
سنٹرل سکول ڈسٹرکٹسیاسٹ   
     ۔ الیمنٹری ریپورٹ کارڈ

      ۔پیرنٹ گائڈ
 

 وعی جائزہ:بیسڈ ریپورٹنگ کا مجم -سٹانڈرڈ
 
سکول کی اور والدین/ گارڈین کا ایک کہ  ےکا یقین ہسنٹرل سکول ڈسٹرکٹ  اسٹسی

گروتھ میں سپورٹ کیا ہونا چاہئیے جس سے بچے کی ایجوکیشن اور مواصالت مظبوط 
ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم بتا سکتے ہے کہ بچے کی ریپورٹ کارڈ جا سکتا ہے۔ 

پڑھائی اپنی ہم اور  بتائی جاتی ہےبچے کی پرفارمنس  کیسی ہے۔ ریپورٹ کارڈاچیومنٹ 
 بہتر کر سکے۔ 

 
استعمال کر کارڈ ریپورٹ سٹانڈرڈ بیسڈ کنڈرگارٹن سے لیکر پانچ کالس تک ڈسٹرکٹ اب 

 اس پر۔ ہر لیول پر بچے کی پروگریس بتا سکتا ہےڈیٹیل سے والدین کو زیادہ  جو رہا ہے
یدیں ہے اور اس سمجھ تصویر دیتا ہےکہ ان سے کیا امصاف ایک والدین اور طالبعلم کو 

 سٹانڈرڈ بیسڈ ریپورٹ کارڈبہتر سپورٹ کر سکتے ہے۔ سے والدین اپنے بچوں کو 
ی کتنکی اور طالبعلم  کو بتاتا ہے کہ ان سے کیا امیدیں ہےطالبعلم، ٹیچرز اور والدین 

 پروگریس ہو رہی ہے۔ 
 

طالبعلم کی جو گریڈز پر بیسڈ ہے کس جنریشن نیو یارک سٹیٹ لرنگ سٹانڈرڈ نیکسٹ 
کر سکتے کیا طالبعلم  پڑھائی میں ہ۔ اس میں بتایا جاتا ہے کپرفارمنس کو جیلنج کرتا ہے

 اور انکو کیا پتہ ہونا چاہئیے۔  ہے
 

 سٹوڈنٹ پروگریس:ریپورٹنگ 
 

دئیے جاتے ہے۔ جو ذہانت اور سکلز پر  گریڈز اچیومنٹ کہ حساب سے دئیے جاتے ہے
پر اثر اور طالبعلم کی پرفارمنس  اچیومنٹ لیول ہوگا وہ گریڈ پر ایگاجو سب سے متواتر 

 طالبعلم کا سکول میں سلوک اور رویہ۔ بقیہ فوکس ہر طالبعلم کی اچیومنٹ پر ہوگاکریگا۔ 
ہے سٹانڈرڈ بیسڈ انڈیکیٹر سسٹم کا نئی ریپورٹ کارڈ پڑھائی سے الگ ریپورٹ کیا جائگا۔ 

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

 
 



 مسلسل جاری رکھنا:
 

 خود کہ طور پر گریڈ لیول پر ہو۔ہر طالبعلم 
 

 پروگرسنگ )ترقی( 
 

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

 
 ابھی واضع نہیں ہوا

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

 ہے۔ 
 

 ز کی تیاری:کانفرنسیوالدین کی 
 

 ٹیچر کہ ساتھ کانفرنس۔اپنے بچہ کی 
 

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

 
 کر سکتے ہے۔کچھ ٹپس اور تجاویز جو فالو 

 
 ۔۔۔کانفرنس سے پہلے

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

 سکول کا کام دیکھے۔کا  ہاپنے بچ -
 انکی پروگریس کا پوچھے۔اپنے بچہ سے  -
 طاقت اور کمزوریاں دھیان میں رکھے۔اپنے بچہ کی  -
ل کہ طور پر جیسے، کیا میرا بچہ مثاسے پوچھے۔  کوئی بھی سوال ہو تو ٹیچر -

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

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



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

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

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

 
 ۔۔۔کانفرنس کہ بعد

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

 کہ لئیے۔
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ریڈنگ:کی چوتھی کالس 
 
 

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

 پڑھ رہے ہے             ائڈیازکو سپورٹ اور منطقی استنباط کرے
__________________________ 

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

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

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

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

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

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

 آپ بچہ کی ریڈنگ اونچی آواز میں  - شناخت اور تجزیہ کر سکتے ہے۔        ٹیکسٹ کو 
 ےسنے تاکہ وہ روانگی سے پڑھ سک                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چوتھی کالس کی رائٹنگ
 

 
 ؟سکتے ہےفیملیز سٹوڈنٹس کو کیسے سپورٹ کر نڈرڈز________________سٹا
 

 کو حوصلہ دے کہوالدین اپنے بچہ  -                آئڈیاز لےٹیکسٹ کہ مختلف طرح کہ 
 وہ جرنل بنائے اور اس میں باتیں                 مختلف طرح کہ پارا لکھ سکےسکے۔ 
 جن کہ بارے میں وہ پڑھتے لکھے               رائے، اور انفارمیشنلوضاحتی، جیسے 

 ۔۔                     ہےجس میں اپنے آئڈیاز بتا سکے۔ اپار
 بچوںوالدین مختلف طریقوں سے  -           _________________________

 کو باتیں لکھ وا سکتے ہے جیسے                انفارمیشنل ٹیکسٹ کہ جواب دے سکے۔
                                                                      شاپنگ لسٹ۰                   _________________________

 چھٹیوں کی پالنگ ۰                                                                     
                                                                     ریسرچ ۰             پالن کرنا۔              حکمت عملی طریقہ سے  

                                                                     روز کی پالنگ کرنا ۰_________________________                   
 کرناکنونشن کو اپالئی سٹانڈرڈ انگلش میں 

 

                                                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چوتھی 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 ۰    لٹرسی ڈسکشن کرے۔                          
 کارڈ گیمز ۰      ____________________         

 کار گیم ۰      
 اپنے تجربات کی باتیں کرے ۰        جواب کرےگفتگو کہ حساب سے سوال 

 
 بچوں سے پورے دن کہ بارے میں -           ۔خیرہذصحیح اور آئڈیازاپنے خیاالت 

 پوچھے                                  ۔۔کرےالفاظ میں بیان 
                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 چوتھی کالس کی سائنس
 

 ؟سٹانڈرڈز_________________فیملیز سٹوڈنٹس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہے
 

       بچوں کو حوصلہ افزائی کرے کہ  -                     ____تے ہےسائنٹیفق ماڈلز بنا سک
 کیسے بنتے ہے۔ اگر غلط سائنٹیفق ماڈل                                                          

 ہونے سے صحیح بھی ہو تو کوئی نہیں۔                                                         
 ہے۔ عملضروری زیادہ                                                          

 پیٹرنزبچوں سے سوال پوچھے کہ وہ  -        کو تجزیہ کر سکتے ہے۔ڈاٹا اور پیٹرنز 
 اس مہینہ آپ نے کو سمجھے۔ جیسے کہ                                                         
 موسم کہ بارے میں کیا نوٹس کیا؟                                                         

 چھوٹی ڈیٹیلز نوٹس کرےاور پوچھے  ۰                                                      
 کونسے  کونسی شیپس نظر آرہی ہے؟                                                         
 کیسی محسوس کرتی ہے؟ رنگ کی ہے؟                                                          
 ایک جیسی کیسے لگتی ہے؟ اور آپ کو         
 کون سی پیٹرن نظر آرہی ہے؟        

 حوصلہ افزائی کرے کہ وہ بچوں کی  -     بلمز کہ کتنے حل نکل سکتے ہےمختلف پرا
بڑے انسان آالت کو علیدہ کرسکے کسی 

دوبارہ جوڑنے کی ۔ میںکی سوپروشن 
 فکر نا کرے۔

انہیں بچوں کو سوال کرنے دے۔  ۰
 پرابلمز کہ حل خود سے نکالنے دے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 چوتھی کالس کی سوشل سٹڈیز     
 
 

 سٹانڈرڈز_________________فیملیز سٹوڈنٹس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہے؟
 
 نیو یارک سٹیٹ یا النگ ائلینڈ کی سیر کرکے  -          کہ بارے ختلف تاریخی تقریباتم

 ہمارے سٹیٹ کہ بارے میں جانکاری کرےآے۔                        میں سمجھا سکتے ہے
            خصوصیات کہ بارے میں بتائے جغرافیائی اور  

 ثر پڑتا ہو۔جس کی وجہ ہم پر ا
 بتائے کہ کیو وہ خاص تقریبات کہ بارے میں  -      ہسٹریجخرافی، نیو یارک سٹیٹ کہ 

 ہوئے۔          وجہ اور اثر بتائےاور حکومت کہ 
 بچوں کو لوکل حکومت میٹنگز میں لیکر ۰                                        
 ۔جائےجیسے کمیونیٹی میٹنگز                                               

 پڑھےموویز، ٹی وی شو، یا کوئی آرٹیکل  ۰            کی جغرافی اورنیو یارک سٹیٹ 
 اور روز کہ ماحول سے مالئے اور کیو آپ          کاماحول  اور انکےلوگوں کا تعلق 

 ایسا محسوس کرتے ہے                            ۔تسلیم کر سکےاثر 
 جگا پر جائے۔میوزیم اور تاریخی  ۰ 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 لرنگچوتھی کالس کی سوشل ایموشنل             
 

 سٹانڈرڈز_________________فیملیز سٹوڈنٹس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہے؟
 

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

                 کہ جذبات بہتر خود کی جذبات سمجھ کر دوسروں                                             
 سے سمجھ سکے گے۔     

 بچوں کو پرسکون رہنا سیکھائے۔ آپ بھی  -         باقاعدہ جذبات اور روئیے کو
 رہے جب آپ کا بچہ نا ہو۔پرسکون                                سمجھ سکے

 
 بچوں کو موقع دے کہ وہ اور بچوں سے کھیل  -     اچھے سے رشتہ قائم رکھ سکے

 ۔ آپ      سکے۔ اور لوگوں کو اچھی طرح سے جانے     
 جب دوسروں کہ ساتھ ہوخود بھی اچھا رویہ رکھے     

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

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

 دکھی ہو۔ اس وجہ سے وہ دوسروں سےخوش یا                                               
 چھے سے پیش آتے ہے۔ ا                                              

 فخر محسوس کرےاپنے کام میں 
 

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

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

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

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

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



 پازیٹیو رول پلے کرنے دے۔بچوں کو  -         کالس میں باقی بچوں کہ ساتھ 
 حل بچوں کو پرابلمز کہ بارے میں مختلف  -       حصہ لے اور گروپس میں باتیں 

 ائے۔ بت                                        ۔کرے
 

 سٹانڈرڈز_________________فیملیز سٹوڈنٹس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہے؟
 

           بتائے اور کیسے آپاپنی خلطیاں کہ بارے میں  -         مشورے صحیح سے استعمال
 نے انکو حل کیا                                    ۔    کرے

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

 دیکھائی
 انہیںاپنے بچے کو تیاری سے سکول بھیجے۔  -             ری سے آے سکول میں تیا

 ول مکمل اچھی نیند سے اور ناشتے سے سک                                                
 ۔بھیجے تاکہ انکا دن اچھا گزرے                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 چوتھی کالس کی ریاضی:
 

 سٹانڈرڈز_________________فیملیز سٹوڈنٹس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہے؟
 

 ۔ ماڈل بناکر شروع کرے -                    اور آپریشنز۔   نمبرز 
 بتائے کہ آپ انکے ساتھ ریاضیآپ اپنے بچہ کو       

 کہ بارے میں سیکھنا چاہتے ہے۔       
 سمجھتےنمبرز کی پلیس والیو 

 ہے۔ 
 

   گروسریمثال کہ طور پر: فن بنائے۔ ریاضی کو  -         آپریشنز کس طرح سے شروع
 کسور یا ڈسیمل میں مبتلہ کی قیمتیں یا بلز کو         ۔      کرنے کی سمجھ رکھتے ہے

 ۔ اپنے بچہ کو پوچھے کہ ان جیزوں کو کرے                                               
              کرہم اور کس طرح سے ریاضی میں استعمال       

 ہے۔  سکتے                                               
       ۔ یہ سب کر سکتے ہےاور تقسیم تک ضرب  12 -      کسور کو کیسے استعمال کرنا ہے

 سے ضروری بات ہے جو چوتھی کالس کو آنا               
 اگے کالس میں انکے لئیے اسانیچاہئیے ہے۔             کےکسور کو کیسے اپالئی کر

 ہوجائگی۔ اپنے بچوں کا ان آپریشنز میں                                   ۔سمجھنا ہے
 امتیحان لے۔ وہ ڈرل استعمال کرے جس سے                                                 

 انکو سمجھ آے         فرقکسور اور ڈسیملز کہ درمیان 
 سمجھنا

 
 مائنس، ضربروانگی سے جمع، 

 اور تقسیم کر سکتے ہے
 

 بچوں سے ہوم ورک کہ بارے میں سوال کرے -      ۔      االجبرا اور آپریشن کا سوچن
 ہے؟ انہیں پہلے سے سوال کہ بارے میں کیا پتہ ۰                                              
 آپ سوال کی تصویر بنا سکتے ہے؟  ۰                                              



 یہ سوال پہلے کہیں دیکھا ہے؟ ۰                                              
       ۔   سمجھانے کہ لئیے ماڈل یا الفاظ

                ۔   استعمال کر سکتے ہے
 

 ہول نمبر حلمختلف آپریشنز سے 
 کر سکتے ہے

 
 سٹانڈرڈز_________________فیملیز سٹوڈنٹس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہے؟

 
 ملٹی سٹیپ پرابلمز کہ بارے میں سمجھے اور  -             فیکٹرز اور ملٹیپلز کو سمجھ

 بچہ سے کہے کہ وہ سٹپ بائے سٹپ آپ کو                                   ۔سکتے ہے
 ۔ مثال کہ طور پر پہلہ ، دوسرا سٹپسمجھائے                                                 

 اپنے بچہ کہ ساتھ پریٹس ٹیسٹ کرے -     مختلف پیٹرنز کو پہچان سکتے ہے
 

 ۔ جیسے الئنز اور اینگلز کہ بارے میں پتہ ہو -            پیمائش کا ڈاٹاستادوستی اور 
 کھیلونے ہو۔کھانے اور                                                  

 آبجیکٹ کو پہچان سکےالئنز وغیرہ سے آپ  -           بڑے سے چھوٹا کرپیمائش کو 
 روٹریکٹر استعمال کر سکتے ہے۔رولر اور پ -                                        سکے

 
 سکے۔پیمائش کو صحیح سے ناپ 

 
 ڈاٹا نکال سکتے ہے

 
 اینگلز کا پتہ ہو اور انکی پیمائش بھی کر سکتے ہے

 
 اینگلز کو بنا سکتے ہے اور شیپس کہ بارے میں بتا سکتے ہے

 
 فاظ اپنی بات کو سمجھانے کہ لئیے آپ صحیح ماڈل اور ال

 کر سکتے ہے۔
 
 

                       
 
 

                                                        


