ی
ریاست امتحانات
اہل خانہ ےک ےلی مفید نکات
طلبا اور ِ

ے
ے
ی
رہ ںہی ،بشمول،
آپ ےک ے
بچ ےک اسکول ےک پاس متعدد طریق ںہی جن ےس وہ یہ بتا سکت ںہی کہ طلبا کتن اچیھ طرح ےس سیکھ ے
ی
ی
ی
ے
کالس کا کام ،پروجیکٹس ،اور کوئزز۔ جلد یہ ہون واےل ریاسن امتحانات یہ معلوم کرن کا ایک اور طریقہ ںہی کہ آپ کا بچہ ریاض اور
می کس طرح پیش رفت کررہا ےہ۔ یہ طلبا ےک ںلت نہایت اہم ںہی ،لیکن اساتذہ اور اسکولوں ےک ںلت بیھ ،جو ان نتائج
فنون انگریزی زبان ں
ے
ی
ی
ے
ے
می معلومات
می ریاسن امتحانات ےک بارے ں
کو تعلیم کو بہت بنان اور تمام طلبا کو اعانت فراہم کرن ےک ںلت استعمال کرن ںہی۔ ذیل ں
ے
ے
ںہی جنیک آپ کو ی
ے
ہون۔
نہی
می داخےل ضف
ریاسن امتحانات یک بنیاد پر ں
می ترق اور دیگر اسکولوں ں
جانت یک یضورت ےہ :اگےل گریڈ ں
جانت ہی۔ ہم اس آگیہ کو تسلیم ے
ے
ایک اسکول کا عملہ اور والدین ی
کرن ںہی اور اسکول برادری کو انےک اسکول
اپن اسکول کو بہت طور پر ے ں
کرن ےک لت ملکر کام ی
بنان اور نافذ ی
ی
بنان اور تمام طلبا ےک نتائج می اضافہ ی
ی
کو ے
کرن کا موقع ے
دین ہ ںی۔
کرن ےک ںلت ایک منصوبہ
بہت
ں
ں

مفید نکات
اپن بچ کو ہر ں ی
• امتحان ےس ایک رات پہےل ،ی
چت آخری وقت پر نہ
ے
ی
کہی
کرن کا ں
ی
کھان ےس لطف اندوز ہوں اور ملکر ایک ُپرتفری ح
• ایک پسندیدہ
شام گزاریں
ی
• اس کو ی
سون؛ آرام
بنائی کہ آپ کا بچہ رات کو اچیھ نیند
یقین ں
کرنا اہم ےہ
ی
ی
می ناشتہ کرن یک حوصلہ
بچ یک گھر پر یا اسکول ں
• صبح کو اپن ے
افز یائ کریں۔
• یہ وضاحت کریں کہ بعض اوقات ہر ایک فکر مند ہوتا ےہ اور
ی
می مدد گار ہو ے
سکن ےہ
فکر کام کو مکمل کرن ں
ی
بتائی کہ آپ کو اس یک قابلیت پر اعتماد ےہ۔
بچ کو ں
• اپن ے

اہم تبدیلیاں
ںی
می ،پچھےل
والدین اور
معلمی یک جانب ےس تشویشات ےک جواب ں
ی
تھی جو اس سال
می یہ تبدیلیاں یک ں
سال ،ریاست ن امتحانات ں
بیھ موٴثر ںہی۔
• کم سواالت
ی
نہی جب تک کہ وہ کارآمد
• طلبا ےک ںلت وقت یک کوئ حد ں
ے
ے
رہی— طلبا ےک ںلت دباو کم کرتا ےہ اور
طریق ےس کام کرن ں
انہی ان یک رفتار ےس کام ی
کرن کا موقع دیتا ےہ۔
ں
کرن می مضبوط کردار ادا ے
• اساتذہ امتحانات تیار ی
کرن ںہی ،اور
ں
نہی
امتحانات ےک نتائج اساتذہ یک تشخیصات پر اثر انداز ں
ے
ے
تعلیمائ
می بھرپور
ہون۔ نیویارک شہر ےک اساتذہ کالس روم ں
ے
تدریس ی
دین ےک ںلت ہون ںہی ،نا کہ ضف ایک امتحان ےک ںلت
تدریس ی
دین ےک ںلت۔
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