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رپورٹ کارڑ 2018 STAAR

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

ریاضیات

اپنے بچہ کے گ یڈ  5کی ریاضیات سمجھ کو بہت بنانے کے لئے حکمت عملیاں

مطالعہ

آپ کے بچہ کے گ یڈ  5کی سمجھ کو بہت بنانے کے لئے حکمت عملیاں

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 ز ادہ سے ز ادہ تک اور ز ادہ سے ز ادہ لے کر کم سے
کم تک کے اعداد کو ترتیب دلوائیں۔ مثالوں میں کرانے کی رسید،
کھانے کی قیمتوں ،باکسیز پر موجود اعداد (حجم ،وزن ،کیلور ز،
نک کا مواد ،پروٹین ،شکر کا مواد وغیرہ) کے اعداد ،سڑک کی
علمتیں ،ا گیس کی قیمتیں شامل ہو سکتی ہیں۔
• اپنے بچہ سے روز مرہ کی زندگی میں پائی جانے والی توسیعی علمت
نو سی (جیسے  0.25کے طور پر  )0.01 × 5 + 0.10 × 2میں
اعشار ہ کو تحر ر کروائیں۔

ٹیسٹ سے متعلق STAAR
آپ کے بچے نے مئی  8102میں  RAATSحاصل کیا۔ ہ امتحان طلباء سے
ان سوالت کے جوابات پوچھتا ہے جو کالج ا کیر ئ کی تیاری کے لئے ان
کی علم اور مہارت کی پیمئش لگانے کے لئے ضوری ہیں۔ اگر آپ کو اس
رپورٹ کے بارے میں سوالت ہیں تو براہ کرم اپنے بچے کے استاد ا پرنسپل
سے بات کر ں ،ا مز د جانیں ہاں جا کر

www.texasassessment.com

• ا ک ا سے واقعہ کے بارے میں مطالعہ کر ں جس میں آپ نے اور
آپ کے بچہ نے شکت کی ہو ا آپ کے ذر عہ شیئ کئے گئے کسی
واقعہ کے بارے میں خود کے اکاؤنٹس تحر ر کر ں۔ دو حصوں کا
مطالعہ کر ں اور ان کے درمیان کے فرق کا موازنہ کر ں ،جیسے کہ
تناظر جس کے مد نظر انہیں تحر ر کیا گیا تھا۔
• اپنے بچہ کو چھوٹے بھائی بہن کا مطالعہ کرنے کی حوصلہ افزائی
کر ں۔ اس بات کو قینی بنانے کے لئے کہ وہ کچھ مطالعہ کرے
اسے ہفتہ میں ا ک مرتبہ سونے کے وقت رسمی مطالعہ کرنے کی
ترغیب د ں۔
ادبی مت کی تفہیم/تجزیہ

شمریات اور الجبی تعلقات
•

•

نتائج کا مطلب کیا ہے

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

ماسٹ س گ یڈ لیول
نصاب کی معلومات کی مہارت اور ہن کو ظاہر کرتا ہے -طالب
علم کالج اور کر ئ کی تیاری کے بالکل ٹھیک راستے پر ہے۔

گ یڈ لیول کو پورا ک تا ہے
نصاب کے مواد کی اچھی معلومات — طالب علم اگلے گر ڈ کی
پیش رفت کے لئے تیار ہے۔

گ یڈ لیول تک رسائی حاصل ک تا ہے

ہر ممکنہ صف بندی میں ا ک خاص تعداد کی اشیاء کا بندوبست
کر ں۔ اپنے بچہ سے قطاروں ،کالوں ،اور اشیاء کی کل تعداد کی
شناخت کرنے کے بارے میں کہیں۔
اپنے بچہ سے چار ا پانچ اشیاء کے لئے رسید پر موجود رقم کی دوبارہ
جانچ کروائیں۔۔

• اکث آپ کی مقامی لئب ری پر جائیں۔ْ اپنے بچہ کو مختلف قسم کی
تصوری اور غیر-تصوری دونوں کتابیں د کھنے کی حوصلہ افزائی
کر ں۔
• غلطیوں کو نرمی سے درست کر ں۔ اپنے بچہ کے لئے مکمل جملہ کو
دوبارہ پڑھیں۔ تنقید کے بجائے ،نرمی سے اصلح کی آواز اس طرح
آتی ہے“ ،افسوس ،ہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ “وہ لفظ ہے۔۔۔

جیومیٹری اور

کمشن سے
امتحانات زندگی کا حصہ ہیں۔ ہمرے بچے
ڈرائیونگ لئسنس کے حصول  ،کالج میں داخلہ اور
مخصوص ملزمت کے حصول کے لئے ٹیسٹ د ں
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 ہمرے بچوں نے
تعلیمی میدان میں کتنا سیکھا اور آنے والی زندگی
کے لئے وہ کتنے تیار ہیں۔

وہ طلباء جو  60فیصدی سے زائد نبات کے ساتھ
ہائی اسکول گر جو شن گر ڈ لیول میں مکمل ا
ماسٹر کرتے ہیں ان کے کالج امتحانات کلسز میں
کامیاب ہونے کا امکان ز ادہ رہتا ہےنتیجہ کے طور
پر اپنی زندگی میں اچھی کمئی اور کامیابی کے
امکانات میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس رپورٹ کا مقصد
ہ معلومات فراہم کرنا ہے کہ آپ کے بچے نے
اس سال اسکول میں تعلیمی مواد کو کس حد تک
سمجھا اور آپ انہیں مز د سیکھنے میں کیسے مدد
کر سکتے ہیں۔

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

• اپ نے بچہ سے مختلف ونٹس (فٹ اور انچ ا سینٹی میٹرس اور
میٹرس) کا استعمل کرکے اشیاء کی لبائی کی پیمئش اور تبد لیوں
(ا ک فٹ میں  12انچ ا ا ک میٹر میں  100سینٹی میٹرس) کا
استعمل کرتے ہوئے پیمئش کی دوبارہ جانچ کروائیں۔

معلوماتی متنوں کی تفہیم/تجزیہ
• اپنے بچہ سے اس ترکیب کا مطالعہ کروائیں جسے آپ دونوں نے ا ک
ساتھ مل کر رات کے کھانے کے لئے تیار کیا ہو۔ گفتگو کر ں کہ
کسی بھی مخفف کا مطلب کیا ہوتا ہے ،اور اسے ا ک تصوری مت
کے مقابلہ میں لزمی طور پر کس طرح تحر ر کیا جانا چاہے۔

ڈیٹا کا تجزیہ اور ذاتی مالی خواندگی

• اپنے بچہ کو روز مرہ کی اشیاء جیسے مارکروں کا ا ک سیٹ ا موزوں
کی ا ک ٹوکری کا مجموعہ د ں۔ اسے ا ک بار گراف بنانے کے لئے
کہیں اور بار گراف کا استعمل اشیاء کی نائندگی کرنے والی اسٹیم
اور پتی کا پلٹ بنانے کے لئے کر ں۔
• اپنے بچہ سے ادائیگی کے ٹوٹے کو د کھنے اور مجموعی آمدنی اور
خالص آمدنی کی شناخت کرنے کو کہیں۔

تح ی ی اجزائے ت کیبی ،نظ ثانی اور ت میم
• اپنے خیالت اور چیلنجوں کو تحر ر کرنے کے لئے اپنے بچہ کو ا ک
روزنامچہ شوع کرنے کے لئے حوصلہ افزائی کر ں۔

والدین استاد کی کانف نسوں کے دوران وقت کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں
اساتذہ سے پوچھے جانے والے سوالت کے نونے:
• اسکول میں میرے بچہ کے نزد ک سب سے ز ادہ دلچسپ نظر آنے والی چیز کون سی ہے؟
• کیا کلس اور اسکول میں میرے بچہ کے اچھے دوست ہیں؟
• وہ سب سے ز ادہ 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 ا سی کون سی چیز کر سکتا ہے جسے وہ پہلے سے نہیں کر رہا ہے؟
• آپ کی کلس میں میرے بچہ کے کام کی تکمیل کیسی ہے؟

گ یڈ لیول پ پورا نہیں ات ا
امید کے مطابق نصاب کی بنیادی سمجھ نظر نہیں آرہی۔ طالب
علم کو آنے والے سالوں میں بہت ز ادہ مدد کی ضورت پڑ
سکتی ہے۔

مائک موراتھ ،تعلیمی کمشن
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کارک د گی:پانچواں گر ڈ

پیش ر فت:پچھلے سال سے
جان اسمتھ

آپ کے بچہ کی کارک دگی ایک نظ میں

متوقع پیش رفت

متوقع پیش رفت

سائنس

*o

پ کے بچہ نے 1سال کی ہدا ات پر متوقع پیش رفت کا مظاہرہ کیا

ریاضیات

پ کے بچہ نے  1سال کی ہدا ات پر متوقع پیش رفت کا مظاہرہ کیا

نزدیک آ رہا ہے

اہلیت

:

اسکور کی پیمئش ک یں

2017–2018

اہلیت

1092

2017–2018

اسکور کی پیمئش ک یں

2016–2017

:

a
1189

~c

اہلیت

1540

a

1590

نزدیک آ رہا ہے

گر ڈ لیول
ٹیسٹ کی تار خ 2018 :مئی

اہلیت

2016–2017

مطالعہ

Of3

مطالعہ

000

ریاضیات

کیمپس042 YAHOO M S :

مقامی طالب علم کی آئی ڈی-- :

-_o

ٹیسٹنگ کی تاریخ :مئی 2018

پیدائش کی تاریخ01/01/75:

طالب علم کی آ ئی ڈی9901*****:

ضلعZY CRUSE ISD 999 257 :

نزدیک آ رہا ہے

گر ڈ لیول
ٹیسٹ کی تار خ :مار چ2018

گر ڈ لیول
ٹیسٹ کی تار خ :مار چ2018

ٹیسٹ کی تاریخ :مار چ2018

39th

صدویہ
آپ کے بچہ نے
ٹیکساس میں گر ڈ
 5کے تام طلباء
کے 39فیصد کا
کساں ا اس سے
بھی بہت اسکور
کیا۔

اہلیت

زم ہ
 .1مختلف اقسام کی سمجھ/تجز ہ
 .2ادبی مت کی تفہیم/تجز ہ
 .3معلوماتی متنوں کی تفہیم/تجز ہ
کل

درست ط یقہ سے جواب دیا
 8کا 7
 16کا 9
 14کا 9
 38کا 25

1540

نزدیک آ رہا ہے

ماسٹ ز
گ یڈ لیول

)(1667–1996

نزدیک آ رہا ہے
گ یڈ لیول

تکمیل ک تا ہے
گ یڈ لیول

)(1470–1581

)(1582–1666

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

:
Lموجودہ لیکسائل پیمئش 815

2000L
1500L

لیکسائل پیمئش

8

ٹیسٹ کی تاریخ :مار چ2018

ریاضیات

اہلیت

زم ہ
 .1اعدادی اظہار اور تعلقات
 .2شمر ات اور الجبی تعلقات
 .3جیومیٹری اور پیمئش
 .4ڈ ٹا کا تجز ہ اور ذاتی مالی خواندگی

درست ط یقہ سے جواب دیا
 6کا 4
 17کا 12
 9کا 6
 4کا 2
 36کا 24

کل

1590

نزدیک آ رہا ہے

ماسٹ ز
گ یڈ لیول

)(1724–2062

نزدیک آ رہا ہے
گ یڈ لیول

تکمیل ک تا ہے
گ یڈ لیول

)(1500–1624

)(1625–1723

تکمیل نہیں ک تا
گ یڈ لیول
)(936–1499

پاسنگ

موجودہ مقدار کی پیمئش847Q :

4

3

2

0L

متوقع گر ڈ
لیول ر نج =

ٹیسٹ کی تاریخ 2018:مئی

45th

صدویہ
فیصد کا کساں
ا اس سے 45کے
تام طلباء میں5
آپ کے بچے نے
ٹیکساس میں گر ڈ
بھی بہت اسکور
کیا۔

سائنس

اہلیت

زم ہ
 .1مادہ اور توانائی
 .2قوت ،حرکت ،اور توانائی
 .3زمین اور خل
 .4جاندار اور ماحول

درست ط یقہ سے جواب دیا
 6کا 2
 8کا 3
 10کا 4
 12کا 4
 36کا 13

کل

CtJ

500L

7

پاسنگ

)(870–1469

1000L

)(815L

5 6
گ یڈ

صدویہ
فیصد کا کساں
ا اس سے 51کے
تام طلباء میں5
آپ کے بچے نے
ٹیکساس میں گر ڈ
بھی بہت اسکور
کیا۔

تکمیل نہیں ک تا
گ یڈ لیول

CtJ

آپ کے بچے کی لیکسائل کی تاریخ

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

51th

مطالعہ

CtJ

JUNE
2018
2017
رپورٹ کی تاریخ :جون

کلس گ وپSEC E FIVE FIVE :

مندر جہ گ یڈ5:

جان اسمتھ

3700

نزدیک آ رہا ہے

ماسٹ ز
گ یڈ لیول

)(4402–5566

تکمیل ک تا ہے
گ یڈ لیول

)(4000–4401

نزدیک آ رہا ہے
گ یڈ لیول

)(3550–3999

تکمیل نہیں ک تا
گ یڈ لیول
)(1174–3549

پاسنگ

کاپی رائٹ © .MetaMetrics 2017

®

اپنے بچہ کے لیکسائیل لیول کے بارے میں مزید جانیں

اپنے بچے کے مطالعہ کی سطح کی تار خ کے بارے میں مز د معلومات کے لئے ،ا ک متعامل لیکسائیل پیش رفت منصوبہ سازی ٹی ا م کو شامل کرتے ہوئے اور ا ک کتابی
:آلہ تل ش کر ں ،جائیںwww.texasassessment.com/lexile
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اسکول میں آپ کے بچہ کی مدد ک نے کے لئے مزید وسائل چاہتے ہیں؟

ر اضیات کی مہارتوں کو بہت کیسے بنائیں اور موسم گرما میں ر اضیات کے چیلنج میں شکت کیسے کر ں کے بارے میں مددگار تجاو ز
اور آلت کے لئے ،برائے مہر بانی www.texasassessment.comپر جائیں۔
www.texasassessment.com
پر جائیں

بائیں طرف مانیٹر میں اپنا منفرد رسائی
کوڈ حاصل کر ں

لگ ان کرنے اور ز ادہ جاننے کے لئے
کوڈ داخل کر ں اور بٹن پر کلک کر ں!

