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موسم گرما یک گریڈنگ  -تشخیصات اور ی
من ٹیسٹ
ڈیئ والدین /ر
ر
کیئرز اور طلباء سال  11اور  13می
می آپ کو ایک اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ ہم گریڈز پر سال  11اور  13اور اس سال ےک یج یس ایس ای اوراے لیول ےک نتائج
ےک بارے می فیصلہ کہاں ےس ہی۔ یہ ای میل رصف یج یس ایس ای اوراے لیول ےک بارے می ےہ نہ کہ  BTEC، CNATاور VTCT

رہ ہی اور زیادہ تر معامالت می پہےل یہ بئون امتحانات می جا چےک
ےک زیر استعمال پیشہ ورانہ کورس ،جو اپن کورس ورک پر توجہ دے ے
تھے۔

ی
آفکوال اور امتحان بورڈز ن کہا ےہ کہ آن واےل ہفتوں می اسکولوں کو مزید معلومات مل ریہ ہوں گ۔ اس درمیان ہم طالب
ے
رہ ہی جو ہمارے پاس پہےل یہ فائل پر موجود ہی اور ہمی یقی ےہ کہ ہمی اب بیھ ہر
علم ےک ڈیٹا پر پس پردہ کام کرت ے
ے
مضمون می اندازہ لگانا ہوگا۔ توقع گ جان ہ کہ اسکول زیادہ ےس زیادہ دیر تک مضمون کا مواد پڑھاتا رہ گا اور ہم ر
مئ گ
ے
ے
ی
نصف مدت تک یہ کام کرت کا ارادہ ر ے
کھن ہی؛ ہمی  18جون  2021تک گریڈ امتحان بورڈز می جمع کرانا ہوں ےک اور اس
ہفت ے
عمل می تقریبا  2ے
لگت ہی۔
ی
سال  ١١اور  ١٣طلباء اب ےس نصف ر
مئ گ مدت ےک درمیان اسباق می تشخیص /مئ ٹیسٹ بیٹھے ہوں ےک۔ جب سب ےس
ی
زیادہ تشخیصات  /مئ ٹیسٹ ر
رہ ہوں ےک ,الگ ہو جاؤ تاکہ طلباء ےک پاس ہر روز بہت سارے ٹیسٹ نہ
ایسئ ےک بعد ہو
ر ےی
ر
ہوں ,ر
چھون یس تعداد ہو جان گ .طلباء کو بتایا جارہا ےہ کہ آیا اس ےس متعلقہ کالس ٹیچر ان پر اثر انداز
ایسئ ےس پہےل ایک
ہوتا ےہ یا نہی۔
ذیل می کچھ بنیادی معلومات دی جا ریہ ہی کہ ہم ان تشخیصات /مئ ٹیسٹوں کو کیےس چال ر
ن گا-:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

تشخیصی ماض ےک کاغذی سواالت ،مارک اسکیموں ،گریڈ گ حدود اور امتحان بورڈ گ مئ ٹیسٹ وں گ بنیاد پر
ی
اسکول گ تحریری تشخیصوں کا مرکب ہوں گ۔
ی
ر
رسان ےک انتظامات ہوں
تشخیصات اور مئ ٹیسٹ سب سبق ےک اوقات می ہوں ےک جس می جہاں رصورت ہو
ی
ےک۔
طلباء کو تشخیص /مئ ٹیسٹ کا کم از کم ' ٥اسکول ےک دن' نوٹس دیا جا ر
ن گا۔
لمبان مئا ہوم ورک دکھان ےک رلت رکھا جا ر
ر
ن گا تاکہ والدین ،ر
کیئرز اور طلباء آگاہ ہوں۔
ٹیسٹ گ تشخیص گ تاری خ اور
ر ی
ر
مئا ہوم ورک دکھان ےک رلت نظر ثان گ فہرست پیش گ جان گ تاکہ والدین ،کیئرز اور طلباء واضح ہوں کہ کس چئ
کا جائزہ لیا جانا ےہ۔
نمئ) ،جس گ شناخت مثایل طور پر ایک اور کالس ٹیچر ن گ ےہ اور
طالب علم کا نام ظاہر نہ کرت کا کام (امیدوار ی
ر
فیکلئ بھر می اعتدال پسند ےہ ،کیونکہ اسکولوں ےس کہا گیا ےہ کہ ان می تشخییص نظام ہوں جن می الشعوری
تعصب نہ ہو۔
ر ی
طلباء کو اپن نشان زد تشخیصات /مئ ٹیسٹ دیکھن گ اجازت دی جان گ اور ہر تشخیص /مئ ٹیسٹ کا نتیجہ
(فیصد اور گریڈ) بتایا جا ر
ن گا۔
ر
پرچ مکمل ہوت ےک بعد گھر نہی ےل جایا جاسکتا کیونکہ ہمی انہی ثبوت ےک طور پر
کون تشخیص /مئ ٹیسٹ ےک ے
اسکول می رکھن گ رصورت ےہ۔
طلباء کو ان ےک آخری گریڈ کو بتایا جان گ اجازت نہی ےہ کیونکہ اےس اگست  ٢٠٢١می امتحان بورڈز ےک ذریعہ شائع
ہوت تک خفیہ رہنا ہوگا۔

ی
ر
ر
نگون کردہ گریڈز نہی) شائع کریں ےک جو اساتذہ ن
ایسئ گ تعطیالت ےک بعد ہم اپن ڈیٹا ڈراپ ' 2موجودہ گریڈز' (پیش
فروری  2021ےک اواخر می کیا تھا۔ تاہم ،ہم ن ان گریڈز گ اشاعت می تاخئ گ ےہ کیونکہ آفکوال ن اب بیھ بالکل اعالن
ے
ے
چاہن ہی کہ ہمارا ڈیٹا ڈراپ  2کا طریقہ
چاہن ہی اور ہم اس بات کو یقیئ بنانا
نہی کیا ےہ کہ وہ حتیم گریڈز کا فیصلہ کیےس
کار اس ےک مطابق ہو۔

ی
ی
ہمیشہ گ طرح ،جب ہم آفکوال اور امتحان بورڈز ےس زیادہ سنی ےک تو ہم آپ کو بتائی ےک۔
قسم ےک حواےل
ی
ی
کرسٹی میک لینتوک
مس
پرنسپل

