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 عزیزی اہِل خانہ،

 

لیں اونچی توقعات رکھتے ہیں  ، ہم ہر طالب علم ےک  ۔ اور ہم ہر ایک کو ان اولوالعظم  —نیویارک شہر میں  ہے
ی

یہ عمدگ

لیں عہد بستہ ہیں  ۔ —توقعات گ تکمیل کرنے میں درکار مدد فراہم کرنے ےک   یہ مساوات ہے

 

فراہم کرنے ہیں وہ ان ےک طلبا ےک ذریےع گ جانے وایل پیش رفت ےک  ایک اہم طریقہ جس ےس اساتذہ کڑی اور موٴثر تدریس

۔  بارے میں ُپر معنے اور جدید ترین معلومات گ مدد ےس کام کرنا ہے

 

لیں جانچ " ) ، اور ”pulse check“ییہ وجہ ہے کہ اکثر اسکول طلبا گ نشو ونما گ وسط سال میں "اندازے ےک  ( کرنے ہیں

۔اس سال ہم یہ طریقہ ت  مام اسکولوں میں بڑھا رہے ہیں

 

ے کو ہر طالب علم ےس اس گ سطح پر ملیے  لیں معلومات یہ اساتذہ اور اسکول منتظمیں ے اور برو / شہر پیما ےک  ، اور مہتممیں

لیں ہمارا اسکول گریڈ  ۔ اس  میں تمام  6دفاتر کو معاونتیں اور نگرانے ہر اسکول ےک متناسب کرنے کا ادراک فراہم کرتا ہے

۔  سا ل ےک دوران ایک نیے کمپیوٹر پر مبنے تشخیص کو استعمال کرنے ہونے طلبا گ پیش رفت گ متعدد بار تشخیص کرتا ہے

ایک مخترص کمپیوٹر پر مبنے تشخیص ےس، اساتذہ اس بار ے میں گراں قدر معلومات موصول کرنے ہیں کہ طلبا کیا جانیے 

۔ہیں تاکہ وہ اپنے تدریس میں طلبا گ سطح ےک م  طابق ترمیم کرسکیں

 

لیں اس کا مطلب  ، اور دیگر ےک  لیں اس کا مطلب ہے کہ اساتذہ تعلیم میں خال ےس بہثے طور پر نمٹ سکیے ہیں کچھ طلبا ےک 

لیں تقوینے مواقع فراہم کرسکیے ہیں جو گریڈ سطح گ صالحیتوں ےک قریب ہیں یا اس ےس متجاوز  ہے کہ اساتذہ ان طلبا ےک 

۔  ہیں

 

ت شدہ طریِق کار ہے اور متعدد طریقوں میں ےس ایک  ہے جو آپ ےک بچے کا استاد ایک ُپرتفری    ح، مسابقت طلب یہ ایک ثاب

۔  فراہم کرتا ہے
ی

لیں مساوات اور عمدگ لیں استعمال کرتا ہے جو ہمارے تمام طلبا ےک   تدرییس ماحول تشکیل دیتے ےک 

 

 ےک استاد ےس رابطہ کریں۔برانے مہربانے اگر آپےک کونے سواالت ہوں تو اپتے بچے 

 

 مخلص، 

 

 پرنسپل 

  


