
 سیاسٹ سنٹرل سکول ڈسٹرکٹ
 الیمنٹری ریپورٹ کارڈ۔     

 پیرنٹ گائڈ۔     
 

 بیسڈ ریپورٹنگ کا مجموعی جائزہ: -سٹانڈرڈ
 

سیاسٹ سنٹرل سکول ڈسٹرکٹ کا یقین ہے کہ سکول کی اور والدین/ گارڈین کا ایک 
مظبوط مواصالت ہونا چاہئیے جس سے بچے کی ایجوکیشن اور گروتھ میں سپورٹ کیا 
جا سکتا ہے۔ ریپورٹ کارڈ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم بتا سکتے ہے کہ بچے کی 

ارمنس بتائی جاتی ہے اور ہم اپنی پڑھائی اچیومنٹ کیسی ہے۔ ریپورٹ کارڈ بچے کی پرف
 بہتر کر سکے۔ 

 
ڈسٹرکٹ اب کنڈرگارٹن سے لیکر پانچ کالس تک سٹانڈرڈ بیسڈ ریپورٹ کارڈ استعمال کر 
رہا ہے جو والدین کو زیادہ ڈیٹیل سے ہر لیول پر بچے کی پروگریس بتا سکتا ہے۔ اس پر 

ان سے کیا امیدیں ہے اور اس سمجھ  والدین اور طالبعلم کو ایک صاف تصویر دیتا ہےکہ
سے والدین اپنے بچوں کو بہتر سپورٹ کر سکتے ہے۔ سٹانڈرڈ بیسڈ ریپورٹ کارڈ 

طالبعلم، ٹیچرز اور والدین کو بتاتا ہے کہ ان سے کیا امیدیں ہے اور طالبعلم کی کتنی 
 پروگریس ہو رہی ہے۔ 

 
ر بیسڈ ہے جو طالبعلم کی نیکسٹ جنریشن نیو یارک سٹیٹ لرنگ سٹانڈرڈ کس گریڈز پ

پرفارمنس کو جیلنج کرتا ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ پڑھائی میں طالبعلم کیا کر سکتے 
 ہے اور انکو کیا پتہ ہونا چاہئیے۔ 

 
 ریپورٹنگ سٹوڈنٹ پروگریس:

 
گریڈز اچیومنٹ کہ حساب سے دئیے جاتے ہے جو ذہانت اور سکلز پر دئیے جاتے ہے۔ 

اچیومنٹ لیول ہوگا وہ گریڈ پر ایگا اور طالبعلم کی پرفارمنس پر اثر جو سب سے متواتر 
کریگا۔ فوکس ہر طالبعلم کی اچیومنٹ پر ہوگا۔ بقیہ طالبعلم کا سکول میں سلوک اور رویہ 
پڑھائی سے الگ ریپورٹ کیا جائگا۔ نئی ریپورٹ کارڈ کا سسٹم سٹانڈرڈ بیسڈ انڈیکیٹر ہے 

م کی پرفارمنس بتائے گا۔ یہ نئے انڈیکیٹرز ہمارے جو پوری تفصیالت سے ہر طالبعل
تعلیمی پروگرام سے کافی موافق بنے ہے جو انفارمیشن دے گے جو پہلے نہیں دی گئی 

 ہوگی۔ 
 
 



 مسلسل جاری رکھنا:
 

 ہر طالبعلم خود کہ طور پر گریڈ لیول پر ہو۔
 

 پروگرسنگ )ترقی( 
 

ڑھنے کہ لئیے سکلز اپالئی کر رہے ہو۔ طالبعلم گریڈ لیول پر ہونا چاہئیے ہے اور اگے ب
 پرفارمنس طالبعلم کی درستگی اور سپورٹ پر ڈیپنڈ کرتا ہے۔ 

 
 ابھی واضع نہیں ہوا

 
طالبعلم ابھی گریڈ لیول پر نہیں ہے۔ پرفارمنس ابھی اچھی نہیں مگر سپورٹ کی ضرورت 

 ہے۔ 
 

 والدین کی کانفرنسیز کی تیاری:
 

 اپنے بچہ کی ٹیچر کہ ساتھ کانفرنس۔
 

والدین/ گارڈین/ٹیچر کانفرنس بہت اہم موقع ہوتا ہے جب آپ اپنے بچےکی پروگریس کا 
 پوچھ سکتے ہے۔

 
 تجاویز جو فالو کر سکتے ہے۔کچھ ٹپس اور 

 
 کانفرنس سے پہلے۔۔۔

آپ نے کانفرنس ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو کینسل کرنا ہے تو ٹیچر سے  -
 منٹ کا ہوگا۔ ۱۵رابطہ کرے۔  کانفرنس تقریب 

 اپنے بچہ کا سکول کا کام دیکھے۔ -
 اپنے بچہ سے انکی پروگریس کا پوچھے۔ -
 ھیان میں رکھے۔اپنے بچہ کی طاقت اور کمزوریاں د -
کوئی بھی سوال ہو تو ٹیچر سے پوچھے۔ مثال کہ طور پر جیسے، کیا میرا بچہ  -

کریڈ لیول پر ہے؟ کونسے مضمون میں میرا بچہ اچھا کر رہا ہے؟ انکی حاضری 
 کیسی ہے؟ میں اپنے بچہ کی کیسے مدد کرسکتا ہو؟ 

 میں اپنے بچہ کہ لئیے کیا کرسکتا؟ یہ سب باتیں سوچ کر رکھے۔ -
 
 



 کانفرنس پر۔۔۔
ٹیچر سے ملنے کی تیاری اور ٹیچر سے پوچھنا کہ آپ کا بچہ سکول میں کیسا  -

کررہے ہے۔ یہ موقع ٹیچرز کہ لئیے بھی ہے جہاں وہ آپ کہ بچہ کہ بارے میں 
مزید جان سکے۔ آپ ٹیچر کو بتائے کہ بچہ کو کیا پسند ہے، انکی ضرورتیں، اور 

 کر ٹیچرز بہتر ان کو مدد کرسکتی ہے۔  بچوں کہ کیا سپنے ہے۔ یہ سب جان
 آپ ٹیچر سے بچہ کی حاضری اور پروگریس کہ بارے میں پوچھے۔ -
 ٹیچر کہ ساتھ ایک گول بنائے تاکہ آپ کا بچہ کامیاب ہو سکے۔ -
 وہ باتیں لکھے جو آپ اور ٹیچر بچہ کو سپورٹ کر سکتے ہے۔ -
 لے۔  اگر مزید آپ کو ٹائم چائیے ہوگا تو آپ نیا ٹائم ٹیچر سے -
 ٹیچر سے پوچھے کہ سب سے بہترین رابطہ کیسے ہو سکتا ہے -

 
 کانفرنس کہ بعد۔۔۔

 اپنے بچہ سے بات کرے کہ آپ نے کیا سیکھا۔ -
ٹیچر سے رابطہ رکھے اور فالو کرے جو آپ لوگوں نے پالن بنایا بچہ کی کامیابی  -

 کہ لئیے۔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 کالس کی ریڈنگ: پانچ
 
 

 فیمیلیز سٹوڈنٹس کو کیسے سپورٹ کر سکتی ہے۔۔                           سٹانڈرڈ
 بچہ کو پوچھے وہ سکول میں کیا -ٹیکسٹ میں سے متعلقہ ثبوت ڈھونڈ کر               

 ائڈیازکو سپورٹ اور منطقی استنباط کرے             پڑھ رہے ہے
__________________________ 

 بچہ سے کون، کیا، کب، کہا، کیو -ٹیکسٹ کو خالصہ پیش کرے۔                          
 __________________________            اور کیسے والے سوال پوچھے۔

 ٹیکسٹ کا سنٹرل ائڈیا بتا سکے اور                                               
 بچہ سے پوچھے کہ کہانی میں -ھا سکے کہ کیسے سپورٹ کیا۔۔۔                 سمج 

 __________________________            کون ہے، کہانی کہا پر بنی اور                   
 سیٹنگ اور پالٹ کرداروں پر کیسا                                                               

 اثر کرتی ہے۔                                                              
 بچہ کو پڑھنے کی حوصلہ افزائی -ریڈنگ کی حکمت عملی کیسے الگو ہوتی ہے       

 __________________________            کرے۔ ہر طرح کی کہانیاں پڑھے۔ 
 گریڈ لیول کی ریڈنگ روانی سے پڑھ سکے

 بچہ سے پوچھے کہ مصنف انکو  -م کو سپورٹ کر سکے۔                          تاکہ فہ
 __________________________          ریڈنگ کہ ذریعہ کیا بتانا چاہتا ہے۔ 

 ٹیکسٹ کو شناخت اور تجزیہ کر سکتے ہے۔         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 پانچ کالس کی رائٹنگ
 

 
 سٹانڈرڈز________________فیملیز سٹوڈنٹس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہے؟

 
 والدین اپنے بچہ کو حوصلہ دے کہ -ٹیکسٹ کہ مختلف طرح کہ آئڈیاز لے                

 سکے۔ مختلف طرح کہ پارا لکھ سکے                وہ جرنل بنائے اور اس میں باتیں 
 جیسے وضاحتی، رائے، اور انفارمیشنل               لکھے جن کہ بارے میں وہ پڑھتے

 پارا جس میں اپنے آئڈیاز بتا سکے۔۔                     ہے۔
 ن مختلف طریقوں سے بچوںوالدی -_________________________           

 انفارمیشنل ٹیکسٹ کہ جواب دے سکے۔                کو باتیں لکھ وا سکتے ہے جیسے
 شاپنگ لسٹ                                                                     ۰_________________________                   
 چھٹیوں کی پالنگ ۰                                                                     

 ریسرچ                                                                     ۰            طریقہ سے حکمت عملی پالن کرنا۔                
 روز کی پالنگ کرنا                                                                      ۰_________________________                   

 
 کرنا سٹانڈرڈ انگلش میں کنونشن کو اپالئی

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 پانچ کالس کا سننا اور بولنا
 
 

 سٹانڈرڈز_________________فیملیز سٹوڈنٹس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہے؟
 

فیملیز ملکر مختلف باتیں کر سکتے ہے اور  -فعال طور پر سنے۔                            
 کہ بغیر گیمز کھیل سکتے ہے جیسے انٹرنٹ____________________           

 بورڈ گی ۰لٹرسی ڈسکشن کرے۔                              
 یمزکارڈ گ ۰____________________               
 کار گیم ۰      

 اپنے تجربات کی باتیں کرے ۰      گفتگو کہ حساب سے سوال جواب کرے  
 

 اپنے خیاالت اور آئڈیازصحیح ذخیرہ
       الفاظ میں بیان کرے۔۔                       

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 پانچ کالس کی سائنس     
 
 

 
 سٹانڈرڈز_________________فیملیز سٹوڈنٹس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہے؟

   
 بچوں کو حوصلہ افزائی کرے کہ        -                     ۔  تے ہےسائنٹیفق ماڈلز بنا سک

 سائنٹیفق ماڈل کیسے بنتے ہے۔ اگر غلط                                                          
 بھی ہو تو کوئی نہیں۔ صحیح ہونے سے                                                         

 زیادہ ضروری عمل ہے۔                                                         
 تحقیقات کہ ریسرچ اور سائنٹیفق 

 ع دے کہ وہ اپنے تحقیقاتبچوں کو موق -              ۔ساتھ دلیلیں سپورٹ کر سکتے ہے۔
 سے دلیلیں بنا سکے۔                                                          

 بچوں کو موقع دے کہ وہ گھر کہ اندر     -            کو دیکھا سکتے ہے۔ڍاٹا اور پیمائش 
 سے جیزوں کی پیمائش کر سکے۔                                                         

 
 بچوں کی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ  -                                                         

آالت کو علیدہ کرسکے کسی بڑے انسان 
کی سوپروشن میں۔ دوبارہ جوڑنے کی 

 فکر نا کرے۔
 کرنے دے اور انہیں بچوں کو سوال  ۰                                                        

 پرابلمز کا حل بھی نکالنے دے۔         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 پانچ کالس کی سوشل سٹڈیز     
  

 
 سٹانڈرڈز_________________فیملیز سٹوڈنٹس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہے؟

 
 بچوں کو نقشیں استعمال کرنے دے اور نقشہ  -       اور نقشوں کی انفارمیشن دستاویز

 دیکھ کر چھٹیاں پالن کر سکے                       ۔ کو سمجھ سکتے ہے۔
 

 بچوں سے کہے کہ وہ اپنے دادا دادی اور  -،       دوسری مغربی جگا سے جکومت
 انکے وقت کی باتیں پوچھےنانی سے  نانا         ہسٹری، اور جغرافی کو کمپیر کرے

 کوئی چھوٹی ہسٹری مووی دیکھے۔ بچوں  -              ۔اور مختلف باتیں بھی بتائے۔
 پرانے وقت اور آج کہ وقت کہ بارے میں                                                  
 مختلف باتیں پوچھے۔                                                  

 میزیمز کو دیکھے -ے۔      وقت نے ہسٹری کو کیسے بدلہ ہ
 ہسٹری چینل دیکھے ۰       
 ھےہ وہ ہسٹوریکل کتاب پڑبچوں کو کہے ک ۰       

 میں جو پڑھا ہے وہ اور بتائے کیا کالس            
 کتاب سے کیسے ملتی ہے۔            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 کالس کی سوشل ایموشنل لرنگپانچ             
 

 سٹانڈرڈز_________________فیملیز سٹوڈنٹس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہے؟
 

 بچہ کو بتائے کہ اپنے جذبات خود سے بتائے۔  -                  لرنگ۔سوشل ایموشنل 
 انہیں بتائے کہ انکے جذبات کی قدر ہے۔ وہ اپنی                     
 خود کی جذبات سمجھ کر دوسروں کہ جذبات بہتر                                                             

 سے سمجھ سکے گے۔     
 بچوں کو پرسکون رہنا سیکھائے۔ آپ بھی  -         باقاعدہ جذبات اور روئیے کو

 پرسکون رہے جب آپ کا بچہ نا ہو۔                               سمجھ سکے
 

 بچوں کو موقع دے کہ وہ اور بچوں سے کھیل  -     اچھے سے رشتہ قائم رکھ سکے
 سکے۔ اور لوگوں کو اچھی طرح سے جانے۔ آپ           
 خود بھی اچھا رویہ رکھےجب دوسروں کہ ساتھ ہو     

 دوست بنانا بچوں کی کتابیں دیکھے جس میں  -        سکول اور کالس کہ قانون فالو
 سیکھاتے ہوجسے سوشل سکلز بنتی ہے۔                                      کرے۔

 
 اپنے جذبات دیکھائے۔ بچوں کو بتائے جب آپ  -      سیکھنے میں اچھا رویہ رکھے۔ 

 خوش یا دکھی ہو۔ اس وجہ سے وہ دوسروں سے                                              
 اچھے سے پیش آتے ہے۔                                               

 اپنے کام میں فخر محسوس کرے
 

                                لرنگ رویہ 
 اپنے بچہ کی تعریف کرے اور حوصلہ افزائی دے -     اپنے آپ کو اور سامان کو طریقہ

 اچھے رویہ کا اظہار کرے -                                سے کرنا۔۔
 ایک طرح کی روٹین بنائے جس میں مستقل روٹین ۰   

 ہو۔      
 اپنے بچہ کہ لئیے ذمہ داریاں پیدا کرے ۰                        ٹاسک میں رہے۔

 ئےکچھ بھی بدلنے سے پہلے بچوں کو بتا  ۰          ٹاسک خود سے مکمل کرے
 بچوں کو پالن بنانے کا بتائے ۰            کام ٹائم سے ختم کرے۔     

 بچوں کو مسلہ حل کرنے کا تریقہ بتائے۔ انہیں ۰                 ڈائریکشن فالو کرے۔   
 دوبارہ سے کرنے کا موقع دے۔                                               

 بچوں کو پازیٹیو رول پلے کرنے دے۔ -        کالس میں باقی بچوں کہ ساتھ  



 بچوں کو پرابلمز کہ بارے میں مختلف حل  -       حصہ لے اور گروپس میں باتیں 
 بتائے۔                                         کرے۔

 
 سٹانڈرڈز_________________فیملیز سٹوڈنٹس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہے؟

 
          اپنی خلطیاں کہ بارے میں بتائے اور کیسے آپ  -         استعمالمشورے صحیح سے 

 نے انکو حل کیا                                    ۔    کرے
 

 روز اپنے بچہ کا ہوم ورک چیک کرے -            پرابلم حل کرنے میں بخوبی
 دیکھائی

 تیاری سے سکول بھیجے۔ انہیںاپنے بچے کو  -             سکول میں تیاری سے آے 
 سکول مکمل اچھی نیند سے اور ناشتے سے                                                 

 بھیجے تاکہ انکا دن اچھا گزرے۔                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 کالس کی ریاضی: پانچ
 

 سٹانڈرڈز_________________فیملیز سٹوڈنٹس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہے؟
 

 ماڈل بناکر شروع کرے۔  -                         ۔نمبرز اور آپریشنز
 آپ اپنے بچہ کو بتائے کہ آپ انکے ساتھ ریاضی      
 کہ بارے میں سیکھنا چاہتے ہے۔       

 پلیس والیو اور نمبرز کو ارڈر
 سریریاضی کو فن بنائے۔ مثال کہ طور پر: گرو -               ئی کر سکتے ہےمیں اپال

 کی قیمتیں یا بلز کو کسور یا ڈسیمل میں مبتلہ              کرنے کی سمجھ رکھتے ہے۔ 
 کرے۔ اپنے بچہ کو پوچھے کہ ان جیزوں کو                                                
 ہم اور کس طرح سے ریاضی میں استعمال کر                   
 سکتے ہے۔                                               

 بچوں کو مختلف جیزوں کی قیمت کا انداذہ  -       پرفارمآپریشنز کو ہول نمبر سے 
 لگانے دے۔ انے جانے کا انداذہ لگائے۔                              کر سکتے ہے۔

 
 اسکا سکور کا انداذہ لگائےجب گیم کھیلے تو  -      آپریشنز کو ڈسیمل کہ ساتھ پرفارم 

 بچوں کو مختلف کیز کھیلنے دے جیسے  -                            ۔ کر سکتے ہے
 سوڈوکو اور جگساو پزل۔                                                 

 آپریشنز کو کسور کہ ساتھ پرفارم 
 ہےکر سکتے 

 
 ریاضی کی پرابلم حل کر سکتے ہے

 
 بچوں سے ہوم ورک کہ بارے میں سوال کرے -      ا۔      الجبرا اور آپریشن کا سوچن

 انہیں پہلے سے سوال کہ بارے میں کیا پتہ ہے؟ ۰                                              
 آپ سوال کی تصویر بنا سکتے ہے؟  ۰                                              
 یہ سوال پہلے کہیں دیکھا ہے؟ ۰                                              

 ایکسپریشن لکھ سکتے ہے۔نمبر 
 

 لفظوں سے کم میں 30بچوں سے کہے کہ  -      پیٹرن اور نمبرز کا تعلق بتا سکتے 

 ریاضی کانسپٹ سمجھا سکتے ہے۔                                             ہے۔
 

 آن الئن وڈیو ڈھونڈے جسے بچہ کو  -     ضی مسلے بتا سکتےماڈل بناکر ریا
 ۔                                             سمجھ آے۔ہے۔



 ڈنٹس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہے؟سٹانڈرڈز_________________فیملیز سٹو
 

 کوئی آن الئن گیم ڈھونڈے جس سے بچہ کو  -         ریاضی کو لفظوں میں سمجھا
 آپریشنز سمجھ میں آے                                سکتے ہے۔

                               
    ۰ Go Math Holt  آن الئن استعمال کرے 

    ۰ KidOYO اپنے بچہ کہ ساتھ ایکسپلور کرے۔ 

 
 ایریا کو ناپے اور پیمائش بتائے -       -ستادوستی اور پیمائش کا ڈاٹا

 بچوں کو مختلف سیپس کا بتائے -         شیپس کہ بارے میںجہتی دو 
 ۔ بتائے

 
 بچوں کو کہے کہ لیگو بالکس کہ ساتھ -        دو جہتی شیپس کا ایریا بتائے

 اور وہ جو جیز بنائے اسکا ایریا کھیلے                                             
 کہ بارے میں بتائے۔ اور والیوم     

          تین جہتی شیپس کہ بارے میں 
 کمروں کی بچوں کو کہے کہ گھر کی  -                                  ۔ بتائے

 جیسے نئے کارپٹ، پیمائش کرے۔                                              
 پینٹ اور پردے۔               آپریشنز کہ ساتھپیمائش کو 

 ) سٹانڈرڈ اور میٹرک(استعمال کرے
 

 والیوم کی بچوں سے کہے گھر میں  -         لئیےبرابلمز کو حل کرنے کہ 
 بڑے گملے کو پیمائش کرے جیسے                   ۔گرافنگ کا استعمال کرنا

 کتنے کپ پانی چاہئیے ہوگا۔                                                
 

 بتائے جیسےکہ بارے میں گرافنگ گیمز  ۰                                   
 چیکرز اور چیس۔             

                                  
                                           

 

 
 
 

 


