والدین کے وسائل کا آلہ

مطلع والدین۔ بہرت اسکول۔

نتائج STAAR

ٹیکساس کی ریاست کی تعلیمی تیاری کی تشخیص

رپورٹ کارڑ 2018 STAAR

ذیل میں آپ کے بچہ کے لئے موزوں حکمت عملیاں اور رسگرمیاں ہیں ،جنہیں آپ مطالعہ اور حساب میں اہم تصورات کی ان کی سمجھ کو بہرت بنانے کے لئے
گھر پر ان کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔

ریاضیات

اپنے بچہ کے گریڈ  3کی ریاضیات سمجھ کو بہرت بنانے کے لئے حکمت عملیاں

مطالعہ

کے مطالعہ کی سمجھ کو بہرت بنانے کے لئے حکمت عملیاں 3آپ کے بچے کے گریڈ

مختلف اقسام کی سمجھ/تجزیہ

اعدادی اظہار اور تعلقات

• اپنے بچہ سے روز مرہ کی زندگی میں پائے جانے والے کم سے کم سے
لے کر زیادہ سے زیادہ تک یا زیادہ سے زیادہ لے کر کم سے کم
تک کے مکمل اعداد کو ترتیب دلوائیں۔
• روز مرہ کی چیزوں کے گروہوں کا استعامل کرتے ہوئے ،جیسے کہ
خشک پھلیوں یا سکوں کی ایک مٹھی ،کیا اپنے بچہ سے تقسیم
کاری کے قوانین کا استعامل کرتے ہوئے اس بات کا تعین کروائیں کہ
آیا اشیاء کا گروپ ایک یکساں یا متفرق عدد کی منائندگی کرتا ہے۔
مثال کے طور پر 12 ،پھلیاں یکساں ہیں کیونکہ کل کو کسی بھی
باقی ماندہ کے بغیر دو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جا سکتا ہے

ٹیسٹ سے متعلق STAAR
آپ کے بچے نے مئی  8102میں  RAATSحاصل کیا۔ یہ امتحان طلباء سے
ان سواالت کے جوابات پوچھتا ہے جو کالج یا کیریرئ کی تیاری کے لئے ان
کی علم اور مہارت کی پیامئش لگانے کے لئے رضوری ہیں۔ اگر آپ کو اس
رپورٹ کے بارے میں سواالت ہیں تو براہ کرم اپنے بچے کے استاد یا پرنسپل
سے بات کریں ،یا مزید جانیں یہاں جا کر
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شامریات اور الجربی تعلقات

• اپنے بچہ سے دو ،تین ،چانچ ،وغیرہ ،کو ایک مخصوص عدد کے لحاظ
سے شامر میں نظر انداز کروائیں۔ اس سے پوچھیں کہ اس عدد کو
حاصل کرنے کے لئے اسے کتنی مرتب شامر کرنا پڑا تھا۔ اسے رضب
کے حقائق کے ساتھ نسبت دیں۔ عدد کے لحاظ سے شامر میں نظر
انداز کرتا ہوں 42،مثال کے طور پر ،اگر میں چار کو ۔()24 = 6 x 4
تو مجھے چھ مرتبہ شامر کرنا ہوگا

نتائج کا مطلب کیا ہے

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آپکے بچے نے تشخیص میں کتنا بہرت کیا۔
یہاں کارکردگی کی  4سطح ہیں۔

ماسٹرس گریڈ لیول
نصاب کی معلومات کی مہارت اور ہرن کو ظاہر کرتا ہے -طالب
علم کالج اور کریرئ کی تیاری کے بالکل ٹھیک راستے پر ہے۔

گریڈ لیول کو پورا کرتا ہے
نصاب کے مواد کی اچھی معلومات — طالب علم اگلے گریڈ کی
پیش رفت کے لئے تیار ہے۔

گریڈ لیول تک رسائی حاصل کرتا ہے

امتحانات زندگی کا حصہ ہیں۔ ہامرے بچے
ڈرائیونگ الئسنس کے حصول  ،کالج میں داخلہ اور
مخصوص مالزمت کے حصول کے لئے ٹیسٹ دیں
گے۔ دو بچوں کا والد ہونے کے ناطے میں جانتا
ہوں کہ کوئی بھی کرے ٹیسٹ میرے بچے کے
بارے میں مجھے سب کچھ نہیں بتا سکتا۔ لیکن
سٹار ٹیسٹ کو اس طرح تیار کیا گیا ہے جو ہمیں
مفید معلومات فراہم کرے گا کہ ہامرے بچوں نے
تعلیمی میدان میں کتنا سیکھا اور آنے والی زندگی
کے لئے وہ کتنے تیار ہیں۔

وہ طلباء جو  60فیصدی سے زائد منربات کے ساتھ
ہائی اسکول گریجویشن گریڈ لیول میں مکمل یا
ماسٹر کرتے ہیں ان کے کالج امتحانات کالسز میں
کامیاب ہونے کا امکان زیادہ رہتا ہےنتیجہ کے طور
پر اپنی زندگی میں اچھی کامئی اور کامیابی کے
امکانات میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس رپورٹ کا مقصد
یہ معلومات فراہم کرنا ہے کہ آپ کے بچے نے
اس سال اسکول میں تعلیمی مواد کو کس حد تک
سمجھا اور آپ انہیں مزید سیکھنے میں کیسے مدد
کر سکتے ہیں۔

نصاب کے مواد کا کچھ علم ہے ،لیکن ہو سکتا ہے کہ اہم عنارص
کو بھول رہا ہو —آنے والے سالوں میں طالب علم کو اضافی امداد
کی رضورت ہے۔

ادبی منت کی تفہیم/تجزیہ
• اپنے بچہ کے ساتھ مطالعہ کریں اور منت پر گفتگو کریں۔
اس قسم کے سواالت کا استعامل کریں جیسے کیوں؟ یا کون سی چیز
آپ کو کیا یاد دالتی ہے او کیوں؟
• اپنے بچے کے ساتھ افسانہ یا شاعری کا مطالعہ کریں۔ جب مصنف
احساسات کو اپیل کرنے والی زبان کا استعامل کرے اس وقت
نشاندہی کریں۔
معلوماتی متنوں کی تفہیم/تجزیہ

جیومیٹری اور

کمشرن سے

• صویر کی کتابیں رصف چھوٹے بچوں کے لئے نہیں ہیں! وہ قارئین
کو غیر تخویف انداز میں زبان کی شکل اور ساخت دریافت کرنے
کی اجازت دیتی ہیں۔ اپنے مقامی الئربیرین سے آپ کے بچہ کو
قابل لطف تصویر کی کتابوں کو تالش کرنے میں مدد کرنے کے لئے
کہتے ہوئے مطالعہ کی حوصلہ افزائی کریں۔
• انڈیکس کارڈز کا استعامل ،مرتادف یا متضاد کے لئے ایک میچنگ گیم
کی تعمیر۔

• اپنے بچہ سے روز مرہ کی زندگی میں پائی جانے والی شکلوں کی
شناخت اور انہیں نامزد کروائیں ،مثال کے طور پر فٹ بال کا میدان
مستطیل ہے۔
• اپنے بچہ سے مختلف گھریلو اشیاء جیسے دروازہ یا ٹیبل ٹاپ کے
احاطہ کی تالش کروائیں۔

• اپنے بچہ کے ساتھ معلوماتی متنوں میں چارٹس اور گرافس پر گفتگو
کریں۔ ایسے سواالت سے پوچھیں جیسے کہ“ ،آپ ایسا کیوں
سوچتے ہیں کہ مصنف نے چارٹ یا گراف کو شامل کیا ہے؟”
• آپ کے بچہ کے ساتھ دلفریب معلوماتی مضامین پڑھیں۔  10الفاظ یا
کم پر مشتمل ہر پیراگراف میں سب سے اہم معلومات کی شناخت
کرکے اسے یہ سمجھنے میں مدد کریں کہ وہ کیا مطالعہ کر رہی
ہے۔

ڈیٹا کا تجزیہ اور ذاتی مالی خواندگی

• اپنے بچہ سے سکوں اور بلوں کے مختلف مجموعہ کی قدر کا تعین
کروائیں۔ سینٹس ہوتے ہیں۔  50مثال کے طور پر ،تین ڈامئز اور چار
نکلس
• اپنے بچہ سے آپ کے پڑوس میں ان اشیاء کی شناخت کرنے کے لئے
کہیں جو عام ہیں اور جو شاذ و نادر ہیں۔ “عام” اور “نادر” الفاظ
کو دستیابی اور کمیابی سے نسبت دیں۔

تحریری اجزائے ترکیبی ،نظرثانی اور ترمیم
• اپنے بچہ سے تحریر کی مشق کروائیں۔۔ ایک مرتبہ تحریر خودکارانہ
اور رواں بن جانے پر ،وہ خیاالت ،ہجے ،اوقاف ،وغیرہ کے بارے میں
مواصلت کرنے کے قابل ہو جائے گا۔

والدین استاد کی کانفرنسوں کے دوران وقت کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں
اساتذہ سے پوچھے جانے والے سواالت کے منونے:
• اسکول میں میرے بچہ کے نزدیک سب سے زیادہ دلچسپ نظر آنے والی چیز کون سی ہے؟
• کیا کالس اور اسکول میں میرے بچہ کے اچھے دوست ہیں؟
• وہ سب سے زیادہ اہم چیز کون سی ہے جسے میں اپنے بچہ کو ہائی اسکول کے لئے تیار کرنے کے لئے کر سکتا ہوں؟
• کیا میرا بچہ/بچی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا/رہی ہے؟
• میرا بچہ ایسی کون سی چیز کر سکتا ہے جسے وہ پہلے سے نہیں کر رہا ہے؟
• آپ کی کالس میں میرے بچہ کے کام کی تکمیل کیسی ہے؟

گریڈ لیول پر پورا نہیں اترا
امید کے مطابق نصاب کی بنیادی سمجھ نظر نہیں آرہی۔ طالب
علم کو آنے والے سالوں میں بہت زیادہ مدد کی رضورت پڑ
سکتی ہے۔

مائک موراتھ ،تعلیمی کمشرن
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کارکردگی :تیرسا گریڈ

پیش رفت :پچھلے سال سے
جان اسمتھ
رپورٹ کی تاریخ 2018 :جون

ٹیسٹنگ کی تاریخ 2018 :مئی

کالس گروپSEC E THREE FIVE :

کیمپس042 YAHOO M S :

مندرجہ گریڈ3 :
پیدائش کی تاریخ01/01/01 :

جان اسمتھ
طالب علم کی آئی ڈی9367***** :

)پیامئش ® (Lexileآپ کے بچے کے پڑھنے کی جانچ کی تاریخ
لیکسائل پیامئش مواد کی مشکالت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آپ کا بچہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔

یہاں کچھ کتابیں ہیں جو آپ کے بچے کے گریڈ کے
لئے تجویز کی جاتی ہیں۔

مقامی طالب علم کی آئی ڈی-- :

ضلعZY CRUSE ISD 999 257 :

آپ کے بچہ کی کارکردگی ایک نظر میں

ریاضیات

مطالعہ

تکمیل نہیں کرتا

تکمیل نہیں کرتا

گریڈ لیول
تاريخ االختبار :ربيع 2018

گریڈ لیول
تاريخ االختبار :ربيع 2018

تاريخ االختبار :ربيع 2018

15th

صدویہ
فیصد کا یکساں یا
اس سے فیصد کا
یکساں یا اس سے
 15کے متام طلباء
میں 3آپ کے بچے
نے ٹیکساس میں
گریڈ بھی بہرت
اسکور کیا۔

1st

آپ کے بچے کی لیکسائل کی تاریخ

1500L

®

لیکسائل پیامئش

8

7

6

5
گریڈ

زمرہ
 .1مختلف اقسام کی سمجھ/تجزیہ
 .2ادبی منت کی تفہیم/تجزیہ
 .3معلوماتی متنوں کی تفہیم/تجزیہ
کل

درست طریقہ سے جواب دیا
 5کا 0
 15کا 14
 14کا 0
 34کا 14

1282

تکمیل
نہیں کرتا
ماسٹرز
گریڈ لیول

)(1555–1893

تکمیل کرتا ہے
گریڈ لیول

)(1468–1554

نزدیک آ رہا ہے
گریڈ لیول

)(1345–1467

تکمیل نہیں کرتا
گریڈ لیول

پاسنگ

)(765–1344

تاريخ االختبار :ربيع 2018
اہلیت

زمرہ
 .1اعدادی اظہار اور تعلقات
 .2شامریات اور الجربی تعلقات
 .3جیومیٹری اور پیامئش
 .4ڈیٹا کا تجزیہ اور ذاتی مالی خواندگی

درست طریقہ سے جواب دیا
 8کا 0
 13کا 0
 7کا 5
 4کا 0
 32کا 5

کل

ریاضیات

1159

تکمیل
نہیں کرتا
ماسٹرز
گریڈ لیول

)(1596–1889

تکمیل کرتا ہے
گریڈ لیول

)(1486–1595

موجودہ مقدار کی پیامئش598Q :

نزدیک آ رہا ہے
گریڈ لیول

)(1360–1485

تکمیل نہیں کرتا
گریڈ لیول

پاسنگ

)(826–1359
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لیول رینج
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2000L

1000L

صدویہ
فیصد کا یکساں
یا اس سے  1کے
متام طلباء میں 3
آپ کے بچے نے
ٹیکساس میں گریڈ
بھی بہرت اسکور
کیا۔

مطالعہ
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اپنے بچہ کے لیکسائیل لیول کے بارے میں مزید جانیں
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اسکول میں آپ کے بچہ کی مدد کرنے کے لئے مزید وسائل چاہتے ہیں؟

ریاضیات کی مہارتوں کو بہرت کیسے بنائیں اور موسم گرما میں ریاضیات کے چیلنج میں رشکت کیسے کریں کے بارے میں مددگار تجاویز
اور آالت کے لئے ،برائے مہربانی  www.texasassessment.comپر جائیں۔
www.texasassessment.com
پر جائیں

بائیں طرف مانیٹر میں اپنا منفرد رسائی
کوڈ حاصل کریں

الگ ان کرنے اور زیادہ جاننے کے لئے
کوڈ داخل کریں اور بٹن پر کلک کریں!

