
 

 

 جوناتھن کی ضرورتوں کے مطابق بنائے گئے وسائل 

 کیریئر کے لیے تیاری کریں    کالج کے لیے منصوبہ
    

 
کالجوں اور ڈگری پروگراموں کے بارے میں  

 جاننا

 

 

 
 کیریئر کے اختیارات کی جستجو   

شرائط کے  کالجوں، ڈگری پروگراموں، اور داخلے کی  • 
جاننے کے لئے کالج اور کیریئر میلے میں  بارے میں 

 شرکت کریں۔
ایسے کالجوں کا "ورچؤل ڻور" کریں جس میں آپ کی   •

 ہو، یا اپنے والدین کے ساتھ مقامی کالج جائیں۔دلچسپی 

اپنی دلچسپیوں اور طرز زندگی کی توقعات پر مبنی   • 
کیریئر اور پیشے تالش کریں، یا مقامی انڻرنشپ کے  

 بارے میں پوچھیں۔مواقع کے 
) کورسز کو تالش  CTEکیریئر اور ڻیکنیکل ایجوکیشن ( •

 کریں جو آپ کے کیریئر کے مفادات سے جڑے ہوں۔ 
کے اختیارات   سے فوج میں اندراج   کسی بھرتی کننده •

 کے بارے میں بات کریں۔ 

 
 ہائی اسکول میں کالج کے لیے تیاری  

 
 بندی منصوبہ  کی  کورس مطالعاتی  

پلیسمنٹ  اعلی درجے کے کورس ورکس جیسے ایڈوانسڈ  • 
اور انڻرنیشنل بیکالؤریٹ کالسز اور مقامی کمیونڻی کالج  

 کے ذریعہ پیش کرده ڈؤل کریڈٹ آپشنز دریافت کریں۔
  PSAT ،ACTکالج کی تیاری کی تشخیصات جیسے  •

)  TSIایڻیو ( اسپائر، اور / یا ڻیکساس سکسس انیشی
 ۔ امتحان کے لئے تیاری کریں

تصدیق  اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کے  • 
کرده فیصلے اپ کے کریئر کے مفادات سے کے موافق  

 ہوں، اس پر نظر ثانی کریں۔   
• CTE   کورسز کے مرکوز تسلسل میں شرکت کریں جو

پر مبنی سیکھنے کے   صنعت پر مبنی استناد اور کام 
 مواقع کا باعث بن سکیں۔

 تعلیمی کوائف تیار کرنا کالج کا    
 

 تالش  یک مواقع یمبن  پر ئری ری ک

غیر نصابی سرگرمیوں میں شامل ہوں (کالج ایسے طلباء   • 
کرتے ہیں جو اپنے اسکولوں کے سرگرم رہنما تالش 
 ہوں)۔

سمر انرچمنٹ پروگرام میں حصہ لیں (مواقع کے لیے   •
یونیورسڻیوں اور اپنے مقامی اسکول ضلع   مقامی

 جائیں)۔

ہوں  کیریئر اینڈ ڻیکنیکل اسڻوڈنٹ آرگنائزیشن میں شامل  • 
جہاں آپ اپنے کیریئر کی تیاری کی مہارت کو حقیقی  

 دنیا کی سرگرمیوں کے ذریعہ الگو کرسکیں۔ 
موسم گرما کے کیریئرسے متعلق مہارت کی تعمیر کے   •

جو کاروبار یا   پروگراموں میں شرکت پر غور کریں
 ذریعہ منعقد کیے جاتے ہیں۔دیگر تنظیموں کے 

 
 
 
 
 

 کالج اور کیریئر کی منصوبہ بندی
 اپنے ہائی اسکول کونسلر سے پوچھنے کے لئے تجویز کرده سواالت 

 مجھے کالج اور کیریئر کے اختیارات کے بارے میں مزید جاننے کی ضرورت ہے۔ کالج اور کیریئر کا میلہ کب ہے؟  .1
مبنی استناد یا کام پر مبنی ) کے کون سے مواقع پیش کیے جاتے ہیں جو صنعت پرCTEڻیکنیکل ایجوکیشن (میرے اسکول میں کیریئر اور  .2

 سیکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں؟ 
میں دسویں، گیارہویں اور بارہویں جماعت میں کون سے دوسرے کالج کے کریڈٹ اور کیریئر کی تیاری کی کالس لے سکتا ہوں؟ مجھے   .3

 ایڈوانسڈ پلیسمینٹ کورس کے لیے تیاری کیسے کرنی چاہئے؟ دوہرے کریڈٹ یا 
ایسپائر امتحان دینے کے لئے کیسے سائن اپ کرسکتا ہوں؟ مجھے اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیئے؟ کیا   ACT، اور / یا PSAT ،TSIAمیں  .4

 اس کے لیے مالی اعانت دستیاب ہے؟ 
کیریئرکی تعمیر سے متعلق مہارت کے پروگراموں کے بارے میں معلومات کہاں سے مل سکتی مجھے مقامی سمر انرچمنٹ پروگراموں اور  .5

 ہیں؟ 

 

 

 
 :اسڻار رپورٹ کارڈ برائے 2021خفیہ   
 

 جوناتھن ہرنینڈیز جونز
First name کارکردگی ایک نظر میں 

 

 
 I انگریزی 

 
 Iالجبرا 

 
 حیاتیات 

 
 انگریزی دوم 

 
 امریکی تاریخ

 
 نہیں مال 
 گریڈ لیول 

ڻیسٹ کی تاریخ: موسم بہار  
2021 

 
 نہیں مال 
 گریڈ لیول 

ڻیسٹ کی تاریخ: موسم  
 2021بہار 

 
 رسائی 

 گریڈ لیول 
ڻیسٹ کی تاریخ: موسم بہار  

2021 

 
 میڻس 

 گریڈ لیول 
ڻیسٹ کی تاریخ: موسم بہار  

2021 

 
 ماسڻرس 

 لیول گریڈ 
ڻیسٹ کی تاریخ: موسم  

 2021بہار 
 

پر  TexasAssessment.gov مزید جاننے کے لیے  
 جا کر الگ ان کریں۔. 

جوناتھن کی منفرد رسائی  
 999999 کوڈ 

 
  

  کمشنر کی جانب سے 

امتحانات زندگی کا حصہ ہیں۔ ہمارے  
بچے ڈرائیونگ الئسنس لینے، کالج میں 

 داخلہ کے لیے ڻیسٹ دیں گے، 
مالزمتیں حاصل  یہاں تک کہ کچھ خاص  

کرنے کے لیے بھی۔ خود میں چار بچوں  
جانتا   حیثیت سے،  کی  ہونے  والدین  کے 
میرے   امتحان مجھے  بھی  کوئی  کہ  ہوں 
بتا   نہیں  کچھ  سب  میں  بارے  کے  بچوں 
سکتا۔ لیکن اسڻار امتحانات کو ایسی مفید  
معلومات فراہم کرنے کے لئے تیار کیا گیا 

ظ سے  ہے کہ ہمارے بچوں نے تعلیمی لحا
کتنا سیکھا ہے اور آئنده مراحل کے لئے  

 وه کتنی اچھی طرح سے تیار ہیں

 جو طلبا ہائی اسکول سے گریجویشن  
ہیں۔کے ذریعہ گریڈ کی سطح پر پورا   

اترتے ہیں یا ماسڻر کرتے ہیں، ان کے  
  60امکان  کالج کی کالسز پاس ہونے کا  

ہوتا ہے، ان کی زندگی فیصد سے زیاده 
آمدنی اور کامیابی کے امکانات بھر کی 

 میں خاطر خواه اضافہ ہوتا ہے۔ 
اس رپورٹ کا مقصد آپ کو اس بارے میں  

معلومات فراہم کرنا ہے کہ آپ کے بچے نے  
اس سال اسکول میں تعلیمی مواد کس طرح  

سیکھا ہے اور مزید سیکھنے میں آپ ان کی  
  کس طرح مدد کرسکتے

 
 
 
 
 

 ایجوکیشنمائیک مورات، کمشنر آف 

 دیں  وقت زیاده سے  زیاده دوران کے کانفرنسوں اساتذه والدین

 اساتذه سے پوچھنے کے لئے سواالت کے نمونے: 
 میرے بچے کے استحکام کے طور پر آپ کیا کچھ دیکھتے ہیں؟  •
 میرا بچہ اسکول میں کس چیز میں زیاده دلچسپی لیتا ہوا معلوم پڑتا ہے؟  •
 جماعتوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے؟ کیا میرا بچہ اپنے ہم  •
اپنے بچے کو کالج، کیریئر، یا ملڻری کے لیے تیار کرنے کے لئے میں کیا کر سکتا   •

 ہوں؟
 کیا میرا بچہ اپنی بہترین کوشش کر رہا ہے؟ •
 میرا بچہ ایسا کیا کرسکتا ہے جو وه پہلے سے نہیں کررہا ہے؟  •
ج کون سا ہے، اور میں ان آپ کے خیال میں میرے بچے کیلئے سب سے بڑا چیلن •

 چیلنجوں سے نمڻنے میں اس کی کس طرح مدد کرسکتا ہوں؟ 

 
 

 نتائج کا کیا مطلب ہے
اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچے نے 

STAAR  پر کتنا اچھا کام کیا ہے۔ کارکردگی کی
 چار سطحیں ہیں۔

 
 گریڈ سطح میں مہارت یافتہ ہے

کورس کی جانکاری اور اہلیتوں میں 
مہارت میں مہارت کا مظاہره کیا گیآ ہے 

طالب علم کالج اور کیریئر کی   —ہے
 تیاری کی راه پر ہے۔

 
 گریڈ سطح کی تکمیل کرتا ہے

  —مشموالت کا پختہ علم  کورس کے
طالب علم اگلی جماعت میں ترقی کے 

 لئے تیار ہے۔
 

 گریڈ سطح تک پہنچ رہا ہے
کورس مشموالت کے بارے میں کچھ 

معلومات ہیں لیکن اہم عناصر نہیں بھی 
آئنده سال میں طالب علم  —ہوسکتے ہیں 

 کو اضافی مدد درکار ہے۔
 

 گریڈ سطح کی تکمیل نہیں کی
توقعات کے بارے میں  کورس کی

کوئی بنیادی تفہیم بیان نہیں کی گئی 
آئنده سال طالب علم کو کافی  —ہے 

 مدد کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
 

http://texasassessment.gov/


 
 صاتی تشخ یک) EOC(  اختتام  کے کورس

 

 9گریڈ  جوناتھن ہرنینڈیزجونز 

 ضلع کا نام 999-999: ضلع   999999999:طالب علم کی مقامی آئی ڈی  9999:*****طالب علم کا شناختی کارڈ
 

   2021 ڻیسٹ کی تاریخ: موسم بہار I انگریزی 

 

 کی نہیں تکمیل کی سطح  گریڈ
آپ کے بچے نے اس امتحان میں حصہ 

فیصد کے   0طلباء کے لینے والے تمام 
 بہتر اسکور حاصل کیا۔ مساوی یا 

 

 
 کیا پاس

 

 کے لئے علم اور ہنر کے زمرے  Iانگریزی 
 کثیر انتخابی تحریری کمپوزیشن 

تمام انواع کو سمجھنا  کمپوزیشن
 تجزیہ کرنا  /

/    تفہیم کی متن ادبی
 تجزیہ

  کی متن معلوماتی
 تجزیہ /  تفہیم

 ترمیم نظرثانی 

   16کل 
  10پوائنڻس میں 

 میں   8کل 
 درست  0

 میں 13کل 
 درست  0 

 میں   13کل 
 درست  0

 میں   9کل 
 درست  0

 میں   9کل 
 درست  0

 

   2021 بہار موسم:  خیتار ی ک سٹیڻ I الجبرا 

 

 یک ںی نہ  لی تکم یک سطح  ڈی گر
  کیشر ںیبچے نے اس امتحان مکے   آپ

  کے مساوی یا بہتر فیصد 1کے تمام طلباء 
 ۔ ایاسکور حاصل ک

 

 
 کیا پاس

 

 زمرے  کے ہنر و  علم لیے  کے I الجبرا

خطی افعال، تسویہ اور عدم   عدد اور الجبرا کے طریقے 
مساوات کو بیان اور اس کی  

 گرافنگ کرنا

خطی افعال، تسویہ اور عدم  
مساوات کو تحریر اور حل  

 کرنا

 مربع کے افعال اور مساوات 

 

 افعال   توضیحی
 اور مساوات 

 میں 11کل 
 درست  2 

 میں 21کل 
 درست  2 

 میں 14کل 
 درست  2 

 میں 11کل 
 درست  2 

 میں 6کل 
 درست  2 

 

   2021 بہار موسم:  خیتار ی ک سٹیڻ ات یاتیح

 

 گریڈ سطح تک  
 پہنچ رہا ہے 

آپ کے بچے نے امتحان میں شریک تمام 
فیصد کے مساوی یا بہتر  16طلباء کے  

 اسکور حاصل کیا۔ 

 

 
 کیا پاس

 

 زمرے  کے ہنر  و علم لیے کے) بایولوجی( حیات  علم

  اندر  کے نظام یات یماحول
 انحصار  یباہم

ارتقاء اور درجہ   یاتی اتیح  سسڻم عمل اور  یاتی اتیح 
 یبند

 کام  اور ساخت  یک لیس کانزمیکے م اتیاتینیج 

   ںیم 10 کل
 درست  2

 ںیم 10 کل
 درست  1

   ںیم 10 کل
 درست  10

   ںیم 10 کل
 درست  10

   ںیم 0 کل
 درست  10

 

 

 
 تشخیصات کی) EOC(  اختتام  کے کورس

 

 9گریڈ  جوناتھن ہرنینڈیزجونز 

 2021موسم بہار  : رپورٹ کی تاریخ  گروپ کا نام:کالس گروپ   کیمپس کا نام  999:کیمپس
 

   2021ڻیسٹ کی تاریخ: موسم بہار  انگریزی دوم 

 

 گریڈ سطح کی تکمیل کرتا ہے 
آپ کے بچے نے اس امتحان میں حصہ 

  61لینے والے تمام طلبا میں مساوی یا 
  فیصد سے زیاده اسکور حاصل کیا ہے۔

 
 کیا پاس

 

 کے لئے علم اور ہنر کے زمرے  IIانگریزی 
 االنتخاب متعدد  تحریری ساخت 

تمام انواع کو سمجھنا  ساخت
 تجزیہ کرنا  /

ادبی متن کی تفہیم /  
 تجزیہ

معلوماتی متن کی  
 تفہیم / تجزیہ 

 ترمیم نظرثانی 

 پو  10کل 
  61ائنڻس میں 

 میں   8کل 
 درست 8 

 میں   13کل 
 درست 13

 میں   13کل 
 درست 13

 میں 9کل 
 درست  5

 میں   9کل 
 درست  0

 

   2021تاریخ: موسم بہار ڻیسٹ کی  امریکی تاریخ

 

 گریڈ سطح میں مہارت یافتہ ہے 
آپ کے بچے نے اس امتحان میں شریک  

فیصد کے مساوی یا  81تمام طلباء کے 
 بہتر  اسکور حاصل کیا۔ 

 

 
 کیا پاس

 

 امریکی تاریخ کے لیے علم و ہنر کے زمرے 

معاشیات، سائنس، ڻکنالوجی، اور   حکومت اور شہریت  والثقافة  الجغرافیا تاریخ 
 سماجیات

 30کل 
 درست  21میں 

 میں 12کل 
 درست  12 

 میں 10کل 
 درست  10 

 میں 16کل 
 درست 14 

 

 نامزد فرد کے لیے کچھ کتابوں کی سفارش کی جاتی ہے۔ 

 

 

  فرہنگ الفاظ کی پیمائش:
1065L 

 
 کثیر درجی پیمائش: 

 990Q 

 

ذخیره الفاظ اور کثیر درجی پیمائشوں اور کس طرح ان کا استعمال آپ  
کے بچے کی کامیابی میں مدد کے لیے کیا جاسکتا ہے اس کے بارے  

 پر مزید جانیں TexasAssessment.govمیں  
 

 
 
 
 
 

 999999999-99999999-051521 99999-9999# دستاویز

ہے یافتہ مہارت میں سطح گریڈ  
(4831-6416) 

 

 کی نہیں تکمیل کی سطح گریڈ
(4000-4830) 

 

  گریڈ  سطح تک پہنچ رہا ہے
(3775-3999) 

 

    ہے کرتا تکمیل کی سطح گریڈ
(961-3774) 

 

 النتیجة
2534 

 ہے یافتہ مہارت میں سطح گریڈ
  گریڈ سطح کی تکمیل نہیں کی (4333-6181)

  گریڈ  سطح تک پہنچ رہا ہے (4000-4332)
گریڈ سطح کی تکمیل کرتا ہے     (3550-3999)

(1420-3549) 

 النتیجة
3065 

 ہے یافتہ مہارت میں سطح گریڈ
  گریڈ سطح کی تکمیل نہیں کی (4576-6229)

  گریڈ  سطح تک پہنچ رہا ہے (4000-4575)
گریڈ سطح کی تکمیل کرتا ہے     (3550-3999)

(1383-3549) 

 النتیجة
3637 

ہے یافتہ مہارت میں سطح گریڈ  
(4691-6367) 

 

  گریڈ سطح کی تکمیل نہیں کی
(4000-4690)  

  گریڈ  سطح تک پہنچ رہا ہے
(3775-3999)  

 ہے کرتا تکمیل کی سطح گریڈ
(1145-3774)  

 النتیجة
4083 

 ہے یافتہ مہارت میں سطح گریڈ
 کی نہیں تکمیل کی سطح گریڈ (4440-6476)

 ہے رہا پہنچ تک سطح گریڈ (4000-4439)
 ہے کرتا تکمیل کی سطح گریڈ (3550-3999)

(927-3549) 

 النتیجة
4581 

TexasAssessment.gov نے جن سواالت کے غلط جواب دیئے ہیں انہیں دیکھنا  جوناتھن
 الگ ان کرنے کے لیے اس کوڈ کا استعمال کریں۔ چاہتے ہیں

 
999999 TexasAssessment.gov  کتاب ڈھونڈنے والے آلے کا استعمال کرکے جوناتھن کی پڑھنے کی

 سطح پر مزید کتابیں تالش کریں۔
 

999999 
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