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 پر جا کر الگ ان کریں۔ 
جوناتھن کا منفرد  

 999999کوڈ   رسائی
 نتائج کا کیا مطلب ہے  کمشنر کی جانب سے 

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچے  
STAARنے پر کتنا اچھا کام کیا ہے۔ اس    

 میں کارکردگی کی چار سطحیں ہیں۔ 

 گریڈ سطح میں مہارت یافتہ ہے 
کورس کی جانکاری اور اہلیتوں میں  

 مہارت کا مظاہره کیا گیا 
طالب علم کالج اور کیریئر کی   —

 تیاری کی راه پر ہے۔ 

 گریڈ سطح کی تکمیل کرتا ہے 
 — پختہ علم کورس کے مشموالت کا 

طالب علم اگلی جماعت میں ترقی کے 
 لئے تیار ہے۔ 

 گریڈ سطج تک پہنچ رہا ہے 
کورس مشموالت کے بارے میں کچھ 
معلومات ہیں لیکن اہم عناصر نہیں بھی 

آئنده سال طالب علم   — ہوسکتے ہیں  
 کو اضافی مدد درکار ہے۔ 

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

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

 مدد کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ 

جو طلبا ہائی اسکول سے سند یافتگی میں 
گریڈ سطح پر پورا اترتے ہیں یا اس میں  

مہارت حاصل کرتے ہیں، ان کے کالج کی  
  60  امکان کالسوں میں پاس ہونے کا 

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

  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 کو  
کتنے بہتر طور پر سیکھا ہے اور مزید  

طرح مدد  سیکھنے میں آپ ان کی کس  
 کرسکتے ہیں۔

امتحانات زندگی کا حصہ ہیں۔ ہمارے بچوں کو  
ڈرائیونگ الئسنس کے حصول، کالج میں داخلہ،  
حتی کہ کچھ خاص مالزمتوں کے لیے امتحانات  
دینے ہوں گے۔ خود میں چار بچوں کے والدین  
ہونے کی حیثیت سے، جانتا ہوں کہ کوئی بھی  

سب   امتحان مجھے میرے بچوں کے بارے میں
امتحانات کو   STAARکچھ نہیں بتا سکتا۔ لیکن 

اس بارے میں مفید معلومات فراہم کرنے کے  
لئے تیار کیا گیا ہے کہ ہمارے بچوں نے تعلیمی  

لحاظ سے کتنا سیکھا ہے اور آئنده مراحل کے  
 لئے وه کتنی اچھی طرح سے تیار ہیں۔

 ائیک موراتھ، کمشنر آف ایجوکیشن

 اساتذه کانفرنسوں کے دوران زیاده سے زیاده وقت دیں والدین 
 اساتذه سے پوچھنے کے لئے سواالت کے نمونے:

 آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کے استحکام کے حوالے سےمیرے بچے  •
 ہے؟ لگتی ہے میرے بچے کو اسکول میں کس چیز میں زیاده دلچسپی •
 جول رکھتا ہے؟  میلاچھی طرح  کیا میرا بچہ اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ  •
میں اپنے بچے کو مڈل اسکول کے لئے تیار کرنے کے لئے سب سے اہم کام کیا  •

 کرسکتا ہوں؟
 کیا میرا بچہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے؟ •
 میرا بچہ ایسا کیا کرسکتا ہے جو وه پہلے سے نہیں کررہا ہے؟ •
انسا ہے، اور میں  آپ کے خیال میں میرے بچے کیلئے سب سے بڑا چیلنج کون •

 چیلنجوں سے نمڻنے کے لیے اس کی کس طرح مدد کرسکتا ہوں؟

جوناتھن کے لئے وضع کرده وسائل
 پڑھنا 

 کی پڑھنے کی سمجھ کو بہتر بنانے کی حکمت عملی  5آپ کے بچے کے جماعت 

 تمام انواع کو سمجھنا / تجزیہ کرنا 
سامنا ہے یا   اگر آپ کے بچے کو کسی کتاب میں مشکالت کا •

وه بور ہو رہا ہے تو اسے اس کو چھوڑنے دیں۔ اپنے بچے 
کو کسی مشکل یا بے کار کتاب پڑھنے کے لئے مجبور  

کرنے سے، جس کا مقصد محض لطف لینا ہو، اس خیال کو 
تقویت ملے گی کہ پڑھنا ایک کام ہے۔ اپنے بچے کو ایسی  

قابل تالش کرنے میں مدد کریں جو اس کے لیے زیاده  کتاب
 فہم اور دلچسپی سے بھری ہو۔ 

 تفہیم / تجزیہ  ا ادبی متن ک
اپنے بچے کو کتاب کے ایک سلسلے کو پڑھنے کی ترغیب   •

دیں۔ کتابی سلسلے کو پڑھنے سے آپ کے بچے کے لئے یہ 
سمجھنا آسان ہوجاتا ہے کہ کتاب میں کیا چل رہا ہے، اور اس  

اضافہ ہوتا ہے۔۔ جوں سے اس کی قابلیت کے احساسات میں 
جوں ان کی فہم اور روانی بڑھتی ہے، اسی طرح ان کے  

 پڑھنے کا اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ 

 معلوماتی متن کا تفہیم / تجزیہ 
معلوماتی متن کے ڻکڑے کی ماڈل سکیمنگ یا اسکیننگ  •

کرنا۔ اپنے بچے کو مکمل نظریہ حاصل کرنے کے لئے ایک  
صفحے کو پڑھنے کے بعد اسکیمنگ  مضمون پڑھوائیں۔ ہر 

یا اسکیننگ کتنی ضروری ہوسکتی ہے، اس پر تبادلہ خیال 
 کریں۔

جب آپ غیر افسانوی متن پڑھیں تو اپنے بچے کو دکھائیں کہ  •
سمجھنے کے لیے کلیدی حقائق اور اعداد و شمار کے نوڻس 

 کیسے بنائیں 

 تحریر: تشکیل ، نظر ثانی اور ترمیم
ہوپس کا استعمال کرتے ہوئے وین ڈایاگرام بنائیں تاکہ ہوال  •

اس بات پر تبادلہ خیال کیا جاسکے کہ کیسے کچھ طریقوں  
سے خیاالت مختلف اور دوسروں طریقے سے یکساں 

ہوسکتے ہیں۔ قبل اس کے کہ آپ کا بچہ اپنی دلچسپی کے 
مخالف اور برعکس موضوع پر ایک مختصر تحریر لکھے  

اندر دماغی ورزش کے لیے نوٹ کارڈ  وین ڈایاگرام کے 
 استعمال کریں۔ 

 ریاضی
 کو بہتر بنانےکی حکمت عملی  سمجھکی ریاضی کی   5آپ کے بچے کے جماعت 

عددی نمائندگی اور رشتے
اشیاء کا ایک مجموعہ جمع کریں۔ اپنے بچے کو  ان کتابوں   •

اور  کو متعدد قطار اور کالموں میں ترتیب کر نے دیں
شناخت کریں کہ کیا اشیاء کی تعداد بنیادی یا جامع ہے  

(بنیادی تعداد صرف ایک قطار میں یا ایک کالم میں باقی 
جات کے بغیر رکھی جاسکتی ہے) اور قطاروں، کالموں کی  

 تعداد اور اشیاء کی ہر بار شناخت کریں۔ 
اشیاء کی مختلف تعداد کا استعمال کرتے ہوئے دہرائیں۔   •

 اور الجبری تعلقات  حساب کرنا
کھانا پکاتے وقت، اپنے بچے سے پوچھیں کہ اگر آپ پکوان   •

کو دوگنا، کم کرکے نصف، یا تیسرا حصہ رکھیں تو کتنے 
 اجزاء کی ضرورت ہوگی۔ 

کسی ریستوراں یا اسڻور میں بل لینے یا چیک آؤٹ کرنے   •
سے پہلے، اپنے بچے کو اپنی خریداری کی کل الگت کا  

تخمینہ لگانے کو کہیں۔ حقیقی کل رقم کے ساتھ موازنہ کریں 
 تاکہ پتہ لگے کہ تخمینہ کتنا قریبی تھا۔

 جیومیڻری اور پیمائش 
اپنے بچے سے کہیں کہ ڻیپ کے ذریعہ پیمائش کر کے   •

 اپنے گھر کے ہر کمرے کا رقبہ معلوم کرے۔ 
فرد اپنے بچے سے یہ بتانے کو کہیں کہ آپ کے گھر کا ہر •

 سینڻی میڻر/ میڻر یا انچ / فٹ میں کتنا لمبا ہے۔

خواندگی  ات سے متعلقڈیڻا تجزیہ اور ذاتی مالی
اپنے بچے کو پہلے سے طے شده رقم دیں۔ پوچھیں کہ  •

خریداری کا بہترین فیصلہ کیا ہے اور کیوں؟ مثال کے طور  
پر، اس سے کہیں کہ ہمارے پاس پانچ لوگوں کو کھانا 

$ ہیں۔ ہم ایسا کیا خرید سکتے ہیں جو 20کھالنے کے لئے 
 ہم سب کا پیٹ بھر دے؟ 

اپنے بچے سے ایسا گراف بنانے کو کہیں جس سے یہ پتہ  •
چلے کہ ہر ہفتے اسکول جانے میں کتنا فاصلہ طے کرنا 

پڑتا ہے۔ پھر ان سے ایک مہینہ، ایک سال، تین سال وغیره 
 یں۔میں طے کای گیا فاصلہ بتانے کو کہ

جوناتھن کے لئے مناسب مطالعاتی مواد کی تالش 
/:TexasAssessment.govhttp کے لئے  پر  /

۔کا استعمال کریں وسیلے کتاب ڈھونڈنے والے

http://texasassessment.gov/


 من السنوات الماضیة  :التقدم
 ہرنینڈیز جونز جوناتھن  

2021: مئی خ یتار یک سٹیڻ 2021:جون خ یتار یک رپورٹ کا نام  :گروپکالس گروپ  نام  کا  کیمپس 999:مپسیک

اسکول  کے    2021- 2020اور   2019-2018حساب لگایا گیا۔ پیشرفت کا  تشخیصی نتائج کا استعمال کرتے ہوئے کے  2021اور موسم بہار  2019کی وجہ سے، موسم بہار  19کووڈ 
ان دو سالوں میں اپنے بچے کی تعلیمی کارکردگی کا اندازه کرنے   ا استعمال  معلومات ک نہوئے، آپ ا ملحوظ رکھتےآپ کے بچے کی تدریسی اور سیکھنے کے حاالت کو  سے سالوں

کے  بہت سے ڻولز میں سے ایک کے طور پر کرسکتے ہیں۔ 

یخواندگ

 تیز رفتار 
پیشرفت:

 :مائشیپ  یالفاظ ک رهیذخ 
700L 

پر کامیاب ہونے میں آپ کے بچے کی مدد کے لئے کس  TexasAssessment.govلیکسائل پیمائشوں بارے میں مزید جانیں کہ  
 طرح ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔.

 ریاضی 

 رفتار تیز 
پیشرفت:

 :مائشیپ یدرج  ریکث
1785Q 

بارے میں   آپ کے بچے کی کامیابی میں مدد کے لیے کیا جاسکتا ہے اس کے  کس طرح ان کا استعمالاور  پیمائشوں ذخیره الفاظ کی
TexasAssessment.gov مزید جانیں۔ پر 

 روداد  یک شرفتیپ
 محدود 

ی ترق
 متوقع 

 : شرفت یپ
رفتار  زیت
 : شرفت یپ

آپ کے بچے نے پچھلے سال سے اس سال  
مظاہره  کا   کم  ی سےبہتر  یمیتک متوقع تعل

 ۔ ہے  ایک

سال سے اس سال تک  پچھلے  آپ کے بچے نے 
 متوقع تعلیمی بہتری کا مظاہره کیا ہے۔

سال سے اس سال تک  پچھلے   آپ کے بچے نے
 مظاہره کیا ہے۔ سے زیاده کا متوقع تعلیمی بہتری  

جماعت ںی پانچو :ی کارکردگ
 5: گریڈزیر تعلیم  جوناتھن ہرنینڈز جونز 

 ضلع کا نام 999- 999ضلع:  99999:آئی ڈی یمقام ی ک علم طالب 9999:*****کارڈ یطالب علم کا شناخت

2021االختبار: أبریلتاریخ  القراءة   

لیتکم یک سطح ڈیگر
یک ںینہ

کے 5ڻیکساس میں گریڈ آپ کے بچے نے 
کے مساوی یا بہتر   فیصد 25کے طلباء  تمام

 ۔  اسکور حاصل کیا

 پڑھنے کے لئے علم اور ہنر کے زمرے 

  ہیتجز / تمام انواع کو سمجھنا
 کرنا 

   ںیم  8 کل
 ںیم  16کل  تفہیم / تجزیہ کا   ادبی متن درست  2

 ں یم14کل  ہی/ تجز میتفہ کا متن    یمعلومات درست  6 
 درست  4 

2021تاریخ االختبار: أبریل الریاضیات   

ںی م سطح ڈیگر
ہے افتہی مہارت

آپ کے بچے نے ڻیکساس میں گریڈ  
کے   فیصد  95کے طلباء  تمام کے 5

 ۔  اسکور حاصل کیامساوی یا بہتر 

زمرے  کے ہنر اور  علم  لئے  کے ی اضیر

ں یم  6کل  اور رشتے  ی نمائندگ یعدد
 ںیم  17کل  تعلقات  ی اور الجبر  حساب  درست  6

 ں یم  9کل  تعلقات  ی اور الجبر  حساب  درست  17
 درست  9

یاتی مال  یاور ذات ہیتجز ڻایڈ
 ی خواندگ

 ں یم  4کل 
 درست  4

 ہے۔  کیسے ا ںیبہت سے ڻولز م والےکا اندازه لگانے  یاری ت یک سا ےیکے ل یاضیدرجے کے ر یاعلیہ ہے۔   اریکے لئے ت  تیشمول یمعنبا  ںیکے کورس کے مواد م یاضیدرجے کے ر یکرتا ہے کہ آپ کا بچہ اعل ینشاندہ  یاس بات ک جیب ہی

Science 2021تاریخ االختبار: مایو  

لیتکم یک سطح ڈیگر
ہے کرتا

کے 5آپ کے بچے نے ڻیکساس میں گریڈ 
بہترمساوی یا فیصد کے  77طلباء کے  تمام

 اسکور حاصل کیا۔ 

Knowledge and Skills Categories for Science 

ں یم  6کل  ی اور توانائ  ماده 
 ں یم  8کل  ی اور توانائ  حرکت قوت ،  درست  5

 ںیم  10کل  ء اور خال ن یزم درست  7
 ںیم  12کل  ات یاور ماحول اجسام درست  7

 درست  8

جوناتھن کی پیشرفت میں حمایت و مدد کرنا چاہتے ہیں؟ الگ ان کرنے کے  999999
؟ الگ  ں یہ  چاہتے کھنا ید ںیانہ یںہ ئے ی سواالت کے غلط جواب دنے جن  جوناتھنTexasAssessment.gov 999999  لیے اس کوڈ کا استعمال کریں۔ 

 TexasAssessment.gov  کریں۔مال است کا کوڈ اس ےی ان کرنے کے ل

ور
سک

ل ا
کی

اس

 ماسڻرس
 گریڈ لیول

 میڻس
 گریڈ لیول

 رسائی
 گریڈ لیول

 نہیں مال
 گریڈ لیول

 اسکور
1320 

 اسکور
1400 

ور
سک

ل ا
کی

اس

 ماسڻرس
 گریڈ لیول

 میڻس
 گریڈ لیول

 رسائی
 گریڈ لیول

 نہیں مال
 گریڈ لیول

 اسکور
1511 

2052 

 یک ںینہ لیتکم یک سطح ڈیگر
(772-1460) 

ہے رہا پہنچ تک سطح ڈیگر
(1461-1581) 

ہے کرتا لیتکم یک سطح ڈیگر
(1582-1700) 

 ہے افتہی مہارت ںیم سطح ڈیگر
(1701-1700) 

1400 

 ایک پاس

 یک ںینہ لیتکم یک سطح ڈیگر
(964-1499) 

ہے رہا پہنچ تک سطح ڈیگر
(1500-1624) 

ہے کرتا لیتکم یک سطح ڈیگر
(1625-1723) 

 ہے افتہی مہارت ںیم سطح ڈیگر
(1724-2052) 

2052 

 ایک پاس

 یک ںینہ لیتکم یک سطح ڈیگر
(1174-3549) 

ہے رہا پہنچ تک سطح ڈیگر
(3550-3999) 

ہے کرتا لیتکم یک سطح ڈیگر
(4000-4401) 

 ہے افتہی مہارت ںیم سطح ڈیگر
(4402-5566) 

4250 
اسکور 

اسکور 

اسکور 

اسکور 
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