خفیہ  STAAR 2019رپورٹ کارڈ کے لئے

جوناتھن ہرنینڈز-جونز
ایک نظر میں جوناتھن کی کارکردگی

Science

Social Studies

ماسٹرز

گریڈ لیول
ٹیسٹ کی تاریخ 2019 :مئی

Mathematics

تکمیل نہیں کرتا

تکمیل کرتا ہے

گریڈ لیول
ٹیسٹ کی تاریخ 2019 :مئی

28Q735
نتائج کا مطلب کیا ہے

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچے نے
تشخیص میں کتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا
تھا۔ کارکردگی کی چار سطحیں ہیں۔
ماسٹرس گریڈ لیول
نصاب کی معلومات کی مہارت اور ہرن کو ظاہر
کرتا ہے -طالب علم کالج اور کریرئ کی تیاری
کے بالکل ٹھیک راستے پر ہے۔

گریڈ لیول کو پورا کرتا ہے
نصاب کے مواد کی اچھی معلومات — طالب
علم اگلے گریڈ کی پیش رفت کے لئے تیار ہے۔

گریڈ لیول
ٹیسٹ کی تاریخ 2019 :مئی

جوناتھن کا منفرد
رسائی کوڈ

Reading

نزدیک آ رہا ہے

گریڈ لیول
ٹیسٹ کی تاریخ 2019 :مئی

جائیں www.texasassessment.com

اور مزید جاننے کے لئے الگ ان کریں۔

کمشرن سے

وہ طلباء جو  60%فیصدی سے زائد منربات کے ساتھ
امتحانات زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہامرے بچے
ہائی اسکول گریجویشن گریڈ لیول میں مکمل یا
ڈرائیور کا الئسن  ،کالج میں داخلہ ،اور یہاں تک
ماسٹر کرتے ہیں ان کے کالج امتحانات کالسز میں
کہ کچھ مخصوص مالزمت حاصل کرنے کے لئے
امتحانات میں حصہ لیں گے۔ چار بچوں کا والد ہنے کامیاب ہونے کا امکان زیادہ رہتا ہےنتیجہ کے طور
کی حیثیت سے ،مجھے معلوم ہے کہ ایک امتحان پر اپنی زندگی میں اچھی کامئی اور کامیابی کے
مجھے میرے بچے کے متعلق سب کچھ بتائے گا۔ امکانات میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس رپورٹ کا مقصد
امتحانات اس طرح مفید معلومات  STAARلیکن یہ معلومات فراہم کرنا ہے کہ آپ کے بچے نے
اس سال اسکول میں تعلیمی مواد کو کس حد تک
فراہم کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گئے ہیں کہ
سمجھا اور آپ انہیں مزید سیکھنے میں کیسے مدد
ہامرےبچوں نے علمی طور پر ( اکیڈمکلی) کتنا
سیکھا ہے اور آنے والے امتحانات کے لئے کتنے تیار کر سکتے ہیں۔
»ہیں۔

مائک موراتھ ،تعلیمی کمشرن

گریڈ لیول تک رسائی حاصل کرتا ہے
نصاب کے مواد کا کچھ علم ہے ،لیکن ہو سکتا
ہے کہ اہم عنارص کو بھول رہا ہو —آنے والے
سالوں میں طالب علم کو اضافی امداد کی
رضورت ہے۔

گریڈ لیول پر پورا نہیں اترا
امید کے مطابق نصاب کی بنیادی سمجھ نظر
نہیں آرہی۔ طالب علم کو آنے والے سالوں میں
بہت زیادہ مدد کی رضورت پڑ سکتی ہے۔

موجودہ والدین اساتذہ کانفرنس کے دوران وقت کو زیادہ کریں
استاد کو پوچھنے کے لئے منونہ سواالت:
•
•
•
•
•
•

میرے بچے کو اسکول میں سب سے زیادہ دلچسپی کس میں لگتی ہے؟
کیا میرے بچے کو کالس اور اسکول میں اچھے دوست ہیں؟
میرے بچے کو ہائی اسکول کے لئے تیار کرنے کے لئے سب سے اہم چیز میں کیا کر سکتی ہوں؟
میرے بچے اس کا  /اس کی بہرتین کوششوں دے رہا ہے؟
میرے بچے کو کیا کرنا چاہئے جو وہ ابھی نہیں کر رہا ہے؟
آپکی کالس میں میرے بچے کا مکمل کام کیسا ہے؟

کارکردگی 8 :گریڈ
مندرجہ گریڈ8 :
طالب علم کی آئی ڈی9883***** :

جوناتھن ہرنینڈز-جونز
مقامی طالب علم کی آئی ڈی-- :

ضلع257-999 ZY CRUSE ISD :

مطالعہ

نزدیک آ رہا ہے

اسکور

1652

گریڈ لیول

ماسٹرز گریڈ لیول

تکمیل کرتا ہے گریڈ لیول

نزدیک آ رہا ہے گریڈ لیول

تکمیل نہیں کرتا گریڈ لیول

)(1783–2147

)(1700–1782

)(1587–1699

)(968–1586

معلوماتی تحریروں کی
تفہیم/تجزیہ

ٹیسٹ کی تاریخ 2019 :مئی

پاسنگ

فیصد کا یکساں یا اس سے  40کے متام طلباء میں
 8آپ کے بچے نے ٹیکساس میں گریڈ
بھی بہرت کا اسکور کیا۔

پڑھنے کے لئے علم اور مہارت زمرہ جات

کل  17میں 12
درست

ادبی متون کا تفہیم/
سمجھنا

مجموعی طور پر تفہیم/
تجزیہ

کل  19میں 7
درست

ریاضیات
اسکور

گریڈ لیول

ماسٹرز گریڈ لیول

تکمیل کرتا ہے گریڈ لیول

نزدیک آ رہا ہے گریڈ لیول

تکمیل نہیں کرتا گریڈ لیول

)(1854–2172

)(1700–1853

)(1595–1699

)(1039–1594

ڈیٹا کے تجزیہ اور ذاتی
مالیاتی خواندگی

کل  7میں 0
درست

جیومیٹری اور
پیامئش

ٹیسٹ کی تاریخ 2019 :مئی

تکمیل نہیں کرتا

1510

پاسنگ

کل  8میں 8
درست

فیصد کا یکساں یا اس سے  19کے متام طلباء میں
 8آپ کے بچے نے ٹیکساس میں گریڈ
بھی بہرت کا اسکور کیا۔

ریاضی کے لئے علم اور مہارت زمرہ جات

کل  15میں 15
درست

حساب اور الجربائک
تعلقات

کل  16میں 14
درست

عددی منائندگی اور تعلقات

معارشتی علوم
اسکور

کل  4میں 0
درست

ٹیسٹ کی تاریخ 2019 :مئی

تکمیل کرتا ہے

5750

گریڈ لیول

ماسٹرز گریڈ لیول

تکمیل کرتا ہے گریڈ لیول

نزدیک آ رہا ہے گریڈ لیول

تکمیل نہیں کرتا گریڈ لیول

)(4268–5911

)(4000–4267

)(3550–3999

)(1093–3549

فیصد کا یکساں یا اس سے  63کے متام طلباء میں
 8آپ کے بچے نے ٹیکساس میں گریڈ
بھی بہرت کا اسکور کیا۔

معارشت علوم کے لئے علم اور مہارت زمرہ جات
معاشیت ،سائنس ،ٹیکنالوجی
اور سامج

کل  7میں 0
درست

حکومت اور شہریت

کل  10میں 0
درست

جغرافیہ اور ثقافت

کل  10میں 0
درست

کل  17میں 17
درست

تواریخ

سائنس

ٹیسٹ کی تاریخ 2019 :مئی

ماسٹرز

اسکور
5718

گریڈ لیول

ماسٹرز گریڈ لیول

تکمیل کرتا ہے گریڈ لیول

نزدیک آ رہا ہے گریڈ لیول

تکمیل نہیں کرتا گریڈ لیول

)(4406–6202

)(4000–4405

)(3550–3999

)(793–3549

فیصد کا یکساں یا اس سے  97کے متام طلباء میں
 8آپ کے بچے نے ٹیکساس میں گریڈ
بھی بہرت کا اسکور کیا۔

معارشت علوم کے لئے علم اور مہارت زمرہ جات
حیاتیات اور
ماحولیات

28Q735

کل  7میں 0
درست

زمین اور خال

کل  11میں 10
درست

قوت ،حرکت  ،اور
توانائی

غلط جواب دیا؟ الگ ان کرنے  JONATHANدیکھنا چاہتے ہو سواالت جنہیں
کیلئے اس کوڈ کا استعامل کریں۔

کل  7میں 0
درست

مادہ اور توانائی

کل  11میں 11
درست

TexasAssessment.com

پیش رفت :پچھلے سال سے
جوناتھن ہرنینڈز-جونز
JUNE
20192017
رپورٹ کی تاریخ :جون

ٹیسٹنگ کی تاریخ :مئی 2019

کیمپس042 YAHOO M S :

کالس گروپSEC E EIGHT FIV :

مطالعہ

ماسٹرس گریڈ سطح
اسکور کی پیامئش کریں

گریڈ سطح کو پورا کرتا ہے

اہلیت

1652

گریڈ سطح تک پہنچتا ہے

اہلیت

متوقع پیش رفت

1427

گریڈ سطح کو پورا نہیں کرتا

2017–2018

2018–2019

:موجودہ لیکسائل پیامئش
1065L

ےچب ےک پآ روا ںیناج دیزم ںیم ےراب ےک تامادقا ےک لئاٹناوق روا )(Lexileلئاسکیل
رپ ےہ اتکس اج ایک لامعتسا حرط سک ہو ےئل ےک ےنرک ددم ںیم ےنوہ بایماک وک
 TexasAssessment.comںیناج۔

ریاضیات

ماسٹرس گریڈ سطح
اسکور کی پیامئش کریں

گریڈ سطح کو پورا کرتا ہے
اہلیت

گریڈ سطح تک پہنچتا ہے

1510

اہلیت

1427

محدود پیش رفت

گریڈ سطح کو پورا نہیں کرتا

2017–2018

2018–2019

قوانٹائل اقدامات کے بارے میں مزید معلومات اور کس طرح وہ آپ کے بچے کو کامیاب ہونے میں مدد کرتا
 TexasAssessment.comپر حاصل کریں۔

:موجودہ قوانٹائل پیامئش
990Q

پیش رفت عالمات

تیز ترار پیش رفت
آپ کا بچے نے پچھلے سال سے اس سال تک توقع کی تعلیمی
بہرتی سے زیادہ ظاہر کی ہے۔

28Q735

متوقع پیش رفت
آپ کا بچے نے پچھلے سال سے اس سال تک توقع کی تعلیمی
بہرتی ظاہر کی ہے۔

جونناتھن کی پیش رفت کی حامیت میں مدد کرنا چاہتے ہیں؟ الگ ان کرنے کیلئے
اس کوڈ کا استعامل کریں

محدود پیش رفت
آپ کا بچے نے پچھلے سال سے اس سال تک توقع کی تعلیمی
بہرتی سے کم ظاہر کی ہے۔

TexasAssessment.com

جوناتھن کے لئے تیار کردہ وسائل

ریاضیات

اپنے بچہ کے گریڈ  8کی ریاضیات سمجھ کو بہرت بنانے کے لئے حکمت عملیاں

آپ کے بچہ کے گریڈ  8کی سمجھ کو بہرت بنانے کے لئے حکمت عملیاں

مختلف اقسام کی سمجھ/تجزیہ

امکانات اور تعداد کی منائندگی

• اپنے بچہ سے  100اور  225کے درمیان ایک عدد اور اس عدد کا مربع
روٹ تالش کروائیں۔
• اپنے بچہ سے روز مرہ کی زندگی میں موجود اعداد کی تالش اور
حقیقی اعداد ،عدد صحیح ،وغیرہ کے طور پر درجہ بندی کروائیں۔

• دلچسپی کے موضوع کے بارے میں کسی سوال کے ساتھ آنے میں
اپنے بچہ کی مدد کریں۔ پھر جواب تالش کرنے کے لئے مختلف
قسم کے ذرائع کا مطالعہ کرنے کے لئے ساتھ مل کر کام کریں۔
جواب تالش کرنے کے لئے تکنیک (اپنی رہنامئی کے تحت) ساتھ ہی
ساتھ رسالے ،اخبارات ،اور ،اگر متعلقہ ہو ،تو شاعری اور تصور کا
اسستعامل کریں۔
ادبی منت کی تفہیم/تجزیہ

شامریات اور الجربی تعلقات
•

مطالعہ

کسی بھی سفر پر جاتے وقت ،آیا وہ اسٹور کی طرف ہو یا چھٹی پر،
اپنے بچہ سے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک نقشہ بنوائیں
کہ راستہ کا ایک چوتھائی ،نصف راستہ ،راستہ کا تین چوتھائی ،اور
مکمل طور پر وہاں پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا۔ اس میں لگنے
والے اصل وقت کے ساتھ ان اوقات کا موازنہ کروائیں۔

• اپنے بچہ کو اس کی دلچسپی کے مطابق تصوری کتابیں فراہم کریں۔
کتابوں کا مطالعہ آیا آزادانہ طور پر یا ساتھ مل کر کریں۔ اپنی
گفتگو میں ،اس پر توجہ مرکوز کریں کہ پالٹ کس طرح تیار ہوتا
ہے ،مختلف نقطہ نظر ،اور اور حساتی یا دلچسپ زبان۔
معلوماتی متنوں کی تفہیم/تجزیہ

جیومیٹری اور
• اپنے بچہ سے روز مرہ کی کسی شے کا حجم معلوم کروائیں ،جیسے
سوپ کی ایک کین۔
• اپنے بچہ سے ایک میز کی ملبائی اور ڈائیگونل کی پیامئش اور چوڑائی
کا پتہ لگانے کے لئے پائیتھا گورین تھیورم کا استعامل کروائیں۔

• کسی ایسی فلم یا ٹی وی شو سے متعلقہ غیر-تصوری منت تجویز کریں
جس سے آپ کا بچہ لطف اندوز ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر ،اگر
کسی شو یا فلم میں رولر کوسٹرز شامل ہوں ،تو آپ اپنی مقامی
الئربیری میں رولر کوسٹرز کے میکانکس کے بارے میں ایک غیر-
تصوری کتاب تالش کر سکتے ہیں۔
تحریری اجزائے ترکیبی ،نظرثانی اور ترمیم

ڈیٹا کا تجزیہ اور ذاتی مالی خواندگی

Heat

The Door
in the Wall

Phineas Gage:
A Gruesome but
True Story About
Brain Science

KATZ

FLEISCHMAN

1070L

1030L

ENSO

N

Ben Franklin's
Almanac: Being
a True Account
of the Good
Gentleman's Life

of
Diary
The e Frank
Ann

L

1080

Geeks: How Two
Lost Boys Rode
the Internet Out
of Idaho

The Hundred
Dresses

K
FRAN

Around the
World in
80 Days

940L

920L

870L

830L

STEV

FLEMING

1000L

760L

Dovey Coe

LUPICA

DE ANGELI

ESTES

VERNE

Trea
Islan sure
d

• اپنے بچہ سے اس سادہ سود کی مقدار تالش کروائیں جسے ایک سال
کے لئے ایک فی صد پر رقم کی ایک مخصوص تعداد کے ساتھ
رسمایہ کاری کے ذریعہ کامیا گیا ہو۔
• اپنے بچہ سے روز مرہ کے واقعات میں سے منترش پالٹس کا تعین یا
تعمیر کروائیں اور اعداد و شامر کے مقامات کے ذریعہ ( )0,0ملبائی
پر رشوع ہونے والی ایک رجحان سازی کی الئن کھنچوائیں اور گراف
پر پالٹ کئے گئے کسی مقام کے لحاظ سے ظاہر نہ کئے گئے اعداد
و شامر کے بارے میں پیشن گوئی کروائیں۔

• جب آپ کی بچی کسی چیز کی خواہش کرے ،تو اس سے اس بات
کی وضاحت کرتے ہوئے ایک نوٹ لکھوائیں کہ اسے وہ چیز کیوں
چاہئے اور اسے آپ کو اس بات کی طرف مائل کروائیں کہ وہ اس
چیز کی حقدار ہے۔

DOWELL

980L

جوناتھن کے لئے مناسب پڑھنے
کے مواد تالش کرنے کے لئے
 TexasAssessment.comپر ایک
کتاب کے آلے تالش کریں کا استعامل
کریں۔

