
  

 
 

 
 
 
 
 
 

T&I -28204 (Urdu) 

چھوٹے بچوں کے لیے مستند تشخیصات کا اہل خانہ کا 

 رہنما کتابچہ

 مستند تشخیصات کیا ہیں؟
 

مستند تشخیصات وہ طریقہ کار ہیں جن کا استعمال اساتذہ یک ٹیم روزانہ یہ سمجھنے ےک 
 لیں کرتی ہ  

  ۔بچے کیا  جانیی ہیں

 ۔  بچے کس طرح نشونما پا رہ  ہیں

 ۔  بچوں ےک فروغ میں یہ کیا مدد کر سکیی ہیں

 مستند تشخیصات کس طرح کام ہیں؟
 

 ہیں کہ آپےک بچے یک طبیعت یک اتنے اچیھ ہ  
۔ آپ یہ دیکھنے ےک لیں معلوم کرتی  ہیں

وں یک روزانہ تشخیص کرتی ے گھر پر، آپ چیں
۔ آپ   کھی ل ےک میدان جا کر یہ  مشاہدہ کر سکیی ہیں کہ ان ےک دوستوں ےس کیےس تعلقات ہیں اور کن کہ اسکول جایا جائے

۔   
ی

۔ ان مشاہدات ےس آپ کو اپنے بچے کو سمجھنے میں اور انیک مسلسل نشونما میں مدد مےل یک وں میں دلچسنی رکھنی ہیں ے چیں
۔ آپ ےک بچے ےک اساتذہ مستند تشخیصات ےک استعمال ےک ذریےع کچھ ایےس   ہیں

 یہ کرتی
 

 تصویریں لینی ہیں اور اسکول میں دن بھر یک  
، بچوں یک پڑھیی اور کھیلنی ہوتے  ہیں

تدرییس ٹیم بچوں ےک کاموں کو جمع کرتی
ہ(۔ تدرییس ٹیم ان معلومات کو یہ   گروپ میں وغیں

، بیچ ےک وقت ےک دوران، باہر، چھوتے
ً
 ہیں )مثال

مرصوفیات کا مشاہدہ کرتی
 یں ہر بچہ اپنے نشونما میں مدد ےک لیں کیا کر رہا ہ  سمجھنے ےک لیں استعمال کرتی ہ

 مستند تشخیصات کی معلومات کو کسطرح استعمال کیا جاتا ہے؟
 

۔ یہ مختلف طریقوں ےس  مستند تشخیصات کو آپےک بچے یک سوچ، نشوونما اور پڑھاتے کو سمجھنے ےک لیں استعمال کیا جاتا ہ 
۔خاندانوں، اساتذہ اور پروگراموں ےک لیں   ہیں

 مددگار ہوتی
 :  آپ اپنے بچے یک مستند تشخیصات ےک اعداد و شمار کو ذیل ےک لیں استعمال کرسکیی ہیں

  ۔  یہ سمجھنا کہ آپ کسطرح  اپنے بچے یک نشوونما اور افزائش میں بہیی طریقہ ےس مدد کر سکیی ہیں

 ۔ ین طریقی ےس سیکھتا ہ   یہ سمجھنا کہ آپکا بچہ کس طرح کالس روم میں بہیی
: ا  ساتذہ یک ٹیم مستند تشخیصات ےک اعداد و شمار کو ذیل ےک لیں استعمال کرسکنی ہیں

 ۔ ے کرنا کہ کس طرح اپنے افزائش ےک تسلسل ےک لیں فیصلہ کرتے کرتا ہ   اپنے بچے یک قابلیت کو تعیں

  :
ً
 اپنے بچے یک صالحیت اور دلچسنی یک بنیاد پر روزانہ ےک معموالت یک منصوبہ بندی کرنا، مثال

o کالس روم ےک لیں  کیس صالحیت  یا سوچ کو سمجھنے ےک لیں کتاب کا انتخاب کرنا۔ 
o  باہر رصف کیں گیے وقت ےک لیں مخصوص رسگرمیوں ےک لیں جس ےس بچے یک دورسوں ےک ساتھ پرلطف طریقی ےس

 ملکر کام کرتے یک صالحیتوں کو  استعمال کرتے یک حوصلہ افزاتے ہو۔
o    صالحیتیں بڑھیں جیےس دورسوں ےک اییس رسگرمیوں یک رہنماتے 

کریں جس ےس آپ ےک بچے یک سماجی اور جذباتی
۔  ساتھ کس طرح کھیلنی ہیں اور دورسوں کو سمجھنا کہ وہ کیا احساسات رکھنی ہیں

 کام ےک نمونوں اور رپورٹ کو استعمال کرےک کانفرنس ےک دوران دورسے خاندانوں ےک ساتھ رابطہ کریں۔ 
: پروگرامز پروگرامز مص  دقہ تشخیصات ےک اعداد و شمار کو ذیل ےک لیں استعمال کرسکیی ہیں

 یں آرڈر کرنا۔ ے وریات یک اعانت ےک لیں چیں  بچوں یک تعلییم رصے

  وریات پوری کر سکیں  اساتذہ ٹیم یک مدد ےک لیں ایےس ذرائع یک نشاندیہ کرنا جس ےس وہ سارے بچوں یک تعلییم رصے
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 ی ہیں؟جات کی تشخیصات کیشعبوں کن  افزائش کے
 

 یک تشخیصات زیادہ تر پانچ باتوں یا "
ی
۔شعبو نو عمر بچوں یک ترق  ہیں

 ں" میں منقسم کرتی

  ۔ یہ انتہاتے اہم کیونکہ جس طریقی ےس بچے   -تعلیم یک طرف رجحان  ہیں
بچے کس طرح تعلییم تجربہ میں شامل ہوتی
 ےک تمام پہلو 

ی
 ہیں اس ےک اثرات انیک ترق

۔تعلییم یک طرف رجوع کرتی  ہیں
 پر پڑتی

  
ی
۔  یہ  -سماجی اور جذباتی ترق  ہیں

 ہیں اور جذبات کو سمجھنی ہیں اور ان پر قابو پاتی
بچے کس طرح تعلقات بنائی

۔  ہیں
وری ہوتی  اور تعلیم حاصل کرتے ےک لیں رصے

ی
 صالحیتیں تا حیات ترق

  اور ابالغ 
ی

 یک  -زبان، خواندیک
ی

، بچے کس طرح اپنے ابھرتی ہوتے زبان یک خواندیک صالحیتیں اور دیگر ذرائع ابالغ کو  سنیے
۔   ہیں

 کیلنں استعمال کرتی
 سمجھنے

  علوم یک صالحیتیں اور  -ادراک 
تی ، فن، سائنس اور معارسر بچے اپنے ارد گرد کو سمجھنے اور پہچانیے میں ریاضے

۔  ہیں
 نظریات کو استعمال کرتی

  ہیں اور اپنے  آپ کو وہ صالحیتیں جنہیں بچے اپنا کر ج -جسماتے نشونما اور صحت 
سم پر  قابو پاکر حرکت کرتی

۔  ماحول میں محفوظ رہنی ہیں
 

ین طریقی  یہ اہم ہ  کہ تعلییم ٹیم ان شعبوں کو مشاہدات اور کام ےک نمونوں ےک تجزیہ ےس جانچ کرے تاکہ آپ ےک بچے کو بہیی
۔۔  براہ کرم توجہ کریں   وری معاونت فراہم کر سکیں کہ  ہو سکتا ہ  کہ جن شعبوں یک اوپر وضاحت ےس سمجھیں اور تمام رصے

 یک گنے ہ  وہ آپ ےک استعمال میں آئے واےل پروگراموں ےک طریقوں ےس مختلف ہوں۔

 آپ مستند تشخیصات میں کیا مدد کر سکتے ہیں؟
 

۔ مل کر کام کرتے ےس  رہئیں
! اپنے بچے ےک استاد ےس اکیر ملیی   آپ اپنے بچے کو سب ےس زیادہ اچھا جانیی ہیں

ی
یہ بات یقینے ہو جائے یک

۔ وریات پوری ہو ریہ ہیں  کہ آپ ےک بچے ےک فروغ اور نشونما یک رصے

 

 ۔ یک کر سکیی ہیں  آپ اپنے بچے ےک استاد کو اس یک دلپچسنی اور صالحیتوں ےک بارے میں معلومات میں رسر

  ۔ اس ےس آپکو اور آپےک بچے ےک استاد کو مل کر کام کر ےک  آپ انےک استاتذہ ےس اپنے بچے یک نشونما ےک بارے میں بات کر سکیی ہیں
۔  میں مدد ملنی ہ 

وریات پوری کرتے  اسیک رصے

 ۔  اپنے بچے ےک استاد ےس مستند تشخیصات ےک بارے میں معلوم کریں اور انےک تجاویز کو کھےل دل ےس سنیں

 

 

 The Division of Early Childhood Educationآپ تک پہنچایا ہ   

 earlychildhood@schools.nyc.gov ای میل:  

۔ K-3آپ   فار آل اور پری ےک فار آل ےک بارے میں معلومات ہماری ویب سائٹ پر تالش کر سکیی ہیں

 پری ےک فار آل  میں ادراج کرائیں  

3 -K  فار آل  میں ادراج کرائیں 

https://schools.nyc.gov/school-life/learning/grade-by-grade/early-childhood-learning#site-main
mailto:earlychildhood@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k

