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اگلے اقدامات کے بارے میں معلومات کی رہنمائی
سال  13میں پیارے والدین /کیئررز اور طلباء

آج آفکوال اس موسم گرما میں سال  13گریڈ کے لئے کیا انتظامات ہوں گے شائع کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ کالس
ورک ،ٹیسٹ ،کورس ورک اور مضامین کا مجموعہ ہوگا جس میں امتحانی بورڈز کے مقرر کردہ منی ٹیسٹ کا آپشن کالس میں کیا
جائے گا۔ ہم ہال میں رسمی فرضی کام کرنے کی بجائے امتحانی بورڈز کے عالوہ کالس روم پر مبنی دیگر تشخیصات کے

ذریعہ مقرر کردہ منی ٹیسٹ کریں گے جسے ہمیں جنوری  2021میں منسوخ کرنا پڑا تھا۔
توقع ہے کہ اسکول مئی کے آخر میں فیصلہ شدہ آخری گریڈ کے ساتھ اپنے مضمون کا نصاب پڑھاتے رہیں گے اور ١٨
جون  ٢٠٢١تک امتحانی بورڈز میں جمع کرا دیں گے۔ پڑھائے گئے نئے مواد کی تشخیص کسی بھی آخری گریڈ میں شامل
کی جائے گی۔
ایک دو ہفتوں میں رپورٹیں اس کے بعد ہوں گی جب طلباء کو دوبارہ اسکول کے معموالت میں آباد ہونے کا موقع مال تو ہم یہ
اندازہ کرنے میں کام کر سکے ہیں کہ وہ کس طرح ترقی کر رہے ہیں اور ہم نے انکوال رہنمائی سے متعلق کچھ بھی شامل کیا ہے۔

براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ رپورٹیں ایک موجودہ 'گریڈ میں کام کر رہی ہیں' اور موسم گرما میں دی گئی پیش گوئی نہیں۔
اگلے پندرہ دن کے دوران ،جب ہم نے آفکوال رہنمائی کو مکمل طور پر پڑھ لیا ،میں آپ کو سال  13کے لئے موسم گرما
کے آخری گریڈز کا فیصلہ کرنے کے ہمارے انتظامات سے آگاہ کرنے کے لئے رابطے میں ہوں گا۔
میں جانتا ہوں کہ ہمارے سال  13طلباء کو صورتحال دباؤ مل رہی ہے اور ہمارا مشورہ جاری ہے کہ 'ہمیں تشویش کرنے
دیں ،اپنی تعلیم میں مشغول رہیں اور ہمیشہ اپنی پوری کوشش کریں ،جیسا کہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہے'۔
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