس مضبویط اور پیش رفت ےک مواقع واےل شعبوں اور طرز عمل یک معلومات، جےس کام کرئن یک عادات اور سماجر ترقی کہا  جاتا ہے
۔  ، کو واضح طور پر بیان کرتا ہے  بنیادی ماہرین تعلیم یک طرف ےس علیحدہ طور پر رپورٹ یک جائی ہے

 
لئر سب ےس زیادہ   دو سب ےس بڑا فرق اور وہ بدالؤ    جذبات کا جو ممکنہ طور پر گھر والوں اور ہمارے کچھ پرائن ابتدائے طلباء ےک 

 وہ ہیر 
ی

 :  باعث ہوں یک
 
۔    4کارڈ پر موجود نمیر رپورٹ    -1

ی
لئر مزید گہرائے میر ےل جائیر ےک  جےس ہم ایک لمحہ ےک 

اسکور کیا تھا، وہ ممکنہ طور پر تعلییم سال ےک آخر تک کیس مقررہ معیار    4sاور    3sوہ طلباء جنہوں ئن ماضن میر عام طور پر اور  
 کیونکہ وہ سال

ی
۔ ےک آخر میر گریڈ یک سطح یک  میر سال ےک آخر میر مہارت کا مظاہرہ نہیر کریں ےک لہذا  .  آزادانہ مہارت پیدا کرئی ہیر

ہے   ہوتا  یہ  بعد  ےک  ےس  اس  طلباء  گیہ    کہ  آ میر  بارے  ےک  معیارات  ےک  لیول  میر گریڈ  وسط  اور  سال  ابتدائے  ہے کہ  جائی  توقع یک  یہ 

ی سکیل پر  ۔ یہ زمرے ماسیر
ی

 کرئی   2sاور  1sحاصل کر رہے ہوں ےک
ی

۔   ےک ذریعہ نمائندیک  ہیر
 

ورت ہوئی ہے جن کا اطالق ہم ئن ماضن   لئر ہمیر ان ویلوز یک شناخت کرئن یک ضن معیارات پر مبنن رپورٹنگ یک طرف منتقل کرئن ےک 

۔  ہم سبیھ کو اےس ترک کرئن اور ایک ننے درجہ بندی اور رپورٹنگ نظام میر منتقیل یک عادت ڈال  4میر  ئن یک  پوائنٹ سکیل پر کیا ہے

 جہاں 
ی

ورت ہویک ۔ سکیل سال ےک آخر میر گریڈ یک سطح یک آزادانہ   3-1ضن  مہارت یک طرف ہوئن وایل پیش رفت یک پیمائش کرتا ہے
 

ی سکیل وایل زبان اور معیار کو استعمال کرئن یک   ایک ابتدائے اسکول کمیوننر ےک لحاظ ےس ہم پرائن نظام کو ختم کرئن اور نئے ماسیر
 گا اور تنظیم میر اس یک وجہ ےس ہوسکتا ہے تناؤ بیھ پیدا ہو۔ عادت ڈالئن ےک  

ی
۔ اس میر وقت لگ

ی
 لئر کام کریں ےک

ی سکیل پر  ۔  باریکی سے آئئر ماسیر  نظر ڈالئی ہیر
 

 10سالئڈ  
 گریڈ سطح ےک معیارات یک تکمیل -3

نشاندیہ کرتا ہے  بات یک  اور معلومائی    اس  سکلس  اور  سمجھ بوجھ ہے  اچیھ  توقعیائی سطح  سکہ طلباء کو  سال آخر ےک  لئر  یٹ ےک 
۔  اترئی ہیر پورا  ےس آزاد    پر  اساتذہ یک مدد  یہ ہوتا ہے کہ طلباء  اس کا مطلب  میر  تر معاملوں   زیادہ 

ی
باقاعدیک  ےک ساتھ /اور 

ی
مہارت     تازیک

۔      ”3“لیول  بہت ےس طلباء سال آخر یک رپورٹنگ مدت تکاور علم کا مظاہرہ کرئی ہیر
ی

  .تک پہنچیر ےک
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۔  یہ ہد لئر ہے وع نہیر کرئی  ف ہر ایک طالب علم ےک  حاالنکہ اس ےک ساتھ یہ ہم سمجھنی ہیر کہ تمام طلباء ایک یہ نقطہ آغاز ےس شر
۔   ہیر

 
لئر کر اساتذہ رپورٹ کارڈ میر موجود تبرصہ سیکش  سکئی ہیر جو اگےل گریڈ لیول سکلس یک کچھ مہارت کا  ن کا استعمال ان طلباء ےک 

۔   مظاہرہ کر رہے ہیر
لئر تیار ہیر تو اساتذہ طلباء ےک لرننگ ےک  کہ وہ لرننگ ےک مزید چیلنجز کا مظاہرہ کرئن ےک 

ی
  اور جب وہ اس بات کا مظاہرہ کریں ےک

۔    تجربات کو تقویت بخشئی ہیر اور
ی

 بخشئی رہیر ےک
 

ا کہ سال میر اس وقت طالب علم  گریڈ حاصل کئر ہوں کیونکہ ان کا موازنہ کیا جا رہا تھ  3ماضن میر ہوسکتا ہے انہوں ئن اس وقت  
۔  اکتوبر بنام جون  )عام طور پر اس گریڈ لیول میر کہاں ہوتا تھا، اس کا موازنہ نہیر ہوتا تھا کہ سال ےک آخر میر انہیر کہاں ہونا چاہنر

 ( ایک ہی ساتھ –طلبہ ایناالجر 
 

 11سالئڈ  
 معیارات تک پہنچ لیول کےگریڈ -  2

لئر سال آخر میر توقعائی سطح    طلباء کو بنیادی سمجھ بوجھ ہے اور سکلس اور معلومائی   کہ  اس بات یک نشاندیہ کرتا ہے  سیٹ ےک 
۔ تک انہوں ئن اساتذہ یک مدد یک بغیر اور    لیکن ابیھحاصل کرئن واال طالب علم پہنچ رہا ہے " 2"  پر پورا اترئن یک مہارت ہے

 
ی

۔ تجدید ےک ساتھ سکلس اور علم کا مظاہرہ نہیر کیا / باقاعدیک ۔   2بہت ےس طلباء اسکویل سال ےک دوران لیول  ہے
ی

 کا مظاہرہ کریں ےک

حاصل کرئن واےل طلبہ یک شناخت کر یل جائی ہے کہ انہیر اضاقن  2ہمارے پاس اسکول میر ایےس نظام اور پروسیس موجود ہیر جس ےس 
ورت ہے   یمیر اور طلباء یک ےک مددگار ٹیمیر موجود ہیر جو  ۔  ہمارے پاس ڈیٹا کا جائزہ لینن وایل ٹ( شفاعتجیےس ٹییے وایل )مدد یک ضن

۔ اسکویل سطح پر مزید تفصییل ڈیٹا اور طلب  جس   اء ےک تقاضوں کا جائزہ لینی ہیر
ی

اس ٹیم میر ےس کچھ لوگ اس نتیجہ کا جائزہ لیر ےک
۔  لئر یک جا ریہ ہے ونشن سپورٹ ےک   یک شناخت انیر

 
، تو اےس    پرنسپل اور معاون اساتذہ ےس عالحدہ بات چیت میر شییے کیا جائے گا۔   اگر اس کا اطالق آپ ےک بجے پر ہوتا ہے

 
 12سالئڈ  

گیہ کا حصول اور گریڈ لیول ےک معیار تک پہنچنن یک تیاری  -1  آ

گیہ حاصل کرئن ےک   اس یک طرف  نشاندیہ کرتا ہے کہ طلبہ مخصوص کردہ معیار ےس وابستہ مواد اور سکلس ےک بارے میر آ
۔ پروسیس میر ہے  ورت پڑ سکنی ہے  اور اےس جاری تعلییم سال ےک ساتھ اساتذہ یک مدد یک ضن

، کیونکہ وہ ابیھ ننے   وع میر بچوں ےس توقع رکھنی ہیر ن ہے جس یک ہم خصوصا سال ےک شر لرننگ ےس متعارف ہورہے ہوئی  یہ وہ چیر
۔ وری نہیر کہ   ہیر ، لہذا فکر  A 1پہےل رپورٹ کارڈ پر ضن ورت نہیر    کرنےآئے ۔ یک ضن  ہے

 
ی سکلس ےک بارے میر سوچنی ہوئے ایک معیار پر مبنن رپورٹ کارڈ پر عددی پیمائن ےک بارے میر ہماری سمجھ تیار کرئن یک    1-3 ماسیر

۔  ورت ہے  ضن
 

لئر کہ ، اس  وری ہے کہ ہم ان انٹیجز کو رواینی گریڈ ےس جوڑ کر نہ دیکھیر لئر ضن مساوی    A تو یک بات آئی ہے   2sاور   1sجب  اس ےک 
 ۔  کے  a 3 ہوتا ہےنہیر  برابر    Bےک،  a 4 ہوتا ہے یر نہ

 
 13سالئڈ  

ی سکیل   بات کرئی ہیر  یےک بارے میر تھوڑ 4اور  )قابل اطالق نہیں( N/A پرآئئر ماسیر
 اجاگر کر دیا جاتا تھااگر کوئے نہیر پڑھایا جاتا تو اس یک رپورٹنگ ےک وقت اس کو  ، رپورٹ کارڈ میر سابقہ   ●
  اور رپورٹ مدت ےک دوراناگر رپورٹ کارڈ ےک ڈائمنشن ےک معیارات کا ایک سیٹ نہیر پڑھایا جاتا ہے  رڈ میر رپورٹ کا ہمارے نئے   ●

کا مطلب ہوتا ہے   )قابل اطالق نہیں( N/Aجائے گا۔  ےک طور پر اجاگر کیا  )قابل اطالق نہیں(  N/A جائزہ لیا جاتا ہے تو اس کو 
 ۔ کہ اس وقت جائزہ نہیر لیا گیا ہے 

Urdu-Narration for Translation K-5 SBRC      ALT26297-08152022 



5 

● N/A اس کا انحصار  کالس میر طلباء اور اس بات پر ہوتا ہے کہ انہوں ئن اپنن   ےس مختلف ہوسکتا ہے ہ ےک حساب اساتذ
۔  کشن کا انتظام کس طرح کیا ہے  انسیر

  میر نصاب یک کیونکہ ہم کیس خاص شعئر میر   سکتے ہیںکچھ ڈائمنشن میر ظاہر ہو   )قابل اطالق نہیں( N/Aاور ایک   ●
۔ یہ رپورٹ کارڈ ہمیر وقت ےک ساتھ نصاب میر بنائن کا عمل جا  اکائیاں  بڑھئن یک رئ رکھنی ہیر

ے
۔  آگ  سہولت دیتا ہے

کا مطلب ہے کہ آپ اگےل سال یک جماعت کو    4رپورٹنگ معیارات پر مبنن نے پایا کہ  ہم  ،ےک کام کا مطالعہ کیا ن  جیےس یہ ہم ئن ا  ۔4اور 
۔    جو سکلسوہ طلباء   .   معیار پر تعلیم دے رہے ہیر اور تشخیص کر رہے ہیر جماعت لیول ےکہمارے اساتذہ اپنن موجودہ پڑھا رہے ہیر

 بڑھ جائی وہ رپورٹ کارڈ ےک تبرصہ سیکشن، والدین گریڈ   اور جو  اور معلومات کا مظاہرہ کرئی ہیر 
ے

اساتذہ   -لیول ےک معیار ےس آگ
ہے جس کا استعمال اساتذہ ان ےک    ٹولکا ایک   ٹولس ڈ بہت ےسیاد رکھیر کہ رپورٹ کار  -کانفرنسوں، فون کالز، ای میلز میر نظر آنا چاہنر 

لئر   ےک بارے میر بتائن ےک 
ی

،    A 4، رپورٹنگ اور درجہ بندی اور معیار پر مبنن   کیا جاتا ہے۔گھر والوں ےس بجے یک پیش رفت اور ترق نہیر ہے

3 B  ، ہ  C 2نہیر ہے  بتانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وغیر

 
   14سالئڈ  

، اس کا استعمال ہمکے دوران یک پیشکش   عموما اس طرح کمیوننر میر کچھ متعارف کرائن ےک    نے جس کا ہم آغاز کرئن جا رہے ہیر
ن حد  /اور ہمیر اس ےک نتیجر میر حاصل ہوئن واےل نتائج اہم کام ہے  ایک کہ یہ  یقین ہے۔ ہمیر کرتے ہیںلئر  مصنوعات پر ناقابل یقیر

۔   تک فخر ہے
 

لیکن اس ےس پہےل، ہمارے نفاذ کا پالن    سال تک اس ےک نفاذ کو روےک رکھا۔ 1 رخنہ ڈاال، اور ہم ئن پورے وبائے مرض ئن اس کام میر 
 نقایسر  قصدا وقت ےک استعمال، پیشہ ور وسائل جیےس اس شعبہ ےک ماہرین ےس مشاورت، اور ہماری اپنن درسگاہوں میر اساتذہ یک 

اک کا چکر تک رس ےیک مہارت، اور معلومات ک  لئر شامل   دریافت کرنےئے حاصل کرئن اور رائے ا اشیی اور رپورٹ کارڈ کو بہیی بنائن ےک 

وع کیا تھا  2019کیا گیا تھا۔ آپ اس سالئڈ میر دیکھ سکئی ہیر کہ ہم ئن یہ کام   : ےک موسم گرما میر شر
ن ےک ساتھ  ( SBRC) سٹینڈرڈز بیسڈ رپورٹ کارڈ - 2019موسم گرما  مل کر رپورٹ کارڈ تیار  ٹیم ئن کنسلٹنٹ انجیال سٹاکمیر

 ۔یک 

 
نٹنڈنٹ ےک کانفرنس دن – 2019موسم خزاں    کا تعارف   SBRCمیر نئے   K-5سیر

 
کٹ گریڈ لیول یک ٹیموں ےس مالقات یک -  2020موسم شما    کنسلٹنٹ ئن ہر ابتدائے اسکویل ٹیم اور ڈسیر

 
 ٹیم ئن تشخییص ٹریکنگ شیٹس تیار یک  SBRC - 2020موسم گرما 

 
لئر منصوبہ بندی یک  SBRC - 2021موسم گرما   ٹیم ئن تشخییص ٹریکنگ شیٹس اور پاور اسکول ٹریننگ ےک 

 
 2022-2021 تعلییم سال  

 ٹریکنگ شیٹس کا ایک تشخییص ٹول ےک طور پر آغاز  -2021موسم خزاں  •
کٹ گریڈ لیول اجالس  •  رہا  تشخیص کا عمل جاری -لرننگ /مباحئر   -ڈسیر
لئر آئے ئر ٹیم ےک ساتھ اس 5-ئر ڈی ےک  -  2022موسم بہار   • ٹیم ےک ساتھ پاور اسکول کا   SBRCاتذہ تیار کرئن ےک 

 ڈیمو 
 ےس تعارف SBRCوالدین اور کمیوننر کا    2022موسم خزاں /موسم بہار •

 کا نفاذ  SBRCپاور اسکول پورٹل ےک ذریعہ  - 23-2022اسکویل سال 

  ڈسٹرکٹ نے اس کام کو انجام دینے کے لیے کس پروسیس کا استعمال کیا؟: یڈیوو

 15سالئڈ  
لئر بہت یس   ۔ ہمیر معلوم ہے کہ اس پیشکش میر آپ ےک غور کرئن ےک  یہاں چند وسائل فراہم کئر گئے ہیر جو مدد گار ہوسکئی ہیر

۔  لئر مدعو کرئی ہیر جو معیار پر مبنن رپورٹ کارڈز ےک بارے  معلومات دستیاب ہیر ہم آپ کو کچھ اہم وسائل یک تفتیش کرئن ےک 
۔   میر آپ یک سمجھ بڑھائن میر معاون ہوسکئی ہیر
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لئر نصاب کا رہنما ہے  اس میر مواد ےک ہر ایک شعئر میر ہر ایک جماعت سطح پر اسکویل سال ےک   -پہال لنک ہمارے والدین ےک 

لئر گئے سکلس کا سکوپ شامل کریںدورا  ز اور اساتذہ ئن  : ن پڑھائے اور جائزہ  ، سائنس، اور سوشل اسٹڈیز۔  ڈائریکیر ای ایل اے، ریاضن
۔   سکلسفریم ورک یک زبان میر شامل بنیادی /معیار  یک نشاندیہ یک ہے

 
نٹ پورٹل کا لنک   نٹ پورٹل تک رسائے اور استعمال ےس متعلق ہدایات ےک سا   -پیر تھ سائٹ معیار پر مبنن رپورٹ کارڈ ہر رپورٹنگ  پیر

۔ 
ی

لئر دستیاب ہویک  میعاد ےک 
 

، ان پوچھے گئے سوالوں کا  گے اکیر پوچھے گئے سوالوں ےک وہ سواالت ہیر جو آپ ےک ذہن میر ابیھ ہوسکئی ہیر یا پہےل ےس رہے ہوں
۔ یہ ہمارا پہال مسودہ ہے اور ہم س لئر تیار کیا ہے مجھنی ہیر کہ سواالت اور جوابات یک اس فہرست میر  مجموعہ ہم ئن آپ ےک 

 تعلییم سال ےک دوران والدین یک جانب ےس ہر سوال و جواب ےک ساتھ اضافہ ہوگا۔ 
 

، سائنس اور سماجر علوم ےک لنکس   ، جہاں ای ایل اے، ریاضن ، اگر آپ معیار یک اصل زبان قریب ےس دیکھنا چاہنی ہیر اور آخر میر

۔ ہم ئن سم ۔  CASELاجر اور جذبائی لرننگ ےک واسےط موجود ہیر  فریم ورک بیھ شامل کیا ہے
 

 16سالئڈ  
لئر ت ین تیاری، اور اساتذہ اور انتظامیہ لرننگ ےک بعد ہم آئن واےل تعلییم سال ےک دوران اس کو الؤنچ کرئن ےک  ن سال یک بہیی یار  لہذا، تیر

۔   ہیر
 ب7:00-6:00جون   8ہم 

ے
نٹ آؤٹ ری    چ سیشن آگ گا اور ہم اےس اس موسم گرما  ےس جاری پیر ۔ اس سیشن کو ریکارڈ کیا جائے

ی
ڑھائیر ےک

۔  
ی

 اور پورے تعلییم سال میر مستقل بنیادوں پر گھر والوں ےک سامئن پیش کریں ےک
لئر مخصوص پیشکش یک   ی طلباء ےک  ہم موسم خزاں میر گھر والوں ےک واسےط اضاقن راست پیشکش اور ہمارے کچھ قدیم الیمینیر

۔  توقع کرئی    ہیر
 تاکہ مستقبل یک حکمت عمیل تیار یک جاسےک۔  1اور اس ےک بعد، ہم سال 

ی
 ےک آخر میر اساتذہ اور گھر والوں یک رائے معلوم کریں ےک
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