ﻧﻤﻮﻧہ اﻧﻔﺮادی ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ رﭘﻮرٹ
اردو

Sample Individual Student Report
Urdu
:ﻧﻮٹ ﮐﺮﯾﮟ
رپورٹ پر ايک ستارے )*( سے نشان زد جگہيں آپ کے بچے کی رپورٹ پر ظاہر نہيں بھی ہو سکتی ہيں۔ رپورٹ پر ايک پلس
( سے نشان زد جگہوں ميں زبان آپ کے بچے کی رپورٹ سے مختلف ہو سکتی ہے۔+)
Note:
The areas on the report marked with an asterisk (*) may not appear on your child's report. The
language in the area on the report marked with a plus (+) may differ from your child's report.

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154001 3 :تاریخ پیدائش06/07/2001 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

گریڈ ELA 3

انگریزی زبان آرٹس/خواندگی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے گریڈ-درجہ پورے
اترے ہیں اور اگلے گریڈ درجہ کے لئے درست راہ پر ہے یا نہیں۔ یہ تشخیص
صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے کہ آپ کا بچہ تعلیمی کارکردگی میں کتنا اچھا
مظاہرہ کر رہا ہے۔

3

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
پڑھنے اور لکھنے میں اپنے بچے کی کارکردگی پرمخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 3

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
745

q

650

700

درجہ 1

*

725

درجہ 2

درجہ 3

ضلع میں اوسط

*

اگلے گریڈ درجہ کے لئے ٹریک پر

724
729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
700

*

درجہ 5

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714

ریاست میں اوسط

650

درجہ 4

توقعات پر پورا اترنے کے لئے اگلے گریڈ درجہ پر اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط

*

750

810

850

%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  7.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-ELA03

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے پڑھنے اور لکھنے میں کیسی کارکردگی دکھائی؟
پڑھنا

لکھنا

آپ کے بچے کا اسکور

آپ کے بچے کا اسکور

45

q
50

10
اسکول اوسط
ضلع میں اوسط
ریاست میں اوسط

*

39

90

q 35

10

توقعات پر پورا اترا

اسکول اوسط

46
42
52

کراس اسٹیٹ میں اوسط

توقعات پر پورا اترا
32

ضلع میں اوسط
ریاست میں اوسط

42

*

60

22
39

کراس اسٹیٹ میں اوسط

37

ادبی متن

لکھائی کا اظہار

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات
پر پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر
پورا اترتے ہیں کہ وہ فکشن ،ڈرامہ ،اور شاعری کو پڑھ اور تجزیہ کر
سکتے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات کے قریب
پہنچے۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا اترتے ہیں کہ وہ جو کچھ پڑھ
چکے ہیں کی تفصیالت کو استعمال کرتے ہوئے خوب ترقی یافتہ تحریر مرتب
کر سکتے ہیں۔

معلوماتی متن

علم اور زبان کنونشن کا استعمال

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات
کے قریب پہنچے۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا اترے کہ وہ نان
فکشن ،ہسٹری ،سائنس ،اور آرٹس کو پڑھ اور تجزیہ کر سکتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورے اترتے ہیں
کہ معیاری انگریزی قواعد کا استعمال کرتے ہوئے تحریر کو مرتب کر سکتے
ہیں۔

ذخیرہ الفاظ
آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک
توقعات پورے نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء یہ
دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا اترتے ہیں کہ وہ اس بات کا تعین کرنے
کے لئے سیاق و سباق کا استعمال کر سکتے ہیں کہ کن الفاظ اور جملوں
کا کیا مطلب ہے۔

لیجنڈ
ً
آپ کے بچے نے تقریبا ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154002 4 :تاریخ پیدائش05/27/2000 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

گریڈ ELA 4

انگریزی زبان آرٹس/خواندگی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے گریڈ-درجہ
پورے اترے ہیں اور اگلے گریڈ درجہ کے لئے درست راہ پر ہے یا
نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے کہ آپ کا بچہ تعلیمی
کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

4

پڑھنے اور لکھنے میں اپنے بچے کی کارکردگی پرمخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 3

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
742

q

650

700

درجہ 1

*

725

درجہ 2

درجہ 3

ضلع میں اوسط

*

درجہ 5

اگلے گریڈ درجہ کے لئے ٹریک پر

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714
724

ریاست میں اوسط

729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
650

درجہ 4

توقعات پر پورا اترنے کے لئے اگلے گریڈ درجہ پر اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط

*

750

810

850

700

%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

* طالب علم ترقی فیصد
آپ کے بچے کے لئے ایک طالب علم ترقی فیصد کا حساب لگانے کے لئے ناکافی معلومات دستیاب تھیں۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  8.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-ELA04

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے پڑھنے اور لکھنے میں کیسی کارکردگی دکھائی؟
پڑھنا

لکھنا

آپ کے بچے کا اسکور

58

50

10
اسکول اوسط
ضلع میں اوسط
ریاست میں اوسط

*

q

31

90

q

10

توقعات پر پورا اترا

اسکول اوسط

46

ریاست میں اوسط
52

42

*

35

60

توقعات پر پورا اترا
32

ضلع میں اوسط

42

کراس اسٹیٹ میں اوسط

آپ کے بچے کا اسکور

22
39

کراس اسٹیٹ میں اوسط

37

ادبی متن

لکھائی کا اظہار

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات
پر پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر
پورا اترتے ہیں کہ وہ فکشن ،ڈرامہ ،اور شاعری کو پڑھ اور تجزیہ کر
سکتے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات کے قریب
پہنچے۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا اترتے ہیں کہ وہ جو کچھ پڑھ
چکے ہیں کی تفصیالت کو استعمال کرتے ہوئے خوب ترقی یافتہ تحریر مرتب
کر سکتے ہیں۔

معلوماتی متن

علم اور زبان کنونشن کا استعمال

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات
پر پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر
پورا اترے کہ وہ نان فکشن ،ہسٹری ،سائنس ،اور آرٹس کو پڑھ اور
تجزیہ کر سکتے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر
پورے اترتے ہیں کہ معیاری انگریزی قواعد کا استعمال کرتے ہوئے تحریر کو
مرتب کر سکتے ہیں۔

ذخیرہ الفاظ
آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات
کے قریب پہنچے۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا اترتے ہیں کہ
وہ اس بات کا تعین کرنے کے لئے سیاق و سباق کا استعمال کر سکتے
ہیں کہ کن الفاظ اور جملوں کا کیا مطلب ہے۔

+

لیجنڈ
ً
آپ کے بچے نے تقریبا ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCCٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154006 5 :تاریخ پیدائش07/08/2000 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

گریڈ ELA 5

انگریزی زبان آرٹس/خواندگی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے گریڈ-
درجہ پورے اترے ہیں اور اگلے گریڈ درجہ کے لئے درست راہ
پر ہے یا نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے کہ آپ کا
بچہ تعلیمی کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
5

پڑھنے اور لکھنے میں اپنے بچے کی کارکردگی پرمخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 2

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
702

q

650

700

درجہ 1

*

725

درجہ 2

درجہ 3

ضلع میں اوسط

*

درجہ 5

اگلے گریڈ درجہ کے لئے ٹریک پر

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714
724

ریاست میں اوسط

729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
650

درجہ 4

توقعات پر پورا اترنے کے لئے اگلے گریڈ درجہ پر اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط

*

750

810

850

700

%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

* طالب علم ترقی فیصد
اس سال آپ کے بچے کا اسکور وہی ہے یا نقلی ڈیٹا اسٹیٹ طلباء کے ان  16فیصد سے بہتر ہے جن کا  16-2015تشخیص میں آپ کے بچے کی نسبت وہی اسکور تھا۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  6.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-ELA05

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے پڑھنے اور لکھنے میں کیسی کارکردگی دکھائی؟
پڑھنا

لکھنا

آپ کے بچے کا اسکور

31

q

10
اسکول اوسط

ضلع میں اوسط
ریاست میں اوسط

*

25

50

90

q

10

توقعات پر پورا اترا

اسکول اوسط

46

35

ریاست میں اوسط
52

42

*

60

توقعات پر پورا اترا
32

ضلع میں اوسط

42

کراس اسٹیٹ میں اوسط

آپ کے بچے کا اسکور

22
39

کراس اسٹیٹ میں اوسط

37

ادبی متن

لکھائی کا اظہار

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات کے
قریب پہنچے۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا اترتے ہیں کہ وہ
فکشن ،ڈرامہ ،اور شاعری کو پڑھ اور تجزیہ کر سکتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا اترتے ہیں
کہ وہ جو کچھ پڑھ چکے ہیں کی تفصیالت کو استعمال کرتے ہوئے خوب ترقی
یافتہ تحریر مرتب کر سکتے ہیں۔

معلوماتی متن

علم اور زبان کنونشن کا استعمال

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر
پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا
اترے کہ وہ نان فکشن ،ہسٹری ،سائنس ،اور آرٹس کو پڑھ اور تجزیہ کر
سکتے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر
پورے اترتے ہیں کہ معیاری انگریزی قواعد کا استعمال کرتے ہوئے تحریر کو
مرتب کر سکتے ہیں۔

ذخیرہ الفاظ
آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک
توقعات پورے نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء یہ
دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا اترتے ہیں کہ وہ اس بات کا تعین کرنے
کے لئے سیاق و سباق کا استعمال کر سکتے ہیں کہ کن الفاظ اور جملوں
کا کیا مطلب ہے۔

لیجنڈ
ً
آپ کے بچے نے تقریبا ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154007 6 :تاریخ پیدائش09/19/2000 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

گریڈ ELA 6

انگریزی زبان آرٹس/خواندگی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے گریڈ-
درجہ پورے اترے ہیں اور اگلے گریڈ درجہ کے لئے درست راہ
پر ہے یا نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے کہ آپ
کا بچہ تعلیمی کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
پڑھنے اور لکھنے میں اپنے بچے کی کارکردگی پرمخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟

6

درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 3

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
739

q

650

700

درجہ 1

*

725

درجہ 2

درجہ 3

ضلع میں اوسط

*

درجہ 5

اگلے گریڈ درجہ کے لئے ٹریک پر

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714
724

ریاست میں اوسط

729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
650

درجہ 4

توقعات پر پورا اترنے کے لئے اگلے گریڈ درجہ پر اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط

*

750

810

850

700

%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

* طالب علم ترقی فیصد
اس سال آپ کے بچے کا اسکور وہی ہے یا نقلی ڈیٹا اسٹیٹ طلباء کے ان  16فیصد سے بہتر ہے جن کا  16-2015تشخیص میں آپ کے بچے کی نسبت وہی اسکور تھا۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  3.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-ELA06

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے پڑھنے اور لکھنے میں کیسی کارکردگی دکھائی؟
پڑھنا

لکھنا

آپ کے بچے کا اسکور

آپ کے بچے کا اسکور

50

q
50

10
اسکول اوسط
ضلع میں اوسط
ریاست میں اوسط

*

33

90

q
35

10

توقعات پر پورا اترا

اسکول اوسط

46
42
52

کراس اسٹیٹ میں اوسط

توقعات پر پورا اترا
32

ضلع میں اوسط
ریاست میں اوسط

42

*

60

22
39

کراس اسٹیٹ میں اوسط

37

ادبی متن

لکھائی کا اظہار

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک
توقعات پر پورے نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء
یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا اترتے ہیں کہ وہ فکشن ،ڈرامہ ،اور
شاعری کو پڑھ اور تجزیہ کر سکتے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات پر
پورے نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے
توقعات پر پورا اترتے ہیں کہ وہ جو کچھ پڑھ چکے ہیں کی تفصیالت کو
استعمال کرتے ہوئے خوب ترقی یافتہ تحریر مرتب کر سکتے ہیں۔

معلوماتی متن

علم اور زبان کنونشن کا استعمال

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات
کے قریب پہنچے۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا اترے کہ وہ نان
فکشن ،ہسٹری ،سائنس ،اور آرٹس کو پڑھ اور تجزیہ کر سکتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورے اترتے ہیں
کہ معیاری انگریزی قواعد کا استعمال کرتے ہوئے تحریر کو مرتب کر سکتے
ہیں۔

ذخیرہ الفاظ
آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر
پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا
اترتے ہیں کہ وہ اس بات کا تعین کرنے کے لئے سیاق و سباق کا استعمال
کر سکتے ہیں کہ کن الفاظ اور جملوں کا کیا مطلب ہے۔

لیجنڈ
ً
آپ کے بچے نے تقریبا ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154008 7 :تاریخ پیدائش05/15/2000 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

گریڈ ELA 7

انگریزی زبان آرٹس/خواندگی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے گریڈ-
درجہ پورے اترے ہیں اور اگلے گریڈ درجہ کے لئے درست راہ
پر ہے یا نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے کہ آپ
کا بچہ تعلیمی کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
پڑھنے اور لکھنے میں اپنے بچے کی کارکردگی پرمخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 5

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب

7

درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
801

q

650

700

درجہ 1

*

725

درجہ 2

درجہ 3

ضلع میں اوسط

*

درجہ 5

اگلے گریڈ درجہ کے لئے ٹریک پر

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714
724

ریاست میں اوسط

729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
650

درجہ 4

توقعات پر پورا اترنے کے لئے اگلے گریڈ درجہ پر اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط

*

750

810

850

700

%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

* طالب علم ترقی فیصد
اس سال آپ کے بچے کا اسکور وہی ہے یا نقلی ڈیٹا اسٹیٹ طلباء کے ان  16فیصد سے بہتر ہے جن کا  16-2015تشخیص میں آپ کے بچے کی نسبت وہی اسکور تھا۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  4.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-ELA07

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے پڑھنے اور لکھنے میں کیسی کارکردگی دکھائی؟
پڑھنا

آپ کے بچے کا اسکور

لکھنا

آپ کے بچے کا اسکور

77

50

10
اسکول اوسط
ضلع میں اوسط
ریاست میں اوسط

*

q

90

55

35

10

توقعات پر پورا اترا

اسکول اوسط

46
42

ریاست میں اوسط

کراس اسٹیٹ میں اوسط
42

*

60

توقعات پر پورا اترا
32

ضلع میں اوسط

52

q

22
39

کراس اسٹیٹ میں اوسط

37

ادبی متن

لکھائی کا اظہار

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات
پر پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر
پورا اترتے ہیں کہ وہ فکشن ،ڈرامہ ،اور شاعری کو پڑھ اور تجزیہ کر
سکتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا اترتے ہیں کہ
وہ جو کچھ پڑھ چکے ہیں کی تفصیالت کو استعمال کرتے ہوئے خوب ترقی یافتہ
تحریر مرتب کر سکتے ہیں۔

معلوماتی متن

علم اور زبان کنونشن کا استعمال

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات
پر پورے نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء یہ دکھاتے
ہوئے توقعات پر پورا اترے کہ وہ نان فکشن ،ہسٹری ،سائنس ،اور آرٹس
کو پڑھ اور تجزیہ کر سکتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورے اترتے ہیں
کہ معیاری انگریزی قواعد کا استعمال کرتے ہوئے تحریر کو مرتب کر سکتے
ہیں۔

ذخیرہ الفاظ
آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر
پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا
اترتے ہیں کہ وہ اس بات کا تعین کرنے کے لئے سیاق و سباق کا استعمال
کر سکتے ہیں کہ کن الفاظ اور جملوں کا کیا مطلب ہے۔

لیجنڈ
ً
آپ کے بچے نے تقریبا ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154009 8 :تاریخ پیدائش09/20/2000 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

 ELAگریڈ 8

انگریزی زبان آرٹس/خواندگی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے گریڈ-درجہ
پورے اترے ہیں اور اگلے گریڈ درجہ کے لئے درست راہ پر ہے یا
نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے کہ آپ کا بچہ تعلیمی
کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
پڑھنے اور لکھنے میں اپنے بچے کی کارکردگی پرمخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 5

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

8

آپ کے بچے کا اسکور
811

q
650

700

درجہ 1

*

725

درجہ 2

درجہ 3

ضلع میں اوسط

*

درجہ 5

اگلے گریڈ درجہ کے لئے ٹریک پر

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714
724

ریاست میں اوسط

729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
650

درجہ 4

توقعات پر پورا اترنے کے لئے اگلے گریڈ درجہ پر اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط

*

750

810

850

700

%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

* طالب علم ترقی فیصد
اس سال آپ کے بچے کا اسکور وہی ہے یا نقلی ڈیٹا اسٹیٹ طلباء کے ان  16فیصد سے بہتر ہے جن کا  16-2015تشخیص میں آپ کے بچے کی نسبت وہی اسکور تھا۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  5.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-ELA08

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے پڑھنے اور لکھنے میں کیسی کارکردگی دکھائی؟
پڑھنا

آپ کے بچے کا اسکور

لکھنا

آپ کے بچے کا اسکور

79

50

10
اسکول اوسط
ضلع میں اوسط
ریاست میں اوسط

*

q

90

58

35

10

توقعات پر پورا اترا

اسکول اوسط

46
42

ریاست میں اوسط

کراس اسٹیٹ میں اوسط
42

*

60

توقعات پر پورا اترا
32

ضلع میں اوسط

52

q

22
39

کراس اسٹیٹ میں اوسط

37

ادبی متن

لکھائی کا اظہار

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات
پر پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر
پورا اترتے ہیں کہ وہ فکشن ،ڈرامہ ،اور شاعری کو پڑھ اور تجزیہ کر
سکتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا اترتے ہیں کہ
وہ جو کچھ پڑھ چکے ہیں کی تفصیالت کو استعمال کرتے ہوئے خوب ترقی یافتہ
تحریر مرتب کر سکتے ہیں۔

معلوماتی متن

علم اور زبان کنونشن کا استعمال

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر
پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا
اترے کہ وہ نان فکشن ،ہسٹری ،سائنس ،اور آرٹس کو پڑھ اور تجزیہ کر
سکتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورے اترتے ہیں
کہ معیاری انگریزی قواعد کا استعمال کرتے ہوئے تحریر کو مرتب کر سکتے
ہیں۔

ذخیرہ الفاظ
آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر
پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا
اترتے ہیں کہ وہ اس بات کا تعین کرنے کے لئے سیاق و سباق کا استعمال
کر سکتے ہیں کہ کن الفاظ اور جملوں کا کیا مطلب ہے۔

لیجنڈ
ً
آپ کے بچے نے تقریبا ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154010 9 :تاریخ پیدائش04/05/1999 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

گریڈ ELA 9

انگریزی زبان آرٹس/خواندگی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے گریڈ-درجہ
پورے اترے ہیں اور اگلے گریڈ درجہ کے لئے درست راہ پر ہے یا
نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے کہ آپ کا بچہ تعلیمی
کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
پڑھنے اور لکھنے میں اپنے بچے کی کارکردگی پرمخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 2

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
701

q

9
650

700

درجہ 1

*

725

درجہ 2

درجہ 3

ضلع میں اوسط

*

درجہ 5

اگلے گریڈ درجہ کے لئے ٹریک پر

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714
724

ریاست میں اوسط

729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
650

درجہ 4

توقعات پر پورا اترنے کے لئے اگلے گریڈ درجہ پر اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط

*

750

810

850

700

%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

* طالب علم ترقی فیصد
اس سال آپ کے بچے کا اسکور وہی ہے یا نقلی ڈیٹا اسٹیٹ طلباء کے ان  16فیصد سے بہتر ہے جن کا  16-2015تشخیص میں آپ کے بچے کی نسبت وہی اسکور تھا۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  2.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-ELA09

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے پڑھنے اور لکھنے میں کیسی کارکردگی دکھائی؟
پڑھنا

لکھنا

آپ کے بچے کا اسکور

38

q

10
اسکول اوسط
ضلع میں اوسط
ریاست میں اوسط

*

50

26

90

q

10

توقعات پر پورا اترا

اسکول اوسط

46

35

ریاست میں اوسط
52

*

60

توقعات پر پورا اترا
32

ضلع میں اوسط

42

کراس اسٹیٹ میں اوسط

آپ کے بچے کا اسکور

22
39

کراس اسٹیٹ میں اوسط

37

42

ادبی متن

لکھائی کا اظہار

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات
پر پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر
پورا اترتے ہیں کہ وہ فکشن ،ڈرامہ ،اور شاعری کو پڑھ اور تجزیہ کر
سکتے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات کے قریب
پہنچے۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا اترتے ہیں کہ وہ جو کچھ پڑھ
چکے ہیں کی تفصیالت کو استعمال کرتے ہوئے خوب ترقی یافتہ تحریر مرتب
کر سکتے ہیں۔

معلوماتی متن

علم اور زبان کنونشن کا استعمال

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات
پورے نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء یہ دکھاتے
ہوئے توقعات پر پورا اترے کہ وہ نان فکشن ،ہسٹری ،سائنس ،اور آرٹس
کو پڑھ اور تجزیہ کر سکتے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر
پورے اترتے ہیں کہ معیاری انگریزی قواعد کا استعمال کرتے ہوئے تحریر کو
مرتب کر سکتے ہیں۔

ذخیرہ الفاظ
آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات
کے قریب پہنچے۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا اترتے ہیں کہ
وہ اس بات کا تعین کرنے کے لئے سیاق و سباق کا استعمال کر سکتے
ہیں کہ کن الفاظ اور جملوں کا کیا مطلب ہے۔

لیجنڈ
ً
آپ کے بچے نے تقریبا ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154011 10 :تاریخ پیدائش12/22/2000 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

گریڈ ELA 10

انگریزی زبان آرٹس/خواندگی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے کورس-درجہ
پورے اترے ہیں اور کالج اور کیرئیر کے لئے تیار ہونے کی درست
راہ پر ہے یا نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے کہ آپ
کا بچہ تعلیمی کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
پڑھنے اور لکھنے میں اپنے بچے کی کارکردگی پرمخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 3

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
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درجہ 1
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700

725

درجہ 2

درجہ 3

ضلع میں اوسط

*

درجہ 5

اگلے گریڈ درجہ کے لئے ٹریک پر

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714
724

ریاست میں اوسط

729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
650

درجہ 4

توقعات پر پورا اترنے کے لئے اگلے گریڈ درجہ پر اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے
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*

750

810

850

700

%25

درجہ 2
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درجہ 3
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درجہ 4
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درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

* طالب علم ترقی فیصد
اس سال آپ کے بچے کا اسکور وہی ہے یا نقلی ڈیٹا اسٹیٹ طلباء کے ان  16فیصد سے بہتر ہے جن کا  16-2015تشخیص میں آپ کے بچے نسبت وہی اسکور تھا۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  6.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-ELA10

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے پڑھنے اور لکھنے میں کیسی کارکردگی دکھائی؟
پڑھنا

لکھنا

آپ کے بچے کا اسکور

55

q 50

10
اسکول اوسط
ضلع میں اوسط
ریاست میں اوسط

*

32

90

q

10

توقعات پر پورا اترا

اسکول اوسط

46

ریاست میں اوسط
52

*

35

60

توقعات پر پورا اترا
32

ضلع میں اوسط

42

کراس اسٹیٹ میں اوسط

آپ کے بچے کا اسکور

22
39

کراس اسٹیٹ میں اوسط

37

42

ادبی متن

لکھائی کا اظہار

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات
پر پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر
پورا اترتے ہیں کہ وہ فکشن ،ڈرامہ ،اور شاعری کو پڑھ اور تجزیہ کر
سکتے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات کے قریب
پہنچے۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا اترتے ہیں کہ وہ جو کچھ پڑھ
چکے ہیں کی تفصیالت کو استعمال کرتے ہوئے خوب ترقی یافتہ تحریر مرتب
کر سکتے ہیں۔

معلوماتی متن

علم اور زبان کنونشن کا استعمال

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات
کے قریب پہنچے۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا اترے کہ وہ نان
فکشن ،ہسٹری ،سائنس ،اور آرٹس کو پڑھ اور تجزیہ کر سکتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورے اترتے ہیں
کہ معیاری انگریزی قواعد کا استعمال کرتے ہوئے تحریر کو مرتب کر سکتے
ہیں۔

ذخیرہ الفاظ
آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک
توقعات پر پورے نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء یہ
دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا اترتے ہیں کہ وہ اس بات کا تعین کرنے
کے لئے سیاق و سباق کا استعمال کر سکتے ہیں کہ کن الفاظ اور جملوں
کا کیا مطلب ہے۔

لیجنڈ
ً
آپ کے بچے نے تقریبا ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154012 11 :تاریخ پیدائش05/06/2001 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

گریڈ ELA 11

انگریزی زبان آرٹس/خواندگی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے کورس-درجہ
پورے اترے ہیں اور کالج اور کیرئیر کے لئے تیار ہونے کی درست راہ
پر ہے یا نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے کہ آپ کا بچہ
تعلیمی کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
پڑھنے اور لکھنے میں اپنے بچے کی کارکردگی پرمخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 4

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
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ضلع میں اوسط
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* کراس اسٹیٹ میں اوسط

درجہ 5

کالج اور کیرئیر کے لئے تیار

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714
724

ریاست میں اوسط

650

درجہ 4

کالج اور کیرئیر کے لئے تیار ہونے میں اضافی معاونت کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط
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درجہ 2
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درجہ 3
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درجہ 4
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درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810
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* طالب علم ترقی فیصد
اس سال آپ کے بچے کا اسکور وہی ہے یا نقلی ڈیٹا اسٹیٹ طلباء کے ان  16فیصد سے بہتر ہے جن کا  16-2015تشخیص میں آپ کے بچے کی نسبت وہی اسکور تھا۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  7.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-ELA11

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے پڑھنے اور لکھنے میں کیسی کارکردگی دکھائی؟
پڑھنا

لکھنا

آپ کے بچے کا اسکور

آپ کے بچے کا اسکور
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50
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اسکول اوسط
ضلع میں اوسط
ریاست میں اوسط
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توقعات پر پورا اترا

اسکول اوسط

46
42
52

کراس اسٹیٹ میں اوسط

توقعات پر پورا اترا
32

ضلع میں اوسط
ریاست میں اوسط

*

42

60

22
39

کراس اسٹیٹ میں اوسط

37

ادبی متن

لکھائی کا اظہار

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات
پر پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر
پورا اترتے ہیں کہ وہ فکشن ،ڈرامہ ،اور شاعری کو پڑھ اور تجزیہ کر
سکتے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر
پورا اترتے ہیں کہ وہ جو کچھ پڑھ چکے ہیں کی تفصیالت کو استعمال کرتے
ہوئے خوب ترقی یافتہ تحریر مرتب کر سکتے ہیں۔

معلوماتی متن

علم اور زبان کنونشن کا استعمال

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر
پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا
اترے کہ وہ نان فکشن ،ہسٹری ،سائنس ،اور آرٹس کو پڑھ اور تجزیہ کر
سکتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورے اترتے ہیں
کہ معیاری انگریزی قواعد کا استعمال کرتے ہوئے تحریر کو مرتب کر سکتے
ہیں۔

ذخیرہ الفاظ
آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر
پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء یہ دکھاتے ہوئے توقعات پر پورا
اترتے ہیں کہ وہ اس بات کا تعین کرنے کے لئے سیاق و سباق کا استعمال کر
سکتے ہیں کہ کن الفاظ اور جملوں کا کیا مطلب ہے۔

لیجنڈ
ً
آپ کے بچے نے تقریبا ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154013 3 :تاریخ پیدائش01/14/2000 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

گریڈ  3ریاضی

ریاضی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے گریڈ-
درجہ پورے اترے ہیں اور اگلے گریڈ درجہ کے لئے درست راہ
پر ہے یا نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے کہ آپ
کا بچہ تعلیمی کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

3

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
ریاضی میں اپنے بچے کی کارکردگی پر مخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 3

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
744

q

650

700

درجہ 1

*

725

درجہ 2

درجہ 3

ضلع میں اوسط

*

* کراس اسٹیٹ میں اوسط
700

درجہ 5

اگلے گریڈ درجہ کے لئے ٹریک پر

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714
724

ریاست میں اوسط

*

درجہ 4

توقعات پر پورا اترنے کے لئے اگلے گریڈ درجہ پر اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط

650

750

810

850

729

%15

درجہ 1

714

%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  4.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-MAT03

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے ریاضی کے شعبوں میں کیسی کارکردگی دکھائی؟

اہم مندرجات

ریاضیاتی استدالل کا اظہار

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء ضرب اور تقسیم ،عالقہ ،پیمائش ،اور بنیادی
کسر تفہیم پر مشتمل معامالت کو حل کر کے توقعات پر پورا اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات پر
پورے نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء منطقی ریاضی کے
حل کو تخلیق اور جوازدہی کر کے اور دیگر کے جواز کا تجزیہ کر کے اور
درست کر کے توقعات پر پورے اترے ہیں۔

اضافی اور معاونتی مندرجات

ماڈلنگ ا ور درخواست

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء پیریمیٹر ،پلیس ویلیو ،جیومیٹرک اشکال ،اور
ڈیٹا کی نمائندگیوں پر مشتمل مسائل کو حل کر کے توقعات پر پورے اترے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات کے
قریب پہنچے۔ طلباء حقیقی دنیا کے مسائل حل کر کے ،عالمات کے ساتھ
مسائل کی نمائندگی اور ان کو حل کر کے ،موزوں وسائل کو استعمال کرتے
ہوئے مِقداری ،اور حکمت عملی کے لحاظ سے توقعات پر پورے اترے ہیں۔

لیجنڈ
آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154014 4 :تاریخ پیدائش09/19/2000 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

گریڈ  4ریاضی

ریاضی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے گریڈ-
درجہ پورے اترے ہیں اور اگلے گریڈ درجہ کے لئے درست راہ
پر ہے یا نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے کہ آپ کا
بچہ تعلیمی کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

4

ریاضی میں اپنے بچے کی کارکردگی پر مخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 3

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
739

q

650

700

درجہ 1

*

725

درجہ 2

درجہ 3

ضلع میں اوسط

*

درجہ 5

اگلے گریڈ درجہ کے لئے ٹریک پر

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714
724

ریاست میں اوسط

729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
650

درجہ 4

توقعات پر پورا اترنے کے لئے اگلے گریڈ درجہ پر اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط

*

750

810

850

700

%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

* طالب علم ترقی فیصد
اس سال آپ کے بچے کا اسکور وہی ہے یا نقلی ڈیٹا اسٹیٹ طلباء کے ان  16فیصد سے بہتر ہے جن کا  16-2015تشخیص میں آپ کے بچے کی نسبت وہی اسکور تھا۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  4.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-MAT04

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے ریاضی کے شعبوں میں کیسی کارکردگی دکھائی؟

اہم مندرجات

ریاضیاتی استدالل کا اظہار

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء جمع کرنے ،منفی کرنے ،ضرب اور تقسیم،
جگہ کی قدر ،کسر موازنے ،اور ایک جیسے نسب ُنما کے ساتھ کسروں کو جمع
کرنے اور منہا کرنے کے امور کو شامل کرتے ہوئے مسائل کو حل کر کے
توقعات پر پورے اترے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات کے
قریب پہنچے۔ طلباء منطقی ریاضی کے حل کو تخلیق اور جوازدہی کر کے
اور دیگر کے جواز کا تجزیہ کر کے اور درست کر کے توقعات پر پورے
اترے ہیں۔

اضافی اور معاونتی مندرجات

ماڈلنگ ا ور درخواست

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات پر
پورے نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء اعداد اور شکل کے
نمونے ،سادہ پیمائشی تبادلوں ،زاویہ کی پیمائشیں ،جیومیٹرک اشکال درجہ بندی،
اور اعداد و شمار کی نمائندگی کو شامل کرنیوالے مسائل حل کرنے کی طرف
سے توقعات پر پورا اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء حقیقی دنیا کے مسائل حل کر کے ،عالمات
کے ساتھ مسائل کی نمائندگی اور ان کو حل کر کے ،موزوں وسائل کو استعمال
کرتے ہوئے مِقداری ،اور حکمت عملی کے لحاظ سے توقعات پر پورے اترے
ہیں۔

لیجنڈ
آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154015 5 :تاریخ پیدائش03/04/1999 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

گریڈ  5ریاضی

ریاضی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے گریڈ-
درجہ پورے اترے ہیں اور اگلے گریڈ درجہ کے لئے درست راہ
پر ہے یا نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے کہ آپ
کا بچہ تعلیمی کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
5

ریاضی میں اپنے بچے کی کارکردگی پر مخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 2

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
715

650

700

درجہ 1

*

725

درجہ 2

750

درجہ 3

810

درجہ 4

*

توقعات پر پورا اترنے کے لئے اگلے گریڈ درجہ پر اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے

850

درجہ 5

اگلے گریڈ درجہ کے لئے ٹریک پر

)اسکول اوسط کی رپورٹ کرنے کے لئے انہائی چند طلباء(

اسکول اوسط

ضلع میں اوسط

714
724

ریاست میں اوسط

*

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
650

700

%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

* طالب علم ترقی فیصد
اس سال آپ کے بچے کا اسکور وہی ہے یا نقلی ڈیٹا اسٹیٹ طلباء کے ان  16فیصد سے بہتر ہے جن کا  16-2015تشخیص میں آپ کے بچے کی نسبت وہی اسکور تھا۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  5.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-MAT05

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے ریاضی کے شعبوں میں کیسی کارکردگی دکھائی؟

اہم مندرجات

ریاضیاتی استدالل کا اظہار

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات کے قریب
پہنچے۔ طلباء منشور کے حجم ،کثیر عدد مکمل اعداد ،اعشاریوں اور کسروں
کے ساتھ جمع کرنا ،تفریق کرنا ،ضرب دینے اور تقسیم کرنے کو شامل کرتے
ہوئے مسائل کو حل کر کے توقعات پر پورا اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر
پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء منطقی ریاضی کے حل کو تخلیق اور
جوازدہی کر کے اور دیگر کے جواز کا تجزیہ کر کے اور درست کر کے
توقعات پر پورے اترے ہیں۔

اضافی اور معاونتی مندرجات

ماڈلنگ ا ور درخواست

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء تحریر نگاری اور عددی اظہار کی ترجمانی،
پیمائشوں کی تبدیلی کرنے ،نقاط کے گرافک اظہار ،جیومیٹری اشکار کی درجہ
بندی ،اور ڈیٹا کی نمائندگی کو شامل کرتے ہوئے مسائل کو حل کر کے توقعات
پر پورے اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء حقیقی دنیا کے مسائل حل
کر کے ،عالمات کے ساتھ مسائل کی نمائندگی اور ان کو حل کر کے ،موزوں
وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مِقداری ،اور حکمت عملی کے لحاظ سے توقعات
پر پورے اترے ہیں۔

لیجنڈ
آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154016 6 :تاریخ پیدائش08/09/2000 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

گریڈ  6ریاضی

ریاضی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے گریڈ-درجہ
پورے اترے ہیں اور اگلے گریڈ درجہ کے لئے درست راہ پر ہے یا
نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے کہ آپ کا بچہ تعلیمی
کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
ریاضی میں اپنے بچے کی کارکردگی پر مخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟

6

درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 2

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
722

q

650

700

درجہ 1

*

725

درجہ 2

درجہ 3

ضلع میں اوسط

*

درجہ 5

اگلے گریڈ درجہ کے لئے ٹریک پر

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714
724

ریاست میں اوسط

729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
650

درجہ 4

توقعات پر پورا اترنے کے لئے اگلے گریڈ درجہ پر اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط

*

750

810

850

700

%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

* طالب علم ترقی فیصد
اس سال آپ کے بچے کا اسکور وہی ہے یا نقلی ڈیٹا اسٹیٹ طلباء کے ان  16فیصد سے بہتر ہے جن کا  16-2015تشخیص میں آپ کے بچے کی نسبت وہی اسکور تھا۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  5.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-MAT06

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے ریاضی کے شعبوں میں کیسی کارکردگی دکھائی؟

اہم مندرجات

ریاضیاتی استدالل کا اظہار

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات پر
پورے نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء نسبت تناسب،
شرحوں ،فیصد ،منفی اعداد کو سمجھنے ،گرافک نقاط اور سادہ،لینیئر افعال،
لکیری اظہارات ،اور لکیری مساوات کے مسائل کو حل کر کے توقعات پر
پورے اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات کے قریب
پہنچے۔ طلباء منطقی ریاضی کے حل کو تخلیق اور جواز دہی کر کے اور دیگر
کے جواز کا تجزیہ کر کے اور درست کر کے توقعات پر پورے اترے ہیں۔

اضافی اور معاونتی مندرجات

ماڈلنگ ا ور درخواست

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء عالقہ ،والیوم ،اور شماریات
کے مسائل کو حل کر کے توقعات پر پورے اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء حقیقی دنیا کے مسائل حل کر کے ،عالمات
کے ساتھ مسائل کی نمائندگی اور ان کو حل کر کے ،موزوں وسائل کو استعمال
کرتے ہوئے مِقداری ،اور حکمت عملی کے لحاظ سے توقعات پر پورے اترے
ہیں۔

لیجنڈ
آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154017 7 :تاریخ پیدائش04/05/1999 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

گریڈ  7ریاضی

ریاضی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے گریڈ-درجہ
پورے اترے ہیں اور اگلے گریڈ درجہ یا کورس کے لئے درست راہ
پر ہے یا نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے کہ آپ کا
بچہ تعلیمی کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
ریاضی میں اپنے بچے کی کارکردگی پر مخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 3

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب

7

درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
737

q

650

*

700

درجہ 1

725

درجہ 2

درجہ 3

توقعات کو پورا کرنے کے لئے اگلے گریڈ درجہ یا کورس میں اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط
ضلع میں اوسط

*

اگلے گریڈ درجہ یا کورس کے لئے درست راہ پر

724
729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
650

درجہ 4

درجہ 5

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714

ریاست میں اوسط

*

750

810

850

700

%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

* طالب علم ترقی فیصد
اس سال آپ کے بچے کا اسکور وہی ہے یا نقلی ڈیٹا اسٹیٹ طلباء کے ان  16فیصد سے بہتر ہے جن کا  16-2015تشخیص میں آپ کے بچے کی نسبت وہی اسکور تھا۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  6.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-MAT07

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے ریاضی کے شعبوں میں کیسی کارکردگی دکھائی؟

اہم مندرجات

ریاضیاتی استدالل کا اظہار

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء تناسبی تعلقات ،تناسبی اعداد
کے ساتھ جمع کرنے تفریق کرنے ،ضرب دینے اور تقسیم کرنے ،اور لکیری
اظہارات ،مساوات اور عدم مساوات کے مسائل کو حل کر کے توقعات پر پورے
اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر
پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء منطقی ریاضی کے حل کو تخلیق اور
جوازدہی کر کے اور دیگر کے جواز کا تجزیہ کر کے اور درست کر کے
توقعات پر پورے اترے ہیں۔

اضافی اور معاونتی مندرجات

ماڈلنگ ا ور درخواست

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء گھیرے ،عالقہ ،رقبہ ،حجم ،شماریات ،اور
احتمال کو شامل کرتے ہوئے مسائل کو حل کر کے توقعات پر پورے اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات کے قریب
پہنچے۔ طلباء حقیقی دنیا کے مسائل حل کر کے ،عالمات کے ساتھ مسائل کی
نمائندگی اور ان کو حل کر کے ،موزوں وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مِقداری،
اور حکمت عملی کے لحاظ سے توقعات پر پورے اترے ہیں۔

لیجنڈ
آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154018 8 :تاریخ پیدائش04/26/2000 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

گریڈ 8-10

ریاضی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے گریڈ-درجہ
پورے اترے ہیں اور اگلے گریڈ درجہ کے لئے درست راہ پر ہے
یا نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے کہ آپ کا بچہ
تعلیمی کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
ریاضی میں اپنے بچے کی کارکردگی پر مخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 2

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

8

آپ کے بچے کا اسکور
712

q

650

*

700

درجہ 1

725

درجہ 2

درجہ 3

توقعات کو پورا کرنے کے لئے اگلے گریڈ درجہ یا کورس میں اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط
ضلع میں اوسط

*

اگلے گریڈ درجہ یا کورس کے لئے درست راہ پر

724
729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
650

درجہ 4

درجہ 5

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714

ریاست میں اوسط

*

750

810

850

700

%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

* طالب علم ترقی فیصد
اس سال آپ کے بچے کا اسکور وہی ہے یا نقلی ڈیٹا اسٹیٹ طلباء کے ان  16فیصد سے بہتر ہے جن کا  16-2015تشخیص میں آپ کے بچے کی نسبت وہی اسکور تھا۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  6.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-MAT08

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے ریاضی کے شعبوں میں کیسی کارکردگی دکھائی؟

اہم مندرجات

ریاضیاتی استدالل کا اظہار

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء بنیادی ،قوت نما ،سائنسی عالمت نویسی،
لکیری مساوات ،لکیری مساوات کے نظام ،لکیری اور غیر لکیری افعال ،مسئلہ
فیثا غورث ،ایک مربوط پلین پر اشکال کو تبدیل کرنے کو شامل کرتے ہوئے
مسائل کے توقعات پر پورے اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات کے قریب
پہنچے۔ طلباء منطقی ریاضی کے حل کو تخلیق اور جوازدہی کر کے اور دیگر
کے جواز کا تجزیہ کر کے اور درست کر کے توقعات پر پورے اترے ہیں۔

اضافی اور معاونتی مندرجات

ماڈلنگ ا ور درخواست

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء غیرعقلی اعداد ،حجم ،اور
بکھرے پالٹس کے مسائل کو حل کر کے توقعات پر پورے اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء حقیقی دنیا کے مسائل حل کر کے ،عالمات
کے ساتھ مسائل کی نمائندگی اور ان کو حل کر کے ،موزوں وسائل کو استعمال
کرتے ہوئے مِقداری ،اور حکمت عملی کے لحاظ سے توقعات پر پورے اترے
ہیں۔

لیجنڈ
آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154019 11 :تاریخ پیدائش08/09/2000 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

الجبرا I

ریاضی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے کورس-
درجہ پورے اترے ہیں اور کالج اور کیرئیر کے لئے تیار ہونے کی
درست راہ پر ہے یا نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے
کہ آپ کا بچہ تعلیمی کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
ریاضی میں اپنے بچے کی کارکردگی پر مخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 3

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
745

q

650

700

درجہ 1

*

725

درجہ 2

درجہ 3

ضلع میں اوسط

اگلے کورس کے لئے درست راہ پر

724
729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
650

*

درجہ 5

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714

ریاست میں اوسط

*

درجہ 4

توقعات کو پورا کرنے کے لئے اگلے کورس میں اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط
11

750

810

850

700

%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

* طالب علم ترقی فیصد
اس سال آپ کے بچے کا اسکور وہی ہے یا نقلی ڈیٹا اسٹیٹ طلباء کے ان  16فیصد سے بہتر ہے جن کا  16-2015تشخیص میں آپ کے بچے کی نسبت وہی اسکور تھا۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  7.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-ALG01

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے ریاضی کے شعبوں میں کیسی کارکردگی دکھائی؟

اہم مندرجات

ریاضیاتی استدالل کا اظہار

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء کثیر االرقام پر عِ َلم حِساب
افعال کار ،لکیری ،دو درجی اور قوت نمائی مساوات ،افعال کی ایک تفہیم،
الجبریائی اظہارات ،افعال ،اور لکیری ماڈلز کی ترجمانی کرنے کو شامل کرنے
والے مسائل کو حل کر کے توقعات پر پورے اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر
پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء منطقی ریاضی کے حل کو تخلیق اور
جوازدہی کر کے اور دیگر کے جواز کا تجزیہ کر کے اور درست کر کے
توقعات پر پورے اترے ہیں۔

اضافی اور معاونتی مندرجات

ماڈلنگ ا ور درخواست

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء عقلی اور غیر معقول تعداد کی خصوصیات،
شکلوں ،مساوات کے نظام ،مساوی اشکال میں الجبریائی اظہارات کو لکھنا،
مساوات کا نظام ،ڈیٹا کی ترجمانی کرنا ،اور لکیری ،دو درجی اور قوت نمائی
ماڈلز کے مسائل کو حل کر کے توقعات پر پورے اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات کے
قریب پہنچے۔ طلباء حقیقی دنیا کے مسائل حل کر کے ،عالمات کے ساتھ مسائل
کی نمائندگی اور ان کو حل کر کے ،موزوں وسائل کو استعمال کرتے ہوئے
مِقداری ،اور حکمت عملی کے لحاظ سے توقعات پر پورے اترے ہیں۔

لیجنڈ
آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154020 9 :تاریخ پیدائش05/15/2000 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

الجبرا II

ریاضی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے کورس-درجہ
پورے اترے ہیں اور کالج اور کیرئیر کے لئے تیار ہونے کی درست راہ
پر ہے یا نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے کہ آپ کا بچہ
تعلیمی کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
ریاضی میں اپنے بچے کی کارکردگی پر مخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 5

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
839

q

9
650

700

درجہ 1

*

725

درجہ 2

درجہ 3

ضلع میں اوسط

*

درجہ 5

کالج اور کیرئیر کے لئے تیار

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714
724

ریاست میں اوسط

729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
650

درجہ 4

کالج اور کیرئیر کے لئے تیار ہونے میں اضافی معاونت کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط

*
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810

850

700

%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

* طالب علم ترقی فیصد
اس سال آپ کے بچے کا اسکور وہی ہے یا نقلی ڈیٹا اسٹیٹ طلباء کے ان  16فیصد سے بہتر ہے جن کا  16-2015تشخیص میں آپ کے بچے کی نسبت وہی اسکور تھا۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  7.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-ALG02

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے ریاضی کے شعبوں میں کیسی کارکردگی دکھائی؟

اہم مندرجات

ریاضیاتی استدالل کا اظہار

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء عقلی قوت نمائی ،الجبری اظہار کی تحریر
نگاری اور ترجمانی ،عقلی اور بنیادی مساوات ،افعال کے گراف ،لکیری تخلیق
کرنے ،دو درجی اور قوت نمائی افعال ،شامل مسائل کو حل کرنے ،لکھنے اور
ڈیٹا سے استخراج کرنے اور نتائج کا جواز پیش کرنے کو شامل کرنے والے
مسائل کو حل کر کے توقعات پر پورے اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر
پورا اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء منطقی ریاضی کے حل کو تخلیق اور
جوازدہی کر کے اور دیگر کے جواز کا تجزیہ کر کے اور درست کر کے
توقعات پر پورے اترے ہیں۔

اضافی اور معاونتی مندرجات

ماڈلنگ ا ور درخواست

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات کے قریب
پہنچے۔ طلبا پیچیدہ اعداد کے نظام ،عقلی اظہار اور افعال ،مساوات کے نظام
،مثلثیاتی افعال ،ڈیٹا کی ترجمانی ،اور احتمال کو شامل کرنے والے مسائل کو حل
کر کے توقعات پر پورے اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء حقیقی دنیا کے مسائل حل کر کے ،عالمات
کے ساتھ مسائل کی نمائندگی اور ان کو حل کر کے ،موزوں وسائل کو استعمال
کرتے ہوئے مِقداری ،اور حکمت عملی کے لحاظ سے توقعات پر پورے اترے
ہیں۔

لیجنڈ
آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154021 10 :تاریخ پیدائش01/14/2000 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

جیومیٹری

ریاضی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے کورس-
درجہ پورے اترے ہیں اور کالج اور کیرئیر کے لئے تیار ہونے کی
درست راہ پر ہے یا نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے
کہ آپ کا بچہ تعلیمی کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

ریاضی میں اپنے بچے کی کارکردگی پر مخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2ملاحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 4

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
765

q

650

درجہ 1

*

10

700

725

درجہ 2

درجہ 3

ضلع میں اوسط

*

درجہ 5

اگلے کورس کے لئے درست راہ پر

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714
724

ریاست میں اوسط

729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
650

درجہ 4

توقعات کو پورا کرنے کے لئے اگلے کورس میں اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط

*

750

810

850

700

%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

* طالب علم ترقی فیصد
اس سال آپ کے بچے کا اسکور وہی ہے یا نقلی ڈیٹا اسٹیٹ طلباء کے ان  16فیصد سے بہتر ہے جن کا  16-2015تشخیص میں آپ کے بچے کی نسبت وہی اسکور تھا۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  3.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-GEO

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے ریاضی کے شعبوں میں کیسی کارکردگی دکھائی؟

اہم مندرجات

ریاضیاتی استدالل کا اظہار

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء ہندسی ثبوت ،اشکال پر تبدیلیوں ،درست
ترکون ،ٹرگنومیٹری ،ہم آہنگ جیومیٹری ،اور جیومیٹری تصورات کی ایپلیکیشنز
کو شامل کرنے والے مسائل کو حل کر کے توقعات پر پورے اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات کے
قریب پہنچے۔ طلباء منطقی ریاضی کے حل کو تخلیق اور جوازدہی کر کے
اور دیگر کے جواز کا تجزیہ کر کے اور درست کر کے توقعات پر پورے
اترے ہیں۔

اضافی اور معاونتی مندرجات

ماڈلنگا ور درخواست

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء ایک مربوط پلین پر اشکال کو تبدیل کرنے،
ایک جیومیٹرک تعمیرات ،دائروں ،اور حجم کو شامل کرتے ہوئے مسائل کو حل
کر کے توقعات پر پورے اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء حقیقی دنیا کے مسائل حل کر کے ،عالمات
کے ساتھ مسائل کی نمائندگی اور ان کو حل کر کے ،موزوں وسائل کو استعمال
کرتے ہوئے مِقداری ،اور حکمت عملی کے لحاظ سے توقعات پر پورے اترے
ہیں۔

لیجنڈ
آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154022 11 :تاریخ پیدائش08/18/2001 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

انٹیگریٹڈ ریاضی II

ریاضی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے کورس-درجہ
پورے اترے ہیں اور کالج اور کیرئیر کے لئے تیار ہونے کی درست
راہ پر ہے یا نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے کہ آپ
کا بچہ تعلیمی کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
ریاضی میں اپنے بچے کی کارکردگی پر مخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

مہارت کی سطح 1

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
684

q

650

*

700

درجہ 1

725

درجہ 2

درجہ 3

ضلع میں اوسط

اگلے گریڈ درجہ کے لئے ٹریک پر

724
729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
650

*

درجہ 5

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714

ریاست میں اوسط

*

درجہ 4

توقعات پر پورا اترنے کے لئے اگلے گریڈ درجہ پر اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط
11

750

810

850

700

%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

* طالب علم ترقی فیصد
اس سال آپ کے بچے کا اسکور وہی ہے یا نقلی ڈیٹا اسٹیٹ طلباء کے ان  16فیصد سے بہتر ہے جن کا  16-2015تشخیص میں آپ کے بچے کی نسبت وہی اسکور تھا۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  3.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-MAT1I

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے ریاضی کے شعبوں میں کیسی کارکردگی دکھائی؟

اہم مندرجات

ریاضیاتی استدالل کا اظہار

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلبا افعال ،لکیری ،اور دو درجی
مساوات ،دو قوت نمائی اظہار ،افعال اور لکیری ماڈلز ،جیوکمیڑعیائی ثبوت ،اور
جیومیٹرک اعداد و شمار کے تماثل کی تفہیم کو شامل کرتے ہوئے مسائل کو حل
کر کے توقعات پر پورے اترے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات
پورے نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء منطقی ریاضی کے
حل کو تخلیق اور جواز دہی کر کے اور دیگر کے جواز کا تجزیہ کر کے اور
درست کر کے توقعات پر پورے اترے ہیں۔

اضافی اور معاونتی مندرجات

ماڈلنگا ور درخواست

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات کے قریب
پہنچے۔ طلباء تبدیلیوں ،مساوات کے نظام ،ڈیٹا کی ترجمانی ،لکیری اور قوت
نمائی ماڈلز ،اور مساواتی حالتوں میں الجبری اظہار لکھنے کو شامل کرتے
ہوئے توقعات پر پورے اترے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات
پورے نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء حقیقی دنیا کے
مسائل حل کر کے ،عالمات کے ساتھ مسائل کی نمائندگی اور ان کو حل کر
کے ،موزوں وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مِقداری ،اور حکمت عملی کے
لحاظ سے توقعات پر پورے اترے ہیں۔

لیجنڈ
آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ :دیگر

 ID: 5200154063تاریخ پیدائش09/20/2000 :

نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

انٹیگریٹڈ ریاضی II

ریاضی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے کورس-درجہ
پورے اترے ہیں اور کالج اور کیرئیر کے لئے تیار ہونے کی درست
راہ پر ہے یا نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے کہ آپ
کا بچہ تعلیمی کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
ریاضی میں اپنے بچے کی کارکردگی پر مخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 4

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
768

q

650

700

درجہ 1

*

725

درجہ 2

درجہ 3

ضلع میں اوسط

دیگر

*

درجہ 5

اگلے گریڈ درجہ کے لئے ٹریک پر

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714
724

ریاست میں اوسط

729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
650

درجہ 4

توقعات پر پورا اترنے کے لئے اگلے گریڈ درجہ پر اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط

*
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700

%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

* طالب علم ترقی فیصد
اس سال آپ کے بچے کا اسکور وہی ہے یا نقلی ڈیٹا اسٹیٹ طلباء کے ان  16فیصد سے بہتر ہے جن کا  16-2015تشخیص میں آپ کے بچے کی نسبت وہی اسکور تھا۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  2.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-MAT2I

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے ریاضی کے شعبوں میں کیسی کارکردگی دکھائی؟

اہم مندرجات

ریاضیاتی استدالل کا اظہار

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء تحریر نگاری اور عددی اظہار کی ترجمانی،
پیمائشوں کی تبدیلی کرنے ،نقاط کے گرافک اظہار ،جیومیٹری اشکار کی درجہ
بندی ،اور ڈیٹا کی نمائندگی کو شامل کرتے ہوئے مسائل کو حل کر کے توقعات
پر پورے اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات کے
قریب پہنچے۔ طلباء منطقی ریاضی کے حل کو تخلیق اور جوازدہی کر کے
اور دیگر کے جواز کا تجزیہ کر کے اور درست کر کے توقعات پر پورے
اترے ہیں۔

اضافی اور معاونتی مندرجات

ماڈلنگا ور درخواست

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات کے قریب
پہنچے۔ طلبا پیچیدہ اعداد کے نظام ،مساوات کے نظام ،دو رخی اور قوت نمائی
افعال ،ڈیٹا ،حجم کے مسائل کو حل کرتے ہوئے اور احتمال کی نمائندگی کرتے
ہوئے توقعات پر پورے اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات پر
پورے نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء حقیقی دنیا کے
مسائل حل کر کے ،عالمات کے ساتھ مسائل کی نمائندگی اور ان کو حل کر
کے ،موزوں وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مِقداری ،اور حکمت عملی کے
لحاظ سے توقعات پر پورے اترے ہیں۔

لیجنڈ
آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔

صفحہ  2از 2

پہال نام مڈل نام۔ آخری نام

گریڈ ID: 5200154064 9 :تاریخ پیدائش11/21/2000 :
نمونہ ضلع نام
نمونہ اسکول ایک نام
نقلی ڈیٹا اسٹیٹ

انٹیگریٹڈ ریاضی II

ریاضی جائزہ رپورٹ2017−2016 ،
آپ اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا  FIRSTNAMEنے کورس-
درجہ پورے اترے ہیں اور کالج اور کیرئیر کے لئے تیار ہونے کی
درست راہ پر ہے یا نہیں۔ یہ تشخیص صرف یہ اندازہ پیش کرتی ہے
کہ آپ کا بچہ تعلیمی کارکردگی میں کتنا اچھا مظاہرہ کر رہا ہے۔

اپنے بچے کے/کی ٹیچر سے پوچھیں:
• •آپ کو میرے بچے کی تعلیمی خوبیوں اور امور میں بہتری
کے لئے کیا نظر آتا ہے؟
• •آپ اس تعلیمی سال میں میرے بچے میں بہتری النے میں
مدد کے لئے ان ٹیسٹ نتائج کا کیسے استعمال کریں گے؟

ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور نمونے
کے سواالت اور پریکٹس ٹیسٹ دیکھنے کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
ریاضی میں اپنے بچے کی کارکردگی پر مخصوص معلومات کے لئے اس کی رپورٹ  2مالحظہ کریں۔

 FIRSTNAMEنــے مجموعــی طــور پر کیســی کارکردگــی دکھائی؟
درجہ  5توقعات سے بڑھ کر

کارکردگی درجہ 3

درجہ  4توقعات پر پورا اترا
درجہ  3توقعات کے قریب
درجہ  2توقعات جزوی پوری کیں
درجہ  1ابھی تک توقعات کو پورا نہیں کیا

آپ کے بچے کا اسکور
730
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درجہ 1

*

725

درجہ 2

درجہ 3

ضلع میں اوسط

*

درجہ 5

کالج اور کیرئیر کے لئے تیار

نقلی ڈیٹا اسٹیٹ میں کتنے طلباء نے کارکردگی دکھائی

714
724

ریاست میں اوسط

729

کراس اسٹیٹ میں اوسط

%15

درجہ 1

714
650

درجہ 4

کالج اور کیرئیر کے لئے تیار ہونے میں اضافی معاونت کی ضرورت ہو سکتی ہے

اسکول اوسط

*
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%25

درجہ 2

%35

درجہ 3

%15

درجہ 4

%10

درجہ 5

ہر ایک کارکردگی درجہ پر طلباء کا فی صد
725

750

810

850

* طالب علم ترقی فیصد
اس سال آپ کے بچے کا اسکور وہی ہے یا نقلی ڈیٹا اسٹیٹ طلباء کے ان  16فیصد سے بہتر ہے جن کا  16-2015تشخیص میں آپ کے بچے کی نسبت وہی اسکور تھا۔

*

اس ٹیسٹ پر طالب علم کے مجموعی اسکور میں ممکنہ رینج پلس یا مائنس  6.3پوائنٹس ہے۔ یہ اس تبدیلی کے مترادف ہے جس کی آپ کے بچے کے اسکور میں توقع کی جائے گی
اگر اس نے وہ ٹیسٹ کئی بار دیئے تھے۔ اسکورز میں معمولی فرق کی ضرورت سے زائد وضاحت نہیں کی جانی چاہئے۔
صفح  1از 2

Urdu-MAT3I

پہال نام ایم۔ آخری نام

آپ کے بچے نے ریاضی کے شعبوں میں کیسی کارکردگی دکھائی؟

اہم مندرجات

ریاضیاتی استدالل کا اظہار

آپ کے بچے نے ان طلباء ہی کی طرح کارکردگی دکھائی جو توقعات کے قریب
پہنچے۔ عقلی قوت نمائی ،الجبری اظہار کی تحریر نگاری اور ترجمانی ،عقلی
اور بنیادی مساوات ،افعال کے گراف ،لکیری تخلیق کرنے ،دو درجی اور قوت
نمائی افعال ،شامل مسائل کو حل کرنے ،لکھنے اور ڈیٹا سے استخراج کرنے
اور نتائج کا جواز پیش کرنے کو شامل کرنے والے مسائل کو حل کر کے
توقعات پر پورے اترتے ہیں۔

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔ طلباء منطقی ریاضی کے حل کو تخلیق اور جواز
دہی کر کے اور دیگر کے جواز کا تجزیہ کر کے اور درست کر کے توقعات
پر پورے اترے ہیں۔

اضافی اور معاونتی مندرجات

ماڈلنگا ور درخواست

آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو توقعات پر پورا
اترے یا ان سے بڑھ کر کیا۔
طلباء کثیراالقائم شناختوں ،عقلی اظہار اور افعال ،مثلثیاتی افعال ،جیومیٹرک
تعمیرات ،دائرے ،ڈیٹا کی نمائندگی کرنے ،اور اعداد و شمار کو شامل کرنے
والے مسائل حل کر کے توقعات پر پورا اترے۔

آپ کے بچے نے ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو ابھی تک توقعات پر
پورے نہیں اترے یا جزوی طور پر پورے اترے ہیں۔ طلباء حقیقی دنیا کے
مسائل حل کر کے ،عالمات کے ساتھ مسائل کی نمائندگی اور ان کو حل کر
کے ،موزوں وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مِقداری ،اور حکمت عملی کے
لحاظ سے توقعات پر پورے اترے ہیں۔

لیجنڈ
آپ کے بچے نے تقریبا ً ان طلباء جیسی کارکردگی دکھائی جو:
توقعات پر پورا یا بڑھ کر

توقعات کے قریب

ابھی تک توقعات پر پورے
نہیں اترے یا جزوی طور پر
پوری کیں ہیں

 PARCC +ٹیسٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے انگریزی زبان آرٹس/ادبی اور ریاضی میں گریڈ-درجہ مندرجات کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ جو
طلباء توقعات پر پورے یا بڑھ کر اترتے ہیں وہ اگلے گریڈ یا کورس اور ،باآلخر ،کالج اور کیریئرز کے لئے درست راہ پر ہیں۔ ٹیسٹ میں سواالت شامل ہیں جو آپ
کے بچے کی بنیادی مہارت اور علم کی جانچ کرتے ہیں اور طلباء سے تنقيدی انداز میں سوچنے ،مسائل حل کرنے اور اپنے جوابات کی تائید یا وضاحت کرنے کا
تقاضا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ والدین اور اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے کئی طریقوں میں سے ایک ہے کہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔

میرے بچے کا اسکول ،ٹیسٹ کے نتائج کا کیسے استعمال کرے گا؟ ٹیسٹ کے نتائج آپ کے بچے کے ٹیچر کی اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات
دیتے ہیں۔ نتائج تعلیم کے پروگرام کے لئے اور تدریس کو بہتر بنانے میں آپ کے اسکول اور ضلعی اسکول کو اہم معلومات بھی دیتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کرنے کے طریقوں پر معلومات ،اور اصل  PARCCٹیسٹ سواالت اور والدین کے لئے  GreatKidsٹیسٹ سواالت کی رسائی کے لئے
 UnderstandTheScore.orgکا دورہ کریں۔
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