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شیڈول کریں۔
تحقیق کریں۔
سیکھیں۔
 MySchoolsآپ کے بچے کے لیے ایک انفرادی طور پر بنائی گئی آن الئن ڈائریکٹری ہے۔ اب آپ اپنے بچے کی قابل اور ہنرمند
ٹیسٹ دینے کو شیڈول کر سکتے ہیں ،نیو یارک شہر کے پبلک الیمنٹری اسکولوں پر تحقیق کر سکتے ہیں ،اور قابل اور ہنرمند
پروگراموں کے متعلق جان سکتے ہیں — سب کچھ ایک ہی جگہ پر۔
جن خاندانوں کے بچے  ،2012 ،2013اور  2011میں پیدا ہوئے تھے وہ  MySchoolsکو ان مقاصد کے لیے استعمال کر
سکتے ہیں:
0

اپنے بچے کو ( )G&Tٹیسٹ کے لیے  9نومبر  2018تک رجسٹر کریں۔ آپ  MySchoolsکے ساتھ ،ایک خاندانی استقبالیہ
مرکز میں ،یا اپنے بچے کے موجودہ محکمئہ تعلیم کے پبلک اسکول میں جا کر امتحان کو شیڈول کر سکتے ہیں۔

0

جائے وقوع ،رسائی ،قابل اور ہنرمند ( )G&Tپروگراموں ،اور بہت کچھ کے لحاظ سے اسکولوں کو تالش کرنا!

0

اپنے قریب اور پورے نیو یارک شہر میں الیمنٹری اسکولوں کے متعلق جاننا۔

 MySchoolsاستعمال کرنے میں مدد درکار ہے؟
0

ہم سے  718-935-2009پر رابطہ کریں

0

خاندانی استقبالیہ مرکز میں تشریف الئیں — مقامات اس رہنمائی کے پچھلے کور کی اندرونی جانب درج ہیں۔

سر ورق کے بارے میں
طالب علم | Ashley Francis :استاد | Janice Edelman-Lee :پرنسپلManuel Ureña :
ہر سال ،پبلک ہائی اسکول کے طلبا کے سرورق ڈیزائین کرنے کے مقابلے کے لیے نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم اورCooper Hewitt,
 Smithsonian Design Museumشراکت داری کرتے ہیں۔ اس ڈائریکٹری کا سرورق  Ashley Francisکی جانب سے ڈیزائن کیا گیا تھا ،جو
کہ  High School of Art and Designکی ایک طالب علم ہیں۔  Francisکا ڈیزائن نیو یارک شہر کے پبلک اسکولوں کے طلبا کے تنوع اور روشن
صالحیتوں سے متاثر تھا۔
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داخلہ رہنمائی

ان طلبا کے لیے جو  ،2012 ،2013اور  2011میں پیدا ہوئے
ستمبر  2019میں قابل اور ہنرمند پروگراموں میں داخل ہونے والے
اشاعت کے وقت اس رہنمائی کی معلومات بالکل درست ہیں لیکن یہ تبدیلی کے موقوف پر ہیں۔ بالکل تازہ ترین
معلومات کے لیے ،برا ِہ راست اسکولوں سے رابطہ کریں MySchools.nyc ،پر جائیں ،یا داخلوں کی ویب سائٹ
( schools.nyc.gov/Enrollmentمالحظہ کریں)۔

 DOEکی یہ بھی پالیسی ہے کہ وہ حقیقی یا تصور کردہ نسل ،رنگ ،مذہب ،عمر ،عقیدہ ،نسلیت ،قومی نژاد ،غیرملکی ہونے ،شہریت
صورت حال ،معذوری ،وزن ،صنف (جنس) ،یا جنسی رجحان سے قطع نظر یکساں تعلیمی مواقع مہیا کرے اور انتقام ،ہراسگی ،کی
کی
ِ
یا ان میں سے کسی کی بھی بنیاد پر بشمول جنسی ایذا دہی سے مبرا ماحول برقرار رکھے۔ اس پالیسی کی تعمیل سے متعلق استفسارات
ذیل میں بھیجے جاسکتے ہیںDirector, Office of Equal Opportunity, 65 Court Street, Room 1102, :
 .Brooklyn, New York 11201ٹیلیفون  / 718-935-3320ٹول فری877-332-4845 :۔
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خوش آمدید
قابل اور ہنرمند داخلہ

قابل اور ہنرمند ( )G&Tپروگرام ایک طریقہ ہیں جس سے نیو یارک شہر غیرمعمولی طلبا کی تعلیمی ضروریات میں معاونت
کرتا ہے۔  G&Tداخلہ میں شرکت کرنے کے لیے ،اپنے بچے کا  G&Tامتحان دینے کے لیے شیڈول طے کریں۔ وہ طلبا جو
کافی بلند اسکور حاصل کرتے ہیں پھر  G&Tپروگراموں میں درخواست دے سکتے ہیں۔
 G&Tامتحان کے لیے شیڈول طے کرنے کی درخواست اور تیاری کیسے کی جائے ،اگر آپ کا بچہ اہل ہے تو G&T
پروگراموں میں کس طرح درخواست دی جائے اور اگر آپ ایک پیشکش موصول کریں تو کیا کیا جائے اس بارے میں جاننے
کے لیے اس رہنمائی کو استعمال کریں۔ نیو یارک شہر کے تمام  G&Tپروگراموں کو اس رہنمائی میں ایک نقشے میں دیکھیں۔
پر جائیں۔
پھر ان کے متعلق مزید جاننے کے لیے MySchools.nyc

داخلہ کاروائی میں سرگرم عمل رہیں
schools.nyc.gov/GT
الیمنٹری داخلوں کی تقریبات اور  G&Tاوپن ہاوسز کے لیے تازہ ترین خبریں ،اضافی وسائل ،اور تواریخ حاصل کریں۔
schools.nyc.gov/Connect
داخلہ تجاویز اور اہم تواریخ کی یاد دہانی کے لیے ہماری قابل اور ہنرمند داخلوں کی ای میل فہرست کے لیے سائن اپ کریں۔

 G&Tامتحان کا شیڈول طے کریں
MySchools.nyc
تحقیق کریں۔ منتخب کریں۔ درخواست دیں۔
نیو یارک شہر کے پبلک اسکولوں پر تحقیق کرنے اور اپنے بچے کے  G&Tامتحان کا شیڈول طے کرنے کے لیے
 MySchoolsپر جائیں۔  9نومبر  2018تک  G&Tامتحان کے لیے شیڈول طے کریں۔ آپ کا بچہ جنوری میں امتحان دے گا۔

 G&Tداخلوں کے سلسلے میں مدد حاصل کریں
schools.nyc.gov/WelcomeCenters
 G&Tداخلہ کے بارے ذاتی طور پر مدد حاصل کرنے کے لیے ایک خاندانی استقبالیہ مرکز میں تشریف الئیں۔
جائے وقوع پچھلے کور کے اندرونی طرف درج ہیں۔
داخلہ کے سواالت | ESEnrollment@schools.nyc.gov | 718‑935‑2009
 G&Tداخلہ یا  G&Tدرخواست کے متعلق سواالت کے ساتھ ہم سے رابطہ کریں یا ای میل کریں۔
امتحان کے متعلق سواالت | ServiceCenter@schools.nyc.gov | 212‑374‑6646
 G&Tامتحان اور امتحان کے انعقاد کے بارے میں سواالت کے لیے ہم سے رابطہ کریں یا ای میل کریں۔

1

خوش آمدید
قابل اور ہنرمند داخلہ

انگریزی سیکھنے والے طلبا | schools.nyc.gov/ELL
کوئی بھی اسکول طالب علم کی انگریزی میں استعداد یا محسوس کردہ استعداد کی بنیاد پر ایک طالب علم کو داخلے،
رجسٹریشن ،یا اندراج سے انکار نہیں کر سکتا۔
نیو یارک شہر محکم ٔہ تعلیم انگریزی زبان کے متعلمین ( )ELLکے لیے اپنی انگریزی زبان کی صالحیتوں کو
بڑھانے اور اسکول اور اس کے بعد کامیابی کے لیے تیار ہونے کے لیے وسیع پیمانے پر اعانتیں اور خدمات
فراہم کرتا ہے۔

JJ

آپ کا بچہ انگریزی کے عالوہ زبانوں میں  G&Tامتحان دے سکتا ہے—مزید جانیں حصہ  3.4میں۔

JJ

خاص تعلیم | schools.nyc.gov/SpecialEducation
قابل اور ہنرمند داخلہ جات میں شرکت کرنے والے ہر الیمنٹری اسکول سے معذوری کے حامل درخواست دہندگان کا خیر مقدم
کرنے کی اور ان کے انفرادی تعلیمی پروگراموں ( )IEPsکے مطابق خدمات فراہم کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔
 G&Tداخلہ جات میں حصہ لے رہے معذوریوں کے حامل طلبا  G&Tامتحان میں امتحانی سہولیات کے اہل ہو سکتے ہیں—
مزید جانیں حصہ  3.3میں۔
رسائی | schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
نیو یارک شہر محکم ٔہ تعلیم رسائی کی ضروریات رکھنے والے طلبا کو اسکول کی ایک ایسی تقرری فراہم کرنے کے لیے
قابل رسائی اسکول یا پروگرام ایک
پُرعزم ہے جو ان کی تمام متعلقہ پروگراموں اور خدمات تک رسائی میں مدد کرے۔ ایک ِ
قابل رسائی عمارت میں واقع ہوتا ہے جس میں ایک نقل و حرکت سے معذور فرد کو تمام متعلقہ
جزوی یا مکمل طور پر ِ
پروگراموں اور خدمات میں داخل ہونے اور رسائی حاصل کرنے کے لیے درکار خصوصیات ہوتی ہیں ،بشمول سائنس لیبارٹری،
قابل رسائی ہوتا ہے۔  ( MySchools.nyc) MySchoolsمیں
الئبریری ،اور کیفے ٹیریا ،اور کم از کم ایک بیت الخالء ِ
ایسے تمام اسکول جن کو قابل رسائی تصور کیا جاتا ہے ان کو مکمل طور پر قابل رسائی یا جزوی طور پر قابل رسائی کے
ساتھ لیبل کیا جاتا ہے۔
اسکول کی عمارت میں رسائی کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے ،برا ِہ راست اسکولوں سے رابطہ کریں یا ذاتی طور
پر ان میں تشریف لے جائیں۔
عارضی مکانات میں رہنے والے طلبا | schools.nyc.gov/STH
اہل خانہ کو امتحان دینا چاہیئے اور قابل اور ہنرمند پروگراموں میں درخواست
عارضی رہائش گاہوں میں رہنے والے طلبا کے ِ
حتی کہ اگر ان کی رہائش کی کیفیت غیر یقینی ہو۔
دینی چاہیئے ٰ
 McKinney-Vento Homeless Assistance Actکے مطابق عارضی رہائش گاہ میں رہنے والے طلبا
سے داخلہ کاروائی میں شرکت کرنے یا اندراج کروانے کے لیے دستاویزات (بشمول پتہ ،تاریخ پیدائش یا مدافعتی
ٹیکوں کا ثبوت) جمع کروانا مطلوب نہیں ہے۔

JJ

JJ

عارضی رہائش گاہ میں مقیم کچھ طلبا یا انتہائی مشکالت کے شکار کچھ خاندانوں کی ایسی ضروریات ہو سکتی
ہیں جو ان کے بچوں کو  G&Tامتحان دلوانے میں خصوصی غور و خوض کے متقاضی ہو سکتی ہیں ،جیسے کہ
امتحان کی تاریخوں میں تبدیلی۔ حصہ  2.5میں مزید جانیں۔
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قابل اور ہنرمند

کاروائی جانچ کی فہرست
اکتوبر-نومبر

00قابل اور ہنر مند ( )G&Tداخلہ کے متعلق جاننے کے لیے یہ داخلہ رہنمائی استعمال کریں۔
00اپنے قریب ایک الیمنٹری اسکول داخلہ تقریب میں شرکت کریں – مقامات ،تواریخ ،اور اوقات  schools.nyc.gov/GTپر تالش کریں۔
 900نومبر  2018تک اپنے بچے کے  G&Tامتحان کا شیڈول طے کرنے کے لیے  ( MySchools.nyc) MySchoolsیا اس کتابچے میں فراہم
کردہ کاغذی فارم استعمال کریں۔ بہار میں  G&Tپروگراموں میں درخواست دینے کے لیے ،آپ کے بچے پر الزم ہے کہ اس امتحان میں اہل ہونے کا
اسکور حاصل کرے۔
سن پیدائش
00اس رہنمائی میں دیئے گئے مشقی امتحان کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے بچے کے ساتھ  G&Tامتحان کی تیاری کریں۔ آپ کے بچے کے ِ
( ،2012 ،2013یا  )2011والے طلبا کے لیے بنائے گئے مشقی امتحان استعمال کرنا یقینی بنائیں۔

جنوری

دسمبر

00اپنے بچے کے امتحان کی تاریخ اور مقام کی تصدیق کریں۔
0 0گریڈز  K-2میں پبلک اسکول کے موجودہ طلبا اپنے بچے کے  G&Tامتحان کی تاریخ ان کے موجودہ اسکول سے حاصل کریں۔
0 0چارٹر یا غیر پبلک اسکول کے موجودہ طلبا :اپنے بچے کے  G&Tامتحان کی تاریخ محکم ٔہ تعلیم سے حاصل کریں۔
00اپنے بچے کو  G&Tامتحان کی تیاری کروانا جاری رکھیں۔ ہم اس امتحان کے لیے رسمی امتحان کی تیاری کروانے کی سفارش نہیں کرتے ،بلکہ اس
کتابچے کی پشت پر مشقی امتحانات کو استعمال کرنا آپ کے بچے کی امتحانی تجربے کا عادی ہونے میں مدد کر سکتا ہے۔

00گریڈز  K-2میں پبلک اسکول کے موجودہ طلبا :آپ کا بچہ  G&Tامتحان اپنے موجودہ پبلک اسکول میں معمول کے تعلیمی دن کے دوران دے گا۔
00چارٹر یا غیر پبلک اسکول کے موجودہ طلبا :آپ کا بچہ  G&Tامتحان ایک مقررہ امتحانی مرکز پر ویک اینڈ دن پر امتحان دے گا۔

اپریل

00اپنے بچے کی  G&Tاسکور رپورٹ حاصل کریں۔ اگر آپ کا بچہ اہلیت کا اسکور حاصل کر لیتا ہے ،آپ ایک  G&Tدرخواست بھی حاصل کریں گے۔
 G&T00پروگراموں کے لیے اسکول کے دوروں میں شرکت کریں – اوپن ہاوس کی معلومات  schools.nyc.gov/GTپر یا اسکولوں سے برا ِہ راست
رابطہ کرنے کے ذریعے تالش کریں۔

جون

00اپنی  G&Tدرخواست جمع کروائیں۔

00اپنے  G&Tنتائج حاصل کریں۔
00اپنے بچے کی  G&Tپیشکش کو قبول یا رد کریں۔ اسکول میں ذاتی طور پر پری رجسٹر کروائیں؛ اپنے بچے کو اور تمام مطلوبہ دستاویزات کو
ہمراہ الئیں۔
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 1.0قابل اور ہنر مند کے متعلق جانیں
 G&Tپروگرام ایک ذریعہ ہیں جن کے ذریعے نیو یارک شہر غیر معمولی طلبا کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ کنڈرگارٹن سے تیسرے
گریڈ کے طلبا  G&Tامتحان دے کر  G&Tداخلوں میں شرکت کرنے کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔
اگر آپ اپنے بچے کا امتحان دلوانا چاہیں ،تو انہیں  G&Tامتحان دلوانے کے لیے رجسٹر کریں۔ امتحان کا شیڈول آن الئن طے کر کے ،ایک خاندانی
قابل اطالق ہے تو ،اپنے بچے کے موجودہ محکمئہ تعلیم کے پبلک اسکول میں جا کر
استقبالیہ مرکز میں ذاتی طور پر تشریف لے جا کر ،یا ،اگر ِ
رجسٹر کریں۔ امتحان کا شیڈول طے کرنے کی آخری تاریخ ہے  9نومبر 2018۔ طلبا جنوری  2019میں امتحان دیں گے۔ اپریل میں ،آپ اپنے بچے
کی  G&Tاسکور رپورٹ موصول کریں گے۔ اگر ان کا اسکور کافی اونچا ہے تو آپ ایک  G&Tدرخواست موصول کریں گے۔ یہ درخواست اپنی
اسکور رپورٹ پر درج آخری تاریخ تک جمع کروائیں۔ جون میں ،آپ اپنے بچے کے  G&Tنتائج موصول کریں گے۔ اگر ان نتائج میں ایک پیشکش
شامل ہے ،وہ پیشکش جون تک پری رجسٹر کرواکے قبول یا مسترد کریں۔

 G&T 1.1امتحان کون لے سکتا ہے؟
آپ کے بچے کے لیے الزمی ہے کہ یہ نیو یارک شہر کا موجودہ رہائشی ہو جو اس وقت پری-کنڈرگارٹن تا دوسرے گریڈ میں ہو۔  G&Tداخلے
پبلک اسکولوں ،ضلعی اور چارٹر اسکولوں کے طلبا ،نجی اور مذہبی اسکولوں کے طلبا ،معذوریوں کے حامل طلبا ،نقل و حرکت کی ضروریات
کے حامل طلبا اور انگریزی زبان کے متعلمین ( )ELLکے لیے کھلے ہیں۔ معذوریوں کے حامل طلبا کی  G&Tامتحان دینے کی حوصلہ افزائی کی
جاتی ہے۔ تمام  G&Tپروگراموں سے اپنے انفرادی تعلیمی پروگراموں ( )IEPکے حامل تمام طلبا کا خیر مقدم کرنے اور اس کے مطابق ان کی
معاونت کرنے توقع کی جاتی ہے۔
تجویز:
یہ داخلہ رہنمائی ان خاندانوں کے لیے تیار کی گئی ہے جن کے بچے  2019میں پہلے ،دوسرے ،یا تیسرے گریڈ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ
 2019میں کنڈرگارٹن میں داخل ہو گا ،تو  2014میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے  2019نیو یارک شہر رہنمائے کنڈرگارٹن اور قابل اور ہنرمند داخلہ کا
ایک مسودہ اٹھائیں۔

 G&T 1.2امتحان کیوں دیا جائے؟
اپنے بچے کو امتحان دلوانے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔  G&Tامتحان کے نتائج آپ کے لیے خفیہ ہوں گے اور موجودہ یا مستقبل کے اسکولوں کے
ساتھ ان کا اشتراک نہیں کیا جائے گا – یہ اسکورز صرف  G&Tپروگراموں کے لیے درخواست دینے کی اہلیت کا تعین کرنے کے لیے استعمال
کیے جاتے ہیں۔
 G&Tپروگراموں کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ زیادہ تر  G&Tپروگراموں میں دستیاب نشستوں کے لئے اہل درخواست دہندگان کی تعداد زیادہ ہوتی
حتی کہ اگر کوئی بچہ  G&Tامتحان میں ممکنہ اونچا ترین اسکور حاصل کرتا ہے ،ان کی تقرری کی ضمانت نہیں دی جاتی – کچھ G&T
ہے۔ ٰ
پروگراموں میں نشستوں کے مقابلے میں  99اسکور لینے والے درخواست دہندگان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔
یہ جدول ظاہر کرتا ہے کہ  2018میں کتنے طلبا نے  G&Tامتحان دیا ،اہلیت والے اسکور حاصل کیے G&T ،پروگراموں میں درخواست دی اور
پیشکشیں موصول کیں۔ نوٹ کریں کہ اوپر والے گریڈز میں دستیاب نشستوں کی تعداد کم ہوتی ہے ،کیونکہ عام طور پر طلبا کنڈرگارٹن میں کسی
 G&Tپروگرام میں داخل ہوتے ہیں اور اسی میں رہتے ہیں۔
گریڈ

امتحان دیا

اہل

درخواست دہندگان

پیشکشیں

کنڈرگارٹن

14,538

3,685

3,036

2,305

پہال گریڈ

7,896

2,326

1,690

849

دوسرا گریڈ

5,600

1,573

1,041

416

تیسرا گریڈ

4,630

1,490

966

284

ُکل

32,664

9,074

6,733

3,854
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 G&T 1.3پروگراموں کی اقسام
قابل اور ہنرمند پروگراموں کی دو اقسام ہیں:
JJ

ضلعی قابل اور ہنرمند پروگرام ایسے طلبا کو داخلوں میں ترجیح دیتے ہیں جو ایک مخصوص ضلع میں رہتے ہوں۔ یہ پروگرام
کنڈرگارٹن سے ضلعی الیمنٹری اسکولوں میں پیش کیے جاتے ہیں اور پانچویں گریڈ میں ختم ہوتے ہیں۔ ضلعی  G&Tپروگراموں میں
طلبا اہم مضامین کی کالسوں کے ساتھ  G&Tکالسیں لیتے ہیں لیکن کچھ کالسیں جیسا کہ جسمانی تعلیم یا آرٹ کی کالسیں ان طلبا
کے ساتھ لیتے ہیں جو  G&Tپروگرام میں نہ ہوں۔
JJ

JJ

درخواست دینے کے لئے درکار اسکور :وہ طلبا جو  G&Tامتحان میں  90یا اس سے زائد کا مجموعی اسکور حاصل
کرتے ہیں ضلعی  G&Tپروگراموں میں درخواست دینے کے اہل ہیں۔

شہر پیما قابل اور ہنرمند پروگرام رہائش کے ضلع کی کوئی ترجیح دیئے بغیر تمام بروز سے تعلق رکھنے والے طلبا کو قبول کرتے
ہیں۔ ان اسکولوں میں ہر طالب علم اسکول پیما  G&Tپروگرام میں داخل ہوتا ہے۔
JJ

درخواست دینے کے لئے درکار اسکور :وہ طلبا جو  G&Tامتحان میں  97یا اس سے زائد کا مجموعی اسکور حاصل
کرتے ہیں ضلعی اور شہر پیما دونوں  G&Tپروگراموں میں درخواست دینے کے اہل ہیں۔

تجویز:
حصہ  5.0میں ضلعی اور شہر پیما  G&Tپروگراموں کے لیے داخلوں کی ترجیحات کے بارے میں مزید جانیں۔

 1.4موجودہ  G&Tطلبا
ایک  G&Tپروگرام میں داخل موجودہ طلبا کو اپنے موجودہ  G&Tپروگرام میں رہنے کے لیے امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ
ایک موجودہ ضلعی  G&Tطالب علم ہے ،تو آپ اپنے بچے کا شیڈول شہر پیما قابل اور ہنرمند پروگراموں میں درخواست دینے کی اہلیت کے لیے
جانچے جانے کے لیے طے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کا اسکور ان کو شہر پیما  G&Tپروگراموں میں درخواست دینے کے لیے اہل نہیں
بناتا ،یہ ان کی موجودہ تقرری کو متاثر نہیں کرے گا؛ طالب علم اپنے ضلعی  G&Tپروگرام میں رہ سکتا ہے۔
JJ

زیر تعلیم طلبا دوسرے ضلعی  G&Tپروگراموں میں درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔
اس وقت ضلعی  G&Tپروگراموں میں ِ

JJ

زیر تعلیم طلبا ایک مختلف  G&Tمیں تقرری کے لیے امتحان دینے کے اہل نہیں ہیں۔
اس وقت شہر پیما  G&Tپروگراموں میں ِ
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 G&T 2.0امتحان کا شیڈول طے کرنا
اپنے بچے کا  G&Tامتحان دلوانے کے لیے رجسٹر کرنے کی آخری تاریخ  9نومبر  2018ہے۔

 G&T 2.1امتحان کے لیے رجسٹر کیسے کریں
آپ دو طریقوں میں سے ایک طریقے سے اپنے بچے کا امتحان دلوانے کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں:

تجویز کردہ!
آن الئن MySchools.nyc

پر

اپنے بچے کا  G&Tامتحان دلوانے کے لیے رجسٹر کرنے کے لیے  MySchoolsاستعمال کریں – رجسٹر کرنے کے لیے  Scheduleٹیب
پر کلک کریں۔
JJ

JJ

زیر تعلیم ہے" ،شیڈول طے کرنے" کا اصل مطلب ان کے موجودہ اسکول پر امتحان دینے
اگر آپ کا بچہ اس وقت پبلک اسکول میں ِ
کے لیے رجسٹر کرنا ہے – اگر آپ رجسٹر کرتے ہیں ،آپ کے بچے کا اسکول وسط دسمبر تک آپ کو ان کے امتحان کی تاریخ سے
مطلع کرے گا۔
زیر تعلیم ہے" ،شیڈول طے کرنے" کا مطلب فراہم کردہ انتخابات کی
اگر آپ کا بچہ اس وقت ایک چارٹر ،نجی ،یا مذہبی اسکول میں ِ
جانب سے امتحانی تاریخ اور مقام کی درخواست کرنا ہے—ہم وسط دسمبر تک آپ کے امتحان کی تاریخ اور مقام کی تصدیق کریں
گے۔

 MySchoolsکے ساتھ ،آپ انگریزی ،ہسپانوی ،چینی ،بنگالی ،روسی ،عربی ،اردو ،ہیشیئن کریول ،کوریائی ،یا فرانسیسی میں امتحان
دینے کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں۔

JJ

بذات خود
اگر آپ  MySchoolsاستعمال کرنے سے قاصر ہیں ،تو حصہ  2.6کے بعد والے صفحہ پر دیا گیا فارم علیحدہ اور مکمل کریں۔
اگر آپ کا بچہ اس وقت محکمئہ تعلیم کے ایک بپلک اسکول میں داخل ہے ،تو فارم اپنے بچے کے موجودہ اسکول کے پاس الئیں۔

JJ

اگر آپ کا بچہ اس وقت ایک چارٹر ،نجی ،یا مذہبی اسکول میں داخل ہے ،تو فارم ایک خاندانی استقبالیہ مرکز میں الئیں – مقامات اس
کتابچے کے پشت کے کور کی اندرونی جانب دیکھیں۔

JJ

آپ بذریعہ ڈاک یا فون اپنے بچے کا امتحان دلوانے کے لیے رجسٹر یا اس کا شیڈول طے نہیں کر سکتے۔ امتحان کا شیڈول طے کرنے کی آخری
تاریخ ہے  9نومبر2018 ،۔
تجویز:
جب آپ اپنے بچے کو امتحان دینے کے لیے رجسٹر کریں یا اس کا شیڈول طے کریں ،دھیان سے پڑتال کریں کہ MySchools.nyc) MySchools
(یا کاغذی فارم پر) آپ کی رابطہ معلومات تازہ ترین ہے تاکہ  G&Tداخلہ کے دوران آپ کسی اہم ڈاک سے محروم نہ رہ جائیں۔

 G&Tامتحان کا مختص وقت نہیں ہوتا اور طلبا خود اپنی رفتار سے کام کرتے ہیں۔ طلبا کے پاس کمرہ امتحان میں اتنا وقت ہوتا جتنا ان کو درکار
ہو ،لیکن زیادہ تر خاندانوں کو اندازاً ایک سے دو گھنٹے امتحان کے مقام پر گزارنے کی توقع رکھنی چاہیئے۔

 2.2پبلک اسکول کے موجودہ طلبا
اگر آپ کا بچہ فی الوقت محکمئہ تعلیم کے ایک پبلک اسکول میں کنڈرگارٹن تا دوسرے گریڈ میں داخل ہے اور آپ انہیں  9نومبر کی آخری تاریخ
تک امتحان کے لیے رجسٹر کرواتے ہیں ،آپ کے بچے کا موجودہ اسکول آپ کو وسط دسمبر تک آپ کی امتحانی تاریخ سے مطلع کرے گا۔
ہر الیمنٹری اسکول  3جنوری اور  18جنوری  2019کے درمیان اپنے ہی امتحانی شیڈول کا انتخاب کرتا ہے۔ آپ کا اسکول اس بارے میں بھی
معلومات فراہم کرے گا کہ امتحان کے روز کیا کرنا ہے اور کیا توقع رکھنی ہے۔
6

(

 2.3چارٹر اسکول اور غیر پبلک اسکول کے موجودہ طلبا
اگر آپ کا بچہ چارٹر اسکول یا غیر پبلک اسکول کا موجودہ طالب علم ہے ،وہ مندرجہ ذیل ویک اینڈ کی تاریخوں میں امتحان دیں گے:

2019

جنوری
S

F

T

W

T

M

S

5

4

3

2

1

31

30

12

11

10

9

8

7

6

19

18

17

16

15

14

13

26

25

24

23

22

21

20

2

1

31

30

29

28

27

جب آپ اپنے بچے کے امتحان کا شیڈول  ( MySchools.nyc) MySchoolsمیں طے کرتے ہیں ،آپ ان تواریخ میں سے ایک منتخب کر
سکتے ہیں۔ پھر آپ وسط دسمبر میں اپنے بچے کے امتحان کی تاریخ اور مقام کی تصدیق وصول کریں گے۔ اس تصدیق میں اس بارے میں بھی
معلومات شامل ہو گی کہ امتحان کے روز کیا کرنا ہے اور کیا توقع رکھنی ہے۔

 2.4کئی بچوں والے خاندان
اگر آپ کے ایک سے زیادہ بچے ہیں جو  G&Tکے لیے امتحان دیں گے ،تو ہر ایک کے امتحان کا شیڈول علیحدہ طے کریں۔ آپ یہ یقینی بنانے
کے ذمہ دار ہیں کہ امتحان ایک ہی مقام اور ایک ہی تاریخ پر طے کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ ایک ہی مقام اور وقت پر امتحان کا وقت لینے سے قاصر
ہیں ،تو محکمئہ تعلیم کے دفتر برائے تشخیص سے  212‑374‑6646پر رابطہ کریں۔

 2.5عارضی رہائش گاہوں میں طلبا
عارضی رہائش گاہ میں مقیم طلبا کی ایسی ضروریات ہو سکتی ہیں جو خصوصی غور و خوض کی متقاضی ہوں ،جیسے کہ امتحان کی تاریخوں
دفتر برائے تشخیص سے  212‑374‑6646پر رابطہ کریں۔
میں تبدیلی۔ اگر اس کا اطالق آپ کے خاندان پر ہوتا ہے ،تو محکمئہ تعلیم کے ِ

 2.6طلبا جن کو بوجہ بیماری شیڈول تبدیل کرنے کی ضرورت ہو
پبلک اسکول کے موجودہ طلبا
اگر آپ کا بچہ اس وقت کنڈرگارٹن سے دوسرے گریڈ میں ہے اور  G&Tامتحان کے دن بیمار ہے ،آپ کے بچے کا اسکول امتحان کے گوشوارہ
وقت کے اندر اندر کسی اور دن امتحان کو دوبارہ منعقد کرے گا۔ نئی امتحانی تاریخ اسکول کی جانب سے دی جائے گی ،اور یہ ممکن ہے کہ ایک
طالب علم جو امتحانی تاریخ پر غیر حاضر ہے وہ بغیر کسی اضافی اطالع یا امتحانی تاریخ کے اس وقت امتحان دے جب وہ اسکول واپس آتا ہے۔ وہ
غیر حاضر طلبا جو امتحانی عرصے کے بعد اسکول واپس آئیں گے ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔

چارٹر اسکول کے طلبا ،غیر پبلک اسکول کے طلبا اور پری کنڈرگارٹن کے تمام موجودہ طلبا
اگر آپ کا بچہ امتحان کے دن بیمار ہے ،امتحان کا مقام ایک مختلف ہفتہ اتوار کے لیے امتحان کا دوبارہ انعقاد کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مل کر
کام کرے گا۔ تقرری کے خط پر مہیا کردہ ای میل ایڈریس استعمال کرتے ہوئے امتحان کے مقام کو ای میل کریں۔ اگر ای میل آپ کی دسترس میں
نہیں ہے ،طے شدہ امتحان کے بعد پیر کو  212‑374‑6646پر رابطہ کریں اور اس اسکول کا نام فراہم کریں جہاں آپ کے بچے کو امتحان دینا
تھا۔ امتحان کا مقام آپ کے لئے جتنا جلدی ممکن ہو نئی امتحانی تاریخ طے کرنے کے لئے آپ سے رابطہ کرے گا۔
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ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻭﺭ ﮨﻨر ﻣﻨﺪ ) (G&Tﺍﻣﺘﺤﺎﻥ کﯽ دﺭﺧوﺍﺳﺖ کﺎ ﻓﺎﺭﻡ
تعلیمی سال  2019-2020کے لیے  G&Tپروگراموں میں درخواست دینے کی اہلیت کا تعین کرنے کی درخواست
کنڈرگارٹن سے گریڈ تین میں تقرری کے لیے

صرف وہ والدین/سرپرست جو اس وقت نیو یارک شہر کے مکین ہیں اپنے بچے کے لیے قابل اور ہنرمند ) (G&Tپروگرام میں تقرری کے لیے درخواست دینے کی اہلیت کے تعین کے لیے  G&Tامتحان کی
درخواست کر سکتے ہیں۔ آپ پر الزم ہے کہ یا تو امتحان کو آن الئن شیڈول کریں یا یہ کاغذی فارم مکمل کریں۔ برا ِہ کرم ذیل میں میں دیئے گئے فارم کو کروانے کی ہدایات پر عمل کریں۔

اس فارم کو جمع کروانے کی آخری تاریﺦ ہے جمعہ 9 ،نومبر 2018۔
درخواست جمع کروانے کے لیے ہدایات
آن الئن جمع کروانا :تمام خاندانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ ذیل پر درخواست آن الئن جمع کروائیںMySchools.nyc :

۔

ایک کاغذی درخواست جمع کروانا :برا ِہ کرم اگلے صفحہ پر کاغذی درخواست جمع کروانے کی ہدایات ،ساتھ ہی ساتھ مندرجہ باال حتمی تاریخ کی معلومات کا جائزہ لیں۔ محکمئہ تعلیم کو بذریعہ ڈاک ارسال کردہ
درخواستیں قبول نہیں کی جائیں گی۔
گریڈز پری کنڈرگارٹن تا  2میں پبلک اسکول کے موجودہ طلبا )چارٹر اسکولز ،NYCEECs ،اور پری کنڈرگارٹن مراکز شامل نہیں ہیں( کے لیے الزم ہے کہ یہ فارم اوپر بیان کردہ آخری تاریخ تک اپنے اسکول
کو جمع کروائیں۔ غیر پبلک ،چارٹر NYCEEC ،اور پری کنڈرگارٹن مرکز کے موجودہ طلبا کے لیے الزم ہے کہ یہ فارم ڈائریکٹری کے پچھلے کوور کے اندر درج خاندانی استقبالیہ مراکز کے مقامات میں سے
کسی ایک میں یا  schools.nyc.gov/WelcomeCentersپر جمع کروائیں۔ اگر آپ ایک غیر پبلک ،چارٹر ،یا پری کنڈرگارٹن کے موجودہ طالب علم ہیں اور آپ جنوری  2019میں پہلے تین ویک اینڈز
میں سے ایک کے دوران امتحان نہیں دے سکتے ،برا ِہ کرم  212-374-6646پر رابطہ کریں یا  ServiceCenter@schools.nyc.govکو ای میل کریں۔

طالب علم کی معلومات برا ِہ کرم صرف نیلی یا سیاہ روشنائی سے جلی حروف میں لکھیں۔
طالب علم کا آخری نام

طالب علم کا پہال نام

قابل اطالق ہے(
/# OSISطالب علم کا شناختی نمبر ) #اگر ِ

گھر کا نمبر

تاریﺦ پیدائش )ماہ/دن/سال(

درمیانی نام کا پہال حرف

 2019-2020میں گریڈ
r3 r2 r1 rK

طالب علم کا موجودہ گریڈ
 rمندرج نہیں r 2 r 1 r K r PK

سڑک کا نام

برو

اپارٹمنٹ نمبر

ریاست

 rبرونکس
 rمین ہیٹن
موجودہ اسکول کی حﺜیت اس وقت بچے کا اندراج مندرجہ ذیل میں سے کس میں ہے؟ )صرف ایک منتخب کریں۔(
 rنیو یارک شہر کا ابتدائی تعلیمی مرکز
 rنیو یارک شہر کا چارٹر اسکول
 rنیو یارک شہر کا پبلک اسکول
)غیر-چارٹر(
) (NYCEECپری کنڈرگارٹن پروگرام

جنس )اختیاری(
 rلڑکا  rلڑکی

 rبروکلن
 rکوئنز

 rاسٹیٹن آئیلینڈ

 rنجی  /مذہبی اسکول

NY

زپ کوڈ

 rاسکول میں داخل نہیں ہے

 6ہندسوں کا  DBNیا اسکول کا کوڈ )اگر معلوم ہے(

موجودہ اسکول کا نام

امتحان کی خدمات کی معلومات
آپ کس زبان میں اپنے بچے کو امتحان دلوانا چاہیں گے؟ )صرف ایک منتخب کریں۔(
 rانگریزی  rعربی  rبنگالی  rفرانسیسی  rکینٹونیز  rمینڈرین  rہیشیئن کریول  rکوریائی  rروسی
 rہاں
کیا آپ کے بچے کو کوئی بصری معذوری ہے جس کے لیے امتحان میں ایک بڑے پرنٹ کی کتاب درکار ہو؟
 rنہیں
 rنہیں
 rہاں
کیا آپ کے بچے کو امتحان کی کوئی دیگر سہولیات درکار ہیں؟

 rہسپانوی

 rاردو

جڑواں یا ایک ہی سال میں پیدائش رکھنے والے دیگر بہن بھائی
سن پیدائش وہی ہے جو اس درخواست دہندہ کا ہے جو خود بھی قابل اور ہنرمند پروگراموں کے لیے امتحان دینے کی درخواست دے رہا ہے؟
کیا اس درخواست دہندہ کا کوئی بھائی بہن ہے جس کا ِ
اگر ہاں ،تو آپ پر الزم ہے کہ ہر بچے کے لیے ایک فارم جمع کروائیں ،اور ان بھائی بہنوں میں سے ہر ایک کو ذیل میں درج کریں۔
بھائی بہن

بھائی بہن کا پہال نام

بھائی بہن کا آخری نام

بھائی بہن کے درمیانی نام کا پہال حرف

تاریخ پیدائش )ماہ/دن/سال(

1
2
والدین/سرپرست کی معلومات
والدین/سرپرست کا پہال نام

والدین/سرپرست کا آخری نام

بنیادی فون نمبر

متبادل فون نمبر

ای میل ایڈریس

میں چاہوں گا کہ تعلیمی سال  2019-2020کے لیے ایک قابل اور ہنرمند ) (G&Tپروگرام میں درخواست دینے کی اہلیت کے لیے میرے بچے کا امتحان لیا جائے۔ میں نے قابل اور ہنرمند داخلوں کی رہنمائی کا
مطالعہ کر لیا ہے اور مجھے قابل اور ہنرمند عمل سے متعلق گوشوارہ وقت ،تشخیص ،اہلیت ،تقرری اور نقل و حمل کے معیار سمجھ میں آ گئے ہیں۔ جو معلومات میں نے فراہم کی ہیں وہ درست اور سچائی پر مبنی
ہیں۔ میں اس بات کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کروں گا کہ میرا بچہ امتحان کے مقررہ دن حاضر ہو۔
تاریخ:

والدین/سرپرست کے دستخط:
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 G&T 3.0امتحان کے لیے تیاری کرنا
آیا کوئی بچہ  G&Tپروگرام کے لیے درخواست دینے کا اہل ہے یہ تعین کرنے کے لیے  G&Tدو امتحانات استعمال کرتا ہے:
 Naglieriغیر زبانی قابلیت امتحان ( )NNATسے غیر زبانی امتحانی اجزاء

JJ

 Otis-Lennonاسکول قابلیت امتحان ( )OLSATزبانی امتحانی اجزاء

JJ

غیر زبانی اور زبانی دونوں امتحانات میں بچوں کو جانچنا ہر بچے کی دماغی صالحیتوں کی ایک متوازن جھلک مہیا کرتا ہے۔  G&Tامتحان نیو
یارک شہر کے سند یافتہ اساتذہ کی جانب سے لیے جاتے ہیں جو دونوں امتحانات لینے میں تربیت یافتہ ہیں۔ غیر زبانی تشخیص پہلے کی جاتی ہے،
جس کے بعد زبانی تشخیص ہوتی ہے۔
مشقی سواالت بھی اس کتابچے میں شامل ہیں۔ جن کو یہ امتحان میں دیکھیں اور ان کو امتحان لینے کے تجربے کے لیے تیار کرنے کے لیے اپنے
بچے کے ساتھ مشقی سواالت کا جائزہ لیں ان سواالت کی اقسام کے بارے میں جانیں۔ تمام سواالت ایک کثیر انتخابی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں۔
دستاویزی ثبوت کے ساتھ مخصوص بصری معذوری کے حامل طلبا کو بڑے پرنٹ پر مواد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ ایک بڑے پرنٹ میں
دفتر برائے ٰتشخیص سے  ServiceCenter@schools.nyc.govپر یا  212‑374‑6646پر رابطہ کر
نمونے کے امتحان کی درخواست ِ
کے کر سکتے ہیں۔

 3.1غیر زبانی امتحان
غیر زبانی  G&Tامتحان ( )NNATبولی جانے والی زبان کے استعمال کے بغیر استدالل کی مہارتوں کی پیمائش کرتا ہے۔ بچے تفویض کردہ کام
کرتے ہیں جیسے کہ ترتیب مکمل کرنا ،سلسلہ جوڑنا ،اور خیاالت کو منسلک کرنا تاکہ تعلقات کے ایک فہم اور مسائل حل کرنے کی ایک صالحیت
کا مظاہرہ ہو۔
غیر زبانی امتحانی سواالت کی چار اقسام ہیں :ترتیب کی تکمیل ،مشابہت سے استدالل ،سلسلہ وار استدالل ،اور جگہ کا تصور کرنا۔
غیر زبانی
سوال کی قسم
ترتیب مکمل کرنا
مشابہت سے استدالل

توضیح
ڈیزائن کے نمونوں کو بصری طور پر محسوس کرنے اور درست گمشدہ حصے شناخت کرنے کی صالحیت کی
پیمائش کرتا ہے
جیومیٹری کی اشکال کے مابین تعلقات کو پہچاننے کی صالحیت کی پیمائش کرتا ہے

سلسلہ وار استدالل

اشکال کے مابین سلسلوں کو پہچاننے کی صالحیت کی پیمائش کرتا ہے

جگہ کا تصور کرنا

یہ پہچاننے کی صالحیت کو ماپتا ہے کہ اگر دو یا زیادہ اشیاء کو اکٹھا کر دیا جائے تو وہ کیسے نظر آئیں گی

 3.2زبانی امتحان
زبانی  G&Tامتحان ( )OLSATاستدالل اور فہم کی مہارتوں کی پیمائش کرتا ہے جو بچوں سے زبانی ہدایات پر بھرپور توجہ دینے اور دھیان سے
سننے کا تقاضہ کرتی ہیں۔ امتحان میں تفویض کردہ کام شامل ہیں جیسے کہ مشابہتوں اور فرق کا سراغ لگانا ،الفاظ اور اعداد کو دوہرانا ،الفاظ کی
تعریف کرنا ،ہدایات پر عمل کرنا ،سلسلے جوڑنا ،اور حسابی سواالت حل کرنا۔
غیر زبانی امتحان کے سواالت کی دو اقسام ہیں :زبانی فہم اور زبانی استدالل۔
زبانی
مواد کا حصہ
زبانی فہم
زبانی استدالل

توضیح
زبان کو سننے کے ذریعے حاصل کردہ معلومات کا جوڑ توڑ کرنے یا جواب دینے کی صالحیت کی پیمائش کرتا ہے؛
ً
مثال ہدایات پر عمل کرنا
ترتیبوں یا تعلقات کو دریافت کرتے اور زبان کے استعمال کے ذریعے سواالت حل کرنے کی صالحیت کی پیمائش
کرتا ہے جیسے کہ سمعی استدالل اور حسابی استدالل
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 3.3امتحانات کی سہولیات
جو طلبا انفرادی تعلیمی پروگرام ( ،)IEPsانفرادی تعلیمی خدمات کے پروگرام ( ،)IESPsیا  504سہولیات منصوبے کے حامل ہیں وہ  G&Tامتحان
کے لیے مخصوص سہولیات وصول کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ خاندانوں پر الزم ہے کہ سہولیات کے لیے ضرورت کی نشاندہی اس وقت کریں
جب وہ اپنے بچے کے امتحان کا شیڈول طے کرتے ہیں۔ اگر ایک  ،IEP، IESPیا  504منصوبے کے حامل ایک طالب علم کو دیگر سہولیات
دفتر برائے تشخیص سے  212‑374‑6646یا
درکار ہیں جو  ،IEP، IESPیا  504منصوبے پر درج نہیں ہیں ،تو خاندانوں کو الزمی طور پر ِ
 ServiceCenter@schools.nyc.govپر رابطہ کرنا چاہیئے۔
اگر خاندانوں کے  ،IEP، IESPیا  504منصوبے پر درج امتحان کی سہولیات کے بارے میں کوئی سواالت یا تشویشات ہیں تو انہیں طلبا کی  IEPیا
 504ٹیموں سے رابطہ کرنا چاہیئے۔
اکثر اوقات درخواست کی جانے والی امتحان کی سہولیات ذیل میں ہیں:
JJ

بصری معذوریوں کے حامل طلبا کے لیے بڑی چھپائی میں امتحانی مواد؛

JJ

سماعتی معذوریوں کے حامل طلبا کے لیے فریکوئنسی ماڈیولیشن ( )FMیونٹ؛

JJ

معمولی یا زیادہ حرکی معذوریوں کے حامل طلبا کے لیے سکرائبز (نوٹ فرمائیں کہ تمام پری کنڈرگارٹن طلبا کے لیے جوابات
بصورت دیگر درخواست کریں)؛
امتحانی منتظم کی جانب سے ریکارڈ کیے جاتے ہیں اال یہ کہ خاندان
ِ

الگ مقام اور/یا  1:1تناسب امتحان انتظام (نوٹ فرمائیں کہ تمام پری کنڈرگارٹن طلبا کے امتحان  1:1تناسب سے ہوتے ہیں)؛ اور،

JJ

JJ

اہل طلبا کے لیے متبادل زبان میں امتحان کی شکلیں۔

 G&Tامتحان کے لیے امتحانی سہولیات کی پالیسیاں نیو یارک ریاست کے ضوابط اور رہنمائی کے ساتھ ہم آہنگ بنائی گئی تھیں۔ مخصوص امتحانی
سہولیات  G&Tامتحان میں مہیا نہیں کی جاتیں یا تو اس وجہ سے کہ وہ غیر ضروری ہیں یا اس وجہ سے کہ وہ اس چیز کو تبدیل کر دیتی ہیں جن
کی پیمائش امتحان کرتا ہے۔ امتحانی سہولیات جو مہیا نہیں کی جاتیں میں شامل ہیں:
JJ

JJ

JJ

توسیعی وقت دونوں امتحان بغیر وقت کے ہوتے ہیں ،جو توسیعی وقت کی درخواستوں کو غیر ضروری بناتا ہے۔ تمام بچے اپنی
رفتار سے کام کرتے ہیں ،بشرطیکہ وہ امتحان مکمل کرنے پر فعال طریقے سے کام کریں۔
امتحان کے سواالت یا ہدایات اوقات کی معیاری تعداد سے زیادہ بار پڑھے جانا یہ سہولت ادراک پذیر لسانی مہارتوں میں مخل ہوتی
ہے ،جن کی پیمائش زبانی امتحان ( )OLSATکرتا ہے۔ ہر بچہ جو  OLSATکا امتحان دیتا ہے ہر سوال صرف ایک بار سنتا ہے۔ یہ
سہولت  NNATکے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ امتحان کی نوعیت غیر زبانی ہے۔
امتحان کے سواالت یا ہدایات کی وضاحت کرنا۔ یہ سہولت اس وجہ سے مہیا نہیں کی جاتی کیونکہ امتحانی منتظمین کو لکھے گئے
امتحان کے سواالت یا ہدایات کا کوئی بھی جزو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے ،کیونکہ وہ بچوں کے استدالل اور فکری صالحیتوں
کو جانچنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ امتحان لینے کے ضوابط تمام طلبا کے لیے یکساں رہیں۔

اگر آپ امتحان کی سہولیات کی نشاندہی کرتے ہیں ،لیکن آپ کے بچے کا ایک  IEPیا  504منصوبہ نہیں ہے ،ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور
ضروری سہولیات کی وضاحت بمع دستاویزات جو اس ضرورت کی حمایت کرتی ہوں ،جمع کروانے کو کہیں گے۔ دستاویزات میں شامل ہو سکتا
ہے بچے کے صحت دیکھ بھال فراہم کنندہ کی جانب سے ایک نوٹ۔

 3.4انگریزی کے عالوہ دیگر زبانوں میں امتحان لینا
دیگر زبانوں میں امتحانات کنڈرگارٹن سے گریڈ دو میں پبلک اسکول کے طلبا کے لیے دستیاب ہیں جن کی شناخت بطور انگریزی زبان کے متعلمین
( )ELLہو چکی ہے۔ تمام پری کنڈرگارٹن ،چارٹر اسکولوں ،اور غیر پبلک اسکولوں کے طلبا دیگر زبانوں میں امتحان دینے کے لیے اہل ہیں۔ G&T
امتحان انگریزی ،ہسپانوی ،چینی (کینٹونیز اور مینڈرین) ،بنگالی ،روسی ،عربی ،اردو ،ہیشیئن کریول ،کوریائی ،اور فرانسیسی میں دستیاب ہے۔
اگر آپ اپنے بچے کے لئے متبادل زبان میں امتحان کی درخواست کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ،آپ کو احتیاط کے ساتھ غور کرنا چاہیے
کہ کونسی زبان میں آپ کا بچہ سب سے زیادہ آرام دہ محسوس کرتا ہے ،تاکہ وہ اسکول کے نظام میں اپنی صالحیتوں کا مظاہرہ کر سکے۔ ایک
بار جب ایک متبادل زبان میں امتحان لیا جانا شروع ہو جاتا ہے ،امتحانی منتظمین امتحان لینے کے لیے صرف وہی زبان استعمال کریں گے ،اور
آپ کا بچہ انگریزی میں دوبارہ امتحان دینے کے قابل نہیں ہو گا۔ متبادل زبان میں امتحان دینے کی درخواست کرنے کے لیے ،آپ پر الزم ہے کہ
جب اپنے بچے کے  G&Tامتحان کا شیڈول طے کر رہے ہوں اس وقت درخواست کردہ زبان کی نشاندہی کریں۔ جب آپ کا  G&Tامتحان طے پا
گیا ہے تو زبان کی تبدیلی کی درخواست کرنے کے لیے ،اس وقت کنڈرگارٹن تا دوسرے گریڈ میں پبلک اسکول کے طلبا کے خاندانوں کو اپنے
اہل خانہ کو ہم سے  212‑374‑6646پر رابطہ
بچے کے اسکول سے رابطہ کرنا چاہیئے ،اور چارٹر اسکول اور غیر پبلک اسکول کے طلبا کے ِ
کرنا چاہیئے۔
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 3.5امتحان کی تیاری
آپ درج ذیل کام کر کے اپنے بچے کو  G&Tامتحان کے لیے تیار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں:
JJ

JJ

JJ

یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ امتحان دینے سے پہلے رات کو اچھی نیند کرتا ہے اور غذائیت بخش خوراک کھاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کا
امتحان سے ذہن بٹانے میں مدد کر کے بھی پریشانی کے عالم کو کم کر سکتے ہیں۔ ان کو اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کی حوصلہ
افزائی کریں اور انکو بتائیں کہ ان سے ہر سوال کا جواب جاننے کی توقع نہیں کی جاتی۔
اس دستی کتابچے کی پشت دیے گئے مشقی مواد کا جائزہ لیں۔ برا ِہ کرم نوٹ فرمائیں کہ مواد کے تین مجموعے ہیں ،ایک  2013میں
پیدا ہونے والے طلبا کے لیے ،ایک  2012میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے ،اور ایک  2011میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے۔
امتحان کے حوالے سے حاصل کردہ معلومات اور یہ کیسے دی گئی ہیں اس کو پڑھیں اور اسکا جائزہ لیں۔ اس دستی کتابچے میں
شامل مشقی امتحانات آپ کو اپنے بچے کو امتحان کے تجربے ،نمونے کے امتحانی سواالت ،اور امتحانی ساخت سے شناسا کرنے
میں مدد دے سکتے ہیں۔ براہ کرم ذہن نشین کریں کہ ہم  G&Tامتحان کے لیے باضابطہ امتحان کی تیاری کی سفارش نہیں کرتے۔
اپنے بچے کو روزانہ کے تعامل کے دوران امتحان کے لئے تیار کروائیں۔ چیزوں کے مقام کی وضاحت کرنے کے لیے کئی انواع
کا روزمرہ ذخیرہ الفاظ استعمال کرنا ،نمونے تالش کرنا ،زیادہ یا کم جیسے مقداری تصورات پر گفتگو کرنا ،اور تصور کرنا کہ اگر
ایک چیز کو الٹا کر دیا جائے یا پہلو کی جانب کر دیا جائے تو وہ کیسی لگے گی اور کچھ سرگرمیاں جو اس قسم کی سوچ کے لیے
بچوں کو تیار کرنے میں مدد دیں گی جن کی انہیں امتحان کے دن ضرورت ہے۔

یہ بھی ذہن نشین کریں:
امتحان کے دوران ،زبانی امتحان میں بچے ہر سوال صرف ایک بار سنیں گے۔

JJ

جو بچے  2011-2013میں پیدا ہوئے ہیں وہ اپنے جوابات فوری طور پر دینے کے ذمہ دار ہیں۔ امتحانی منتظم کی صوابدید پر ان
رہنما اصولوں میں استثناء دیئے جا سکتے ہیں۔

JJ

JJ

JJ

بچوں کو اپنے امتحانی کتابچوں میں لکھنے کی اجازت ہے۔
تمام امتحانی مواد مہیا کیے جاتے ہیں-خاندانوں کو پینسلیں یا کوئی بھی دیگر چیز جس کی امتحان دینے کے لیے ضرورت ہے ان کو
امتحان کے مقام پر النا درکار نہیں ہے۔

اگر ،امتحانی منتظم ،پرنسپل ،امتحان کے مقام کے نگران ،یا دفتر برائے تشخیص کے اندازے میں ،ایک طالب علم کو امتحان کا پہلے سے پتہ تھا
یا اس نے امتحان کے دوران کسی دوسرے فرد سے مدد حاصل کی ،تو پرنسپل یا مقام کے نگران کے لیے الزم ہے کہ ہمارے نقل کے لیے تادیبی
ضوابط پر عمل کرے اور طالب علم کے امتحان کو کالعدم قرار دے دے۔ کالعدم قرار دیئے گئے امتحان اسکورنگ کے لیے نہیں بھیجے جاتے۔ ایسی
صورتوں میں ،خاندان ہماری جانب سے مزید معلومات کے ساتھ خط و کتابت موصول کریں گے۔

 3.6امتحان کے انعقاد کے لیے اپیلوں کا طریقہ کار
ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ  G&Tامتحان ایک منصفانہ ،یکساں انداز میں تمام طلبا سے لیا جائے۔ تاہم اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے
بچے سے امتحان لینے کے حوالے سے کوئی مسئلہ تھا تو آپ کو اس خدشے کو بطور ایک اپیل ہمیں پیش کرنا چاہیئے۔ آپ درج ذیل طریقوں میں
سے کسی ایک کے ذریعے اپنی اپیل جمع کرا سکتے ہیں:
JJ

ہمیں  ServiceCenter@schools.nyc.govپر ای میل کریں

خط بھیجیں بطرفOffice of Assessment, G&T Test Administration, 44-36 Vernon Boulevard, :
Room 202, Long Island City, NY 11101

JJ

یہ ای میل یا خط الزمی طور پر آپ کے بچے کے امتحان کی تاریخ کے بعد پانچ اسکولی ایام کے اندر اندر ہمیں بھیجا جائے ،اور اس میں آپ کے
بچے کا نام اور تاریخ پیدائش ،نیز مندرجہ ذیل شامل ہونے چاہیئیں:
JJ

 G&Tامتحان کے انعقاد کی تاریخ اور مقام

JJ

ان حاالت کی وضاحت جو  G&Tامتحان دینے میں مخل ہوئے

واپسی خط و کتابت کے لیے آپ کا ترجیحی طریقہ (جیسا کہ آپ کا فون نمبر اور  /یا ای میل پتہ)

JJ
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اگر اپنے بچے کی اسکور رپورٹ موصول کرنے کے بعد ،آپ کی توجہ میں آتا ہے کہ آپ کے بچے سے امتحان لینے کے حوالے سے کوئی مسئلہ
تھا ،تو آپ ہمیں اپیل جمع کروا سکتے ہیں۔ یہ اپیل اوپر بیان کردہ طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے اسکور رپورٹ موصول ہونے کے بعد پانچ اسکول
ایام کے اندر جمع کروائی جانی چاہیے۔ اپیل کے طریقہ کار کا اطالق امتحان کے انتظام کے حوالے سے خدشات پر ہوتا ہے؛ تاہم ،ایسے خاندان جن
کو اسکول کا حساب لگانے کے لئے تاریخ پیدائش یا امتحان کی تاریخ کی تصحیح کروانے کی ضرورت ہو ،ان کو اسکور رپورٹ موصول ہونے
کے پانچ اسکول ایام کے اندر ایسا کرنا چاہیے۔
ہمیں آپ کی اپیل موصول ہونے کے بعد:
1 .1ہم امتحانی دستاویزات کا جائزہ لیں گے اور اپیل میں بیان کردہ خدشات کی تحقیقات کریں گے۔
2 .2اگر مزید معلومات درکار ہوئیں تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔
3 .3ہم آپ کو تین ہفتوں کے اندر اپیل کے نتیجے کے بارے میں مطلع کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آپ کو نتیجے کے
بارے میں اطالع اس ای میل یا فون نمبر کے ذریعے موصول ہو گی جو آپ نے ابتدائی اپیل میں فراہم کیا تھا۔
اگر ہم تعین کرتے ہیں کہ امتحان دینے کے حاالت آپ کے بچے کے  G&Tامتحان میں اچھی کارکردگی دکھانے کی صالحیت میں مخل ہوئے ہیں تو
 NNATاور  OLSATکی مختلف اقسام استعمال کرتے ہوئے آپ کو اپنے بچے کا دوبارہ امتحان دلوانے کے موقع کی پیشکش کی جائے گی۔ اگر آپ
کا بچہ دوبارہ امتحان دیتا ہے ،پہلے امتحان کے اسکور کو منسوخ کیا جائے گا اور ان کو تقرری کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا۔
اگر آپ کے  G&Tامتحان اور امتحان کے انعقاد کے متعلق کوئی سواالت ہیں ،تو ہمیں  ServiceCenter@schools.nyc.govپر ای میل
کریں یا ہم سے  212‑374‑6646پر رابطہ کریں۔
تجویز:
اضافی تشفی :اگر آپ اپنی اپیل پر ہمارے جواب سے مطمئین نہیں ہیں ،تو آپ نیو یارک شہر کے محکمئہ تعلیم کے فیصلے کے خالف نیو یارک ریاست کے
محکمئہ تعلیم کے کمشنر کو اپیل کر سکتے ہیں جیسا کہ نیو یارک تعلیمی قانون  310میں صراحت کی گئی ہے۔  counsel.nysed.gov/appealsویب
سائٹ پر جانیں کہ کمشنر کو دی گئی ایسی اپیل کی پیروی کیسے کی جائے گی۔

قابل بھروسہ اور جائز ہونا
 3.7تشخیص کا
ِ
قابل بھروسہ ہونے کا مطلب ہے کہ امتحان اسکور کی راستگی و درستگی اور جائز ہونے کا مطلب ہے وہ حد جس تک امتحان اصل میں ان مہارتوں
ِ
اور صالحیتوں کی پیمائش کرتا ہے جن کی پیمائش کرنا اس کا مقصد ہے۔
قابل بھروسہ ہونے ،جائز ہونے،
زبانی اور غیر زبانی امتحان میں ہر امتحانی چیز کا شماریاتی تجزیہ کیا گیا تھا اور عمر کے ہر گروہ میں دشواریِ ،
ین نفسیات کی جانب سے سختی کے
موزوں ہونے ،اور اثر پذیر ہونے کے لیے جانچی گئی تھی۔ تمام چیزوں کا معلمین،
ماہر ِ
ِ
ماہرین پیمائش ،اور ِ
اعلی معیار کا ہے اور کسی بھی ذیلی گروہ ،بشمول جنس اور گروہی  /نسلی ذیلی گروہوں
ساتھ جائزہ لیا گیا تھا یہ یقینی بنانے کے لیے کہ امتحان ٰ
کے ساتھ جانبداری سے مبرا ہے۔ اشیا کا وضاحت ،مواد کی موزونیت ،ٹھیک جوابات کی درستگی ،جوابی انتخابات کی معقولیت ،اور ذخیرہ الفاظ کی
مناسبت کے لیے بھی جائزہ لیا گیا تھا۔

 3.8امتحان کے اسکور دینا
 2019میں منعقدہ  G&Tامتحان کے اسکور اسی طریقہ کار سے دیئے گئے ہیں جو  2018میں اسکور دینے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ طلبا کی
اہلیت  G&Tامتحان کے دونوں حصوں (زبانی اور غیر زبانی) میں ان کے اسکور پر مبنی ہے۔ ہر طالب علم ایک مجموعی  G&Tاسکور موصول
کرے گا جو کثیر مرحلہ طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے دو امتحانوں کے اسکورز کو یکجا کرتا ہے۔
ہر امتحان کے لیے خام اسکورز کو شمار کرنا

JJ

JJ

عمر اور قومی معیارات کی بنیاد پر ،ہر امتحان کے لیے صدویہ درجوں کا تعین کرنا

ہر تشخیص کے لئے صدویہ کو  )NCEs( normal curve equivalentsمیں تبدیل کریں

JJ

 NCEsکی اوسط کا حساب لگائیں اور مرکب کو مجموعی  G&Tاسکور میں تبدیل کریں

JJ

خام اسکور ہر امتحان میں درست جواب دیئے گئے سواالت کی کل تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ زبانی امتحان کے لیے اعلی ترین ممکنہ خام اسکور 30
ہے ( 30سوالوں میں سے)۔ غیر زبانی امتحان کے لیے اعلی ترین ممکنہ خام اسکور  48ہے ( 48سوالوں میں سے)۔
صدویہ درجے  1سے  99کے درمیان اعداد ہوتے ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں کہ ایک طالب علم ہر امتحان میں کیسی کارکردگی دکھاتا ہے ،اپنی ہی
عمر کے ہمسروں کے مقابلے میں۔ ہر امتحان کے لیے صدویہ درجوں کا تعین طلبا کے خام اسکور اور امتحان کے وقت انکی عمر پر مبنی ہوتا ہے۔
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اسکور رپورٹیں ہر امتحان کے لئے صدویہ درجہ ظاہر کرتی ہیں۔
مجموعی  G&Tاسکور نیچے گراف میں عکاسی کیے گئے تبدیلی کے طریقہ کار کے ذریعے حاصل دو امتحانات کے اسکورز کا ایک مرکب ہوتا
ہے۔ مجموعی  G&Tاسکور  1اور  99کے درمیان ہوتا ہے اور یہ اہلیت کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

غیر زبانی خام اسکور

زبانی خام اسکور

عمر اور قومی اصولوں کے
مطابق معیاری بنانے کا عمل
غیر زبانی صدویہ درجہ بندی

زبانی صدویہ درجہ بندی

اسکور کی تبدیلی کا طریقہ کار
مجموعی  G&Tاسکور
 G&Tامتحان کی اسکورنگ کے عمل کے متعلق مزید یہاں پر جانیں:
www.schools.nyc.gov/school-life/learning/testing/gifted-and-talented-testing۔

 4.0اپنی  G&Tاسکور رپورٹ حاصل کریں
آپ کے بچے کے  G&Tامتحان دینے کے بعد ،آپ ان کی اسکور رپورٹ بذریعہ ڈاک ،نیز بذریعہ ای میل موصول کریں گے اگر آپ نے امتحان کا
شیڈول بذریعہ  ( MySchools.nyc) MySchoolsطے کیا تھا۔ اپنے بچے کے اسکور کی رپورٹ کی موصولی میں تاخیر سے بچنے کے
 MySchoolsمیں یا اپنے کاغذی فارم پر اپنا موجودہ ای میل ایڈریس اور رابطے کی مکمل معلومات فراہم کریں۔ آپ  1مارچ  2019تک اپنی
معلومات کی تجدید آن الئن کر سکتے ہیں؛ اس کے بعد اپنی معلومات کی تجدید کرنے کے لیے  718‑935‑2009پر رابطہ کریں۔

 4.1نتائج
تمام طلبا جو  G&Tامتحان دیتے ہیں انہیں اسکور رپورٹ ملے گی۔
اگر آپ کا بچہ  90یا زائد کا مجموعی  G&Tاسکور حاصل کرتا ہے ،اس کو ایک  G&Tدرخواست بھی ملے گی  -اس کا مطلب ہے
کہ وہ  G&Tپروگراموں میں داخلے کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں۔

JJ

اگر آپ کا بچہ  89یا کم مجموعی  G&Tاسکور حاصل کرتا ہے ،وہ  G&Tپروگراموں میں داخلے کے لیے درخواست دینے کے اہل
نہیں ہیں۔ تاہم ،ان کو محکمئہ تعلیم کے کسی پبلک اسکول میں ایک نشست کی ضمانت دی جائے گی۔ غالب امکان ہے کہ آپ کا ایک
زون شدہ اسکول ہو جہاں آپ کے بچے کو تعلیم حاصل کرنے کی ترجیح ہو – اسکول کے دیگر انتخابات کے متعلق جاننے اور اپنا
زون شدہ اسکول تالش کرنے کے لیے  311پر رابطہ کریں یا  ( MySchools.nyc) MySchoolsپر جائیں۔

JJ

تجویز:
دفتر برائے تشخیصات سے  212‑374‑6646پر
کے
تعلیم
محکمئہ
تو
ہیں،
سواالت
متعلق
کے
کرنے
تشریح
کی
رپورٹ
اسکور
کی
بچے
اپنے
کے
اگر آپ
ِ
رابطہ کریں یا ہمیں  ServiceCenter@schools.nyc.govپر ای میل کریں۔
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 4.2اہلیت
اگر آپ کے بچے کا اہلیت رکھنے واال  G&Tاسکور ہے ،وہ  G&Tپروگراموں میں درخواست دے سکتے ہیں۔ تاہم ،دو قسم کے  G&Tپروگراموں
کے اہلیت کے لئے مختلف  G&Tاسکور ہوتے ہیں۔
JJ

JJ

ضلعی  G&Tپروگراموں کے لیے اہلیت :آپ کے بچے کا  90یا زائد کا مجموعی  G&Tاسکور حاصل کرنا الزمی ہے۔
شہر پیما  G&Tپروگراموں کے لیے اہلیت :آپ کے بچے کا  97یا زائد کا مجموعی  G&Tاسکور حاصل کرنا الزمی ہے۔ جن طلبا
کا  G&Tاسکور  90اور  96کے درمیان ہے وہ ضلع کے پروگراموں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں لیکن شہر پیما G&T
پروگراموں کے لیے نہیں۔

کسی  G&Tپروگراموں میں داخلے کے لیے اہل ہونے کے لیے ،آپ کے بچے کو الزماً پورے  G&Tداخلہ عمل کے دوران نیو یارک شہر میں رہنا
چاہیے ،آپ کے ان کے امتحان کا شیڈول طے کرنے سے لے کر  G&Tپیشکش موصول کرنے تک۔
تجویز:
اگر کوئی اہل طالب علم تعلیمی سال  2019-2020کے لیے کوئی  G&Tپیشکش موصول نہیں کرتا یا رد کرتا ہے اور مستقبل میں درخواست دینے کا خواہش
مند ہے تو اسے اہلیت کے لیے دوبارہ امتحان دینا ہو گا۔

 G&T 5.0پروگراموں میں درخواست دیں
 G&T 5.1درخواست
اگر آپ کا بچہ  G&Tداخلے کے لیے درخواست دینے کا اہل ہے ،تو آپ کو اپریل میں  G&Tپروگرام کے انتخاب کی ایک فہرست اور G&T
درخواست بمع آپ کی اسکور رپورٹ موصول ہو گی۔
یہ دیکھنے کے لیے کہ تعلیمی سال  2018-2019کے دوران کن اسکولوں نے  G&Tپروگراموں کی پیشکش کی تھی اس رہنمائی میں G&T
پروگراموں کا نقشہ دیکھیں۔ سال بہ سال پروگرام کھل یا تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تعلیمی سال  2019-2020کے لیے پروگرام کے انتخابوں کی حتمی
فہرست اہل طلبا کو  G&Tدرخواست کے ساتھ مہیا کی جاتی ہے۔
اپنی  G&Tدرخواست پر ،وہ  G&Tپروگرام شامل کریں جن میں آپ کو دلچسپی ہے ،اور انہیں ترجیح کی حقیقی ترتیب میں درج کریں۔ اپنی G&T
درخواست اپریل میں جمع کروائیں۔ جس ترتیب سے آپ درخواست میں پروگراموں کو درج کرتے ہیں اسے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کا بچہ ایک
سے زیادہ پروگراموں کی جانب سے پیشکشوں کے لیے اہل ہو گا۔ ایسی صورتوں میں ،آپ کے بچے کو صرف اس پروگرام سے ہی پیشکش ملے
گی جسے آپ نے درخواست پر سب سے اوپر رکھا تھا۔

 5.2شہر پیما پروگراموں کے لیے داخلوں کی ترجیحات
داخلوں کی ترجیحات اس ترتیب کا تعین کرتی ہیں جس ترتیب سے درخواست دہندگان کو  G&Tپیشکشیں کرنے پر غور کیا جاتا ہے۔ مخصوص
 G&Tپروگراموں میں داخلے کے لیے اپنے بچے کی داخلے کی ترجیجات کے بارے میں حصہ  5.3-5.5میں جانیں۔ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا
ہے کہ جو کسی پروگرام میں آپ کے بچے کی اہلیت کو متاثر کر سکتا ہو ،تو فوری طور پر  ESEnrollment@schools.nyc.govکو ای
میل کریں۔ آپ کی درخواست پر درج پروگراموں کے لئے آپ کے بچے کی اہلیت متاثر ہو سکتی ہے اگر:
JJ

اگر اس کا بہن بھائی کسی  G&Tپروگرام میں قبول کیے جاتے ہیں ،یا

JJ

آپ کا خاندان کسی دوسرے ضلع میں منتقل ہوتا ہے۔
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 G&T 5.3پروگراموں کے لیے بہن بھائی کی ترجیح
اگر آپ کا بچہ کسی ایسے اسکول میں کسی  G&Tپروگرام میں درخواست دیتا ہے جہاں اس کا بہن یا بھائی اس وقت داخل ہے ،ان کو بھی اس
پروگرام میں داخلے کی ترجیح ہو سکتی ہے۔ تاکہ آپ کے بچے کو بہن بھائی کی ترجیح حاصل ہو ،اس کے بہن بھائی کو اس اسکول یا اسی عمارت
میں ضلع  75کے پروگرام میں پری رجسٹر یا داخل ہونا چاہیئے اور اسے ستمبر  2019میں کنڈرگارٹن اور گریڈ  12کے درمیان کسی گریڈ میں
داخل ہونا چاہیئے۔  G&Tدرخواست کے "بہن بھائی" حصے میں بہن بھائیوں کی معلومات فراہم کر کے بہن بھائی کی ترجیح حاصل کریں۔ اگر آپ
کی اپنے بچے کے لیے پہلی ترجیح اس کے بہن بھائی کے اسکول میں  G&Tپروگرام میں داخلے کی ہے ،تو اپنی  G&Tدرخواست پر اس کے بہن
بھائی کے اسکول کو پہلے انتخاب کے طور پر شامل کریں۔
بہن بھائیوں والے خاندان جو ان کے لئے ایک وقت میں درخواست دے رہے ہوں ان کو ہر بچے کے لئے علیحدہ درخواست دینی چاہیے۔ ہر بہن
بھائی کو ایک انفرادی درخواست دہندہ تصور کیا جاتا ہے۔ تاہم ،جڑواں اور زائد بچوں کو منفرد ترجیح حاصل ہے  -ان کو اکٹھے ایک ہی G&T
پروگرام میں رکھا جائے اگر ہر ایک اہل پایا گیا۔
زیر غور الیا
جڑواں بچوں میں سے ایک بچہ جو  G&Tامتحان میں زیادہ اسکور لیتا ہے داخلے کے لیے ایک کاروائی کے ذریعے ِ
جاتا ہے جس کی تفصیل حصہ  5.4اور  5.5میں بیان کی گئی ہے۔

JJ

اگر جڑواں بچوں میں کم اسکور لینے واال بچہ اسی پروگرام میں تقرری کے اہل پایا جاتا ہے ،جب بھی ممکن ہو ،جڑواں بچوں کو
اکٹھے داخلے کی پیشکش کی جاتی ہے۔

JJ

 5.4ضلعی  G&Tپروگراموں کے لیے داخلوں کی ترجیحات
ضلعی  G&Tپروگرام ان بہن بھائیوں کو پہلی ترجیح دیتے ہیں جو  90یا زائد کا مجموعی  G&Tاسکور حاصل کرتے ہیں۔ تمام اہل بہن بھائیوں کو
داخلہ دینے کے بعد ،غیر بہن بھائی درخواست دہندگان کو مجموعی  G&Tاسکور کے مطابق داخل کیا جاتا ہے۔ اہل طلبا پورے شہر میں کسی بھی
ضلع میں کسی بھی پروگرام میں درخواست دے سکتے ہیں ،لیکن ایک مخصوص پروگرام میں ضلعی ترجیح والے درخواست دہندگان کو ترجیح دی
جائے گی۔ درج ذیل اعداد و شمار اس ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں جس میں درخواست دہندگان کو ضلعی  G&Tپروگراموں کے لیے غور کیا جاتا ہے۔
جب یکساں ترجیح اور اسکور والے ایک سے زائد طلبا ہوں ،پیشکشیں بال ترتیب انداز میں کی جاتی ہیں:

1

ضلعی ترجیح والے بہن بھائی
 99کا مجموعی  G&Tاسکور
 98کا مجموعی  G&Tاسکور
JJ

JJ

JJ

2

ضلعی ترجیح کے بغیر بہن بھائی
 99کا مجموعی  G&Tاسکور
 98کا مجموعی  G&Tاسکور
JJ

 90کا مجموعی  G&Tاسکور

بغیر ضلعی ترجیح والے بہن بھائی
 99کا مجموعی  G&Tاسکور
 98کا مجموعی  G&Tاسکور
JJ

JJ

JJ

4

ہر اہل درخواست دہندہ کو ایک یا زیادہ ضلعی پروگراموں کے لیے
ترجیح حاصل ہے اس ضلع کی بنیاد پر جہاں یہ الیمنٹری اسکول
کے لیے زون شدہ ہیں۔ عمومی طور پر ،خاندانوں کو ضلعی
پروگراموں کے لیے اپنے زون شدہ ضلع میں ترجیح حاصل ہوتی
ہے۔ تاہم ،بعض صورتوں میں ،جیسے کہ جب ایک ضلع G&T
پروگرام کی پیشکش نہیں کرتا ،تاہم درخواست دہندگان کو پڑوسی
اضالع میں ایک یا زیادہ پروگرام انتخابات کے لیے ترجیح ہو گی۔
وہ بچے جو  G&Tپروگرام والے ایک اسکول کے لیے زون شدہ
زیر تعلیم ہیں انہیں اس اسکول میں ضلع کے
ہیں یا اس وقت وہاں ِ
دیگر بچوں پر کوئی اضافی ترجیح حاصل نہیں ہوتی۔

JJ

JJ

3

 90کا مجموعی  G&Tاسکور

 90کا مجموعی  G&Tاسکور

بغیر ضلعی ترجیح کے بغیر بہن بھائی
 99کا مجموعی  G&Tاسکور
 98کا مجموعی  G&Tاسکور
JJ

JJ

JJ

 90کا مجموعی  G&Tاسکور
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 5.5شہر پیما پروگراموں کے لئے داخلوں کی ترجیحات
پورے شہر کے  G&Tپروگرام تمام بروز سے طلبا کو ان کے رہائشی ضلع کی ترجیح کے بغیر قبول کرتے ہیں۔ درج ذیل اعداد و شمار اس ترتیب
کو ظاہر کرتے ہیں جس میں درخواست دہندگان کو شہر پیما  G&Tپروگراموں میں داخل کیا جاتا ہے۔ جب یکساں ترجیح اور اسکور والے ایک سے
زائد طلبا ہوں ،پیشکشیں بال ترتیب انداز میں کی جاتی ہیں۔

1

بھائی  /بہن
 99کا مجموعی  G&Tاسکور
 98کا مجموعی  G&Tاسکور
 97کا مجموعی  G&Tاسکور

2

بغیر بہن بھائی
 99کا مجموعی  G&Tاسکور
 98کا مجموعی  G&Tاسکور
 97کا مجموعی  G&Tاسکور

JJ

جو بہن بھائی  97یا اس سے زائد کا مجموعی  G&Tاسکور
حاصل کرتے ہیں انہیں ان کے مجموعی  G&Tاسکور کے
مطابق پہلے داخلہ دیا جاتا ہے۔ تمام اہل بہن بھائیوں کو داخلہ
دینے کے بعد ،غیر بہن بھائی درخواست دہندگان کو مجموعی
 G&Tاسکور کے مطابق داخل کیا جاتا ہے۔

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

 5.6داخلوں میں تنوع
پورے شہر کے الیمنٹری اسکول ایسے طلبا کو جو مفت اور رعایتی قیمت پر دوپہر کے کھانے ( )FRLکے لیے اہل ہیں ،عارضی رہائش گاہ میں
رہنے والے طلبا ،انگریزی زبان کے متعلمین ،اور دیگر گروہوں کو داخلے کی ترجیحات دیتے ہوئے  G&Tپروگراموں میں تنوع کو بڑھانے کی
کوشش میں حصہ لے رہے ہیں۔ تنوع کی آغاز کاری میں شرکت کرنے والے موجودہ  G&Tپروگراموں کی فہرست ہماری ویب سائٹ پر دستیاب ہے
– یہاں مزید جانیں schools.nyc.gov/DiversityAdmissions۔

 6.0اپنے  G&Tنتائج حاصل کریں
اگر آپ نے  G&Tدرخواست جمع کروائی ہے ،آپ اپنے  G&Tنتائج جون  2019میں موصول کریں گے۔ ان نتائج میں آپ کے بچے کے لیے ایک
 G&Tپروگرام میں شرکت کرنے کی ایک پیشکش شامل ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔

 G&T 6.1پیشکشیں
طلبا صرف دستیاب نشستوں والے G&Tپروگراموں کے لیے پیشکش موصول کریں گے۔  G&Tامتحان کے اسکور سے قطع نظر کوئی ضمانت
نہیں ہے کہ طالب علم کو ایک  G&Tپروگرام میں پیشکش موصول ہو گی۔ اہل طلبا کی تعداد عموماً دستیاب نشستوں کی تعداد سے تجاوز کر جاتی
ہے۔
اگر آپ کا بچہ ایک  G&Tپیشکش موصول کرتا ہے تو اپنی اس پیشکش کو قبول یا رد کریں۔ اسکول میں پری رجسٹر کروائیں اور اپنے بچے کو
ہمراہ الئیں۔ آپ کا نتیجے کا خط آپ کو بتائے گا کہ پری رجسٹر کروانے کے لیے کیا چیزیں ہمراہ الئی جائے جب آپ پری رجسٹر کراتے ہیں۔
پیشکشیں قبول کرنے کی آخری تاریخ ہو گی جون 2019۔

 6.2گریڈ کی سطح میں تقرری
 2013اور  2014میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے پیدائشی سال گریڈ میں داخلے کا تعین کرتی ہے۔  2014میں پیدا ہونے والے طلبا صرف
کنڈرگارٹن میں داخلے کے لیے اہل ہیں۔  2013میں پیدا ہونے والے طلبا صرف پہلے گریڈ میں داخلے کے لیے اہل ہیں۔  2013سے پہلے پیدا ہونے
والے طلبا کو آخری گریڈ جو انہوں نے مکمل کیا تھا اس کی بنیاد پر داخل کیا جاتا ہے۔
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فہرست منتظرین کو  G&Tپیشکشیں
6.3
ِ
بعض صورتوں میں G&T ،پروگراموں کے پاس جون میں خاندانوں کو پیشکشیں بھیج دینے کے بعد نشستیں دستیاب ہو سکتی ہیں۔ وہ طلبا جنہیں
فہرست منتظرین میں شامل کر دیا جائے گا جو انہوں نے اپنی
پہلے منتخب کردہ پروگرام سے پیشکش نہیں ملتی انہیں ان تمام پروگراموں کی
ِ
درخواست میں اس پروگرام سے اوپر درج کیے ہیں جہاں سے انہیں ایک پیشکش موصول ہوئی تھی (یا اگر کوئی پیشکش موصول نہیں ہوتی تو ان
فہرست منتظرین سے پیشکشیں داخلوں کی انہی ترجیحات کی بنیاد پر کی جاتی ہیں جو
تمام پروگراموں کے لیے جہاں انہوں نے درخواست دی تھی)۔
ِ
بنیادی پیشکشوں میں تھیں – حصہ  5.0میں مزید جانیں۔ اگر اسکول داخلے کے منتظر خاندانوں کو ایک نشست کی پیشکش کرنے کے قابل ہوں گے
تو وہ ان کے ساتھ برا ِہ راست رابطہ کریں گے؛ تقرری کے عمل میں اس مرحلے پر خاندانوں کے لیے کوئی اضافی کاروائی کرنا درکار نہیں ہے۔

 6.4اگر آپ کو کوئی  G&Tپیشکش موصول نہیں ہوتی
اگر آپ کے بچے کو کسی  G&Tپروگرام سے پیشکش نہیں ملتی اور وہ تعلیمی سال  2019-2020میں کنڈرگارٹن ،پہال گریڈ یا دوسرا گریڈ شروع
کریں گے ،وہ اگلے سال  G&Tامتحان دوبارہ دے سکتے ہیں۔ حصہ  2.0پبلک اور غیر پبلک اسکولوں میں کنڈرگارٹن سے دوسرے گریڈ میں طلبا
کے لیے  G&Tامتحان کے داخلوں کا شیڈول طے کرنے کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔
اگر آپ کے بچے نے اس سال اہلیت واال  G&Tاسکور حاصل کیا لیکن اس کو کوئی پیشکش نہیں ملی یا اس نے رد کر دی ،اسے  G&Tامتحان
دوبارہ دینا اور اہل اسکور حاصل کرنا الزمی ہے جس سال بھی وہ  G&Tپروگراموں میں درخواست دینا چاہیں۔
جو طلبا تعلیمی سال  2019-2020میں تیسرا گریڈ شروع کر رہے ہیں وہ دوبارہ الیمنٹری اسکول  G&Tپروگراموں کے لیے امتحان نہیں دے
سکتے۔
تجویز:
کنڈرگارٹن اور کنڈرگارٹن  G&Tپروگراموں میں درخواست دینے کے متعلق 2014 ،میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے  2019نیو یارک شہر کنڈرگارٹن اور
قابل اور ہنرمند داخلہ رہنمائی میں جانیں۔
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 پروگراموں کا نقشہG&T

 پروگراموں کےG&T  میں2019-2018  پروگراموں کے حامل اسکولوں کی ایک فہرست دی گئی ہے۔ برا ِہ کرم نوٹ فرمائیں کہ تعلیمی سالG&T  سے2019-2018 ذیل میں تعلیمی سال
 پروگراموں کی پیشکش کر سکتے ہیں۔ آپ کے بچے کو دستیاب پروگراموں کیG&T  پروگرام ہوں گے اور کچھ اضالع نئےG&T  میں2020-2019 حامل تمام اسکولوں میں تعلیمی سال
 ۔MySchools.nyc  درخواست کے ساتھ شامل ہے۔ ان پروگراموں کے متعلق ذیل پر مزید جانیںG&T ایک مکمل فہرست
گریڈ

K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-4
K-5
2-3
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-4
3-5
K-5
K-4

DBN |  نام#

DBN |  نام#

گریڈ

*a 20K686 | Brooklyn School of Inquiry 44
21K095 | P.S. 095 The Gravesend 45
21K099 | P.S. 099 Isaac Asimov 46

K-5

01M015 | P.S. 015 Roberto Clemente 1

K-5

01M110 | P.S. 110 Florence Nightingale 2

K-5

New Explorations into Science, Technology and Math 3
* 01M539 | High School
02M011 | P.S. 011 William T. Harris 4
02M033 | P.S. 033 Chelsea Prep 5

21K215 | P.S. 215 Morris H. Weiss 47
22K052 | P.S. 052 Sheepshead Bay 48

K-5

22K193 | P.S. 193 Gil Hodges 49
22K195 | P.S. 195 Manhattan Beach 50

K-5

K-5
K-5

22K197 | P.S. 197 - The Kings Highway Academy 51
22K236 | P.S. 236 Mill Basin 52
24Q016 | P.S. Q016 The Nancy DeBenedittis School 53

K-5
K-5
K-5

24Q119 | I.S. 119 The Glendale 54
24Q153 | P.S. 153 Maspeth Elem 55
24Q229 | P.S. 229 Emanuel Kaplan 56

K-5
K-5
K-5

A.C.E. Academy for Scholars at the Geraldine Ferraro 57
a 24Q290 | Campus
25Q021 | P.S. 021 Edward Hart 58
25Q032 | P.S. 032 State Street 59

K-5
K-5
K-5

25Q079 | P.S. 079 Francis Lewis 60
25Q165 | P.S. 165 Edith K. Bergtraum 61
25Q209 | P.S. 209 Clearview Gardens 62

K-5
K-5
K-5

26Q018 | P.S. 018 Winchester 63
26Q115 | The James J. Ambrose School 64
26Q133 | P.S. 133 Queens 65

K-2
3-5

02M077 | P.S. 77 Lower Lab School 6
02M111 | P.S. 111 Adolph S. Ochs 7
02M124 | P.S. 124 Yung Wing 8
02M130 | P.S. 130 Hernando De Soto 9
02M198 | P.S. 198 Isador E. Ida Straus 10
a 02M217 | P.S./I.S. 217 Roosevelt Island 11
03M163 | P.S. 163 Alfred E. Smith 12
03M165 | P.S. 165 Robert E. Simon 13
P.S. 166 The Richard Rodgers School of The Arts and 14
03M166 | Technology
*
03M334 | The Anderson School 15
*
04M012 | Tag Young Scholars 16
04M102 | P.S. 102 Jacques Cartier 17
05M129 | P.S. 129 John H. Finley 18
06M153 | P.S. 153 Adam Clayton Powell 19
08X072 | P.S. 072 Dr. William Dorney 20
08X182 | P.S. 182 21
09X199 | P.S. 199X - The Shakespeare School 22

K-5

26Q188 | P.S. 188 Kingsbury 66

K-4

K-5

K-5

K-5

26Q203 | P.S. 203 Oakland Gardens 67
27Q108 | P.S. 108 Captain Vincent G. Fowler 68
28Q121 | P.S. 121 Queens 69

K-5

a 28Q144 | P.S. 144 Col Jeromus Remsen 70

K-5

11X153 | P.S. 153 Helen Keller 26

K-5

28Q174 | P.S. 174 William Sidney Mount 71
28Q220 | P.S. 220 Edward Mandel 72
29Q176 | P.S. 176 Cambria Heights 73

K-5
K-4

13K009 | P.S. 009 Teunis G. Bergen 27
13K056 | P.S. 056 Lewis H. Latimer 28
13K282 | P.S. 282 Park Slope 29

K-5

K-5
K-5

K-5
K-5

K-5
K-5

K-5

30Q085 | P.S. 085 Judge Charles Vallone 74
30Q122 | P.S. 122 Mamie Fay 75
30Q150 | P.S. 150 Queens 76

K-5

30Q166 | P.S. 166 Henry Gradstein 77

K-5

K-5

* 30Q300 | The 30th Avenue School (G&T Citywide) 78
31R003 | P.S. 003 The Margaret Gioiosa School 79
31R008 | P.S. 8 Shirlee Solomon 80

K-5

K-5
K-5

K-5
K-5
K-4
K-2
K-5
K-5
3-5
K-5

K-5
K-5
K-5
K-5
K-5

31R042 | P.S. 042 Eltingville 81
31R045 | P.S. 045 John Tyler 82
31R050 | P.S. 050 Frank Hankinson 83

K-5
K-5
K-5

31R053 | The Barbara Esselborn School 84
31R060 | P.S. 060 Alice Austen 85
a 32K376 | P.S. 376 86

2-5
K-5
K-5

10X007 | Milton Fein School 23
10X024 | P.S. 024 Spuyten Duyvil 24
11X121 | P.S. 121 Throop 25

14K132 | P.S. 132 The Conselyea School 30
15K032 | P.S. 032 Samuel Mills Sprole 31
15K038 | P.S. 038 The Pacific 32
15K230 | P.S. 230 Doris L. Cohen 33
17K316 | P.S. 316 Elijah Stroud 34
18K115 | P.S. 115 Daniel Mucatel School 35
19K149 | P.S. 149 Danny Kaye 36
20K102 | P.S. 102 The Bayview 37
20K104 | P.S./I.S. 104 The Fort Hamilton School 38
20K164 | P.S. 164 Caesar Rodney 39
20K200 | P.S. 200 Benson School 40
20K204 | P.S. 204 Vince Lombardi 41
20K205 | P.S. 205 Clarion 42
20K229 | P.S. 229 Dyker 43

یا جزوی طور پر قابل رسائی ہے

a یہ اسکول مکمل طور پر قابل رسائی

* اس اسکول میں شہر پیما ہنر مند اور قابل پروگرام ہے
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10

ہنرمند اور قابل

24
23

11

26

 G&Tپروگرام
ضلع کی حدود
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 1انچ =  2.19میل

BRONX
6
22

9

12

19

8

20

5

21

7

13

4

16

14
6

75
58

10

78

59

30

67

72

63

11

MANHATTAN
5

2

76

QUEENS

66

7

77

53

26

3

15

74

25

65

17

12

60

62

64

18

4

56

61

24

71
70

14
55
57

1
3

30

54

28
29

13

32
68

32

28

16

69

27

8

2

86

73

1
9

27

29

34

19

36

23

31

BROOKLYN

15

17
18

مشمولہ نقشہ

38

33
39

35

37

20

82

39

49

85

52

STATEN ISLAND

22

46
42

51

41

44

31

40

47
45

83
84

 1انچ =  4میل

38

80

48

81

50

79

21
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Carmen Fariña, Chancellor

قابل اور ہنرمند
تشخیص پروگرام )(GTAP
مشقی امتحان
امتحان دینے کے لیے ہدایات
2018—2019
طلبا
جو پیدا ہوئے

2013
میں

کاپی رائٹ  © 2012 NCS Pearson, Inc.جملہ حقوق محفوظ ہیں۔
انتباہ :اس اشاعت کا کوئی بھی حصہ کاپی رائٹ کے مالک کی اجازت کے بغیر کسی بھی وضع میں یا کسی بھی ذریعے ،برقیاتی یا مکینکل ،بشمول فوٹو کاپی ،ریکارڈنگ یا معلومات کی ذخیرہ
کاری اور بازیافت کرنے کے نظام ،دوبارہ تیار یا نشر نہیں کیا جا سکتا ہے۔
 ,Pearson, Naglieri Nonverbal Ability Test, NNAT, Otis-Lennon School Ability Testاور  OLSATامریکہ اور/یا دیگر ممالک میں  Pearson Education, Incیا اس کے
ملحقہ ادارے (اداروں) کے تجارتی نشانات ہیں۔ اس کام کے کچھ حصے اس سے پہلے شائع کیے گئے ہیں۔

حصہ 1
غیر زبانی مشقی امتحان
امتحان دینے کے لیے ہدایات
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صفحہ 1

امتحان دینے کے لیے خصوصی ہدایات
مشقی امتحان شروع کرنا

 .1درج ذیل کو یقینی بنائیں:
		

.a

ڈیسک یا میز پر کتابیں اور دیگر مواد نہیں رکھا ہوا جو مشقی امتحان سے متعلق نہیں ہے۔

		

.b

آپ کا بچہ آرام دہ حالت میں بیٹھا ہے۔

		

.c

آپ کے بچے کے پاس اریزر کے ساتھ نمبر  2کی دو سافٹ لیڈ پنسلیں ہیں۔

 .2اپنے بچے کو نیو یارک شہر ہنر مند اور قابل مشقی امتحان دیں۔
	 .3موٹے حروف میں لکھی گئی درج ذیل ہدایات کو اسی طرح پڑھیں جیسا کہ لکھی گئی ہیں۔ اگر ضروری ہو ،آپ ان
ہدایات کے ساتھ اپنی وضاحتیں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ وہ متن جو موٹے حروف میں نہیں ہے آپ کے لئے اضافی
ہدایات ہیں اور آپ کو انہیں اونچی آواز میں نہیں پڑھنا چاہیے۔
	 .4آپ کی سہولت کے لئے ،سواالت کے درست جوابات ان ہدایات کی پشت پر چھاپے گئے ہیں۔

غیر زبانی مشقی امتحان دینا:
کہیں

امتحانی کتابچے کو صفحہ  1پر کھولیں اور تصویریں دیکھیں۔
امتحانی کتابچہ اس طرح پکڑیں کہ پہلے صفحات نظر آ رہے ہوں۔

کہیں

دیکھیں کہ لڑکا کیا کر رہا ہے۔
اپنے بچے کو تصویری ہدایت دیکھنے کے لئے  10-15سیکنڈ دیں۔

کہیں

وہ جواب تالش کر رہا ہے۔
لڑکا جو کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں کسی سواالت کے جواب دیں۔

کہیں

جواب نمبر  2ہے کیونکہ یہ ایک نیال مربع ہے۔ وہ اس جواب کے نیچے دائرے میں رنگ بھر رہا ہے۔
جواب کی جگہ کی طرف اشارہ کریں۔
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صفحہ 2

کہیں

اس کتابچے میں کچھ سواالت ہیں جن کے جواب دینے ہیں۔ ہر ایک کو دھیان سے دیکھیں اور سوالیہ نشان کے ساتھ
خانے کے غائب ٹکڑے کو ڈھونڈیں۔ کسی ایک تصویر پر بہت زیادہ وقت مت لگائیں۔ جتنے زیادہ آپ کر سکتے ہیں کریں۔
اگر آپ اپنے جواب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ،نشان کو مٹائیں اور نئے جواب کے لئے دائرے کو بھریں۔ جب آپ "رکیں"
والے نشان تک پہنچ جائیں تو مزید آگے مت جائیں۔ کوئی سواالت پوچھنے ہیں؟

تمام سواالت کے جواب دیں۔
کہیں

آپ شروع کر سکتے ہیں۔

جتنی زیادہ مدد درکار ہو مہیا کریں تاکہ آپ کا بچہ مختلف اقسام کی اشیاء سے واقف ہو جائے۔ شروع یا رکنے
کے وقت کو مت لکھیں یا اپنے بچے کو مت بتائیں۔
جب آپ کے بچے نے غیر زبانی مشقی امتحان ختم کر دیا ہو،
کہیں

رکیں۔ اپنی پنسل نیچے رکھیں اور اپنا امتحانی کتابچہ بند کریں۔

زبانی مشقی امتحان شروع کرنے سے پہلے اپنے بچے کو ایک مختصر وقفہ کرنے دیں۔

جملہ حقوق محفوظ ہیں۔  © 2012 NCS Pearson, Inc.کاپی رائٹ

صفحہ 3

حصہ 2
زبانی مشقی امتحان
امتحان دینے کے لیے ہدایات
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صفحہ 4

زبانی مشقی امتحان دینے کے لیے ہدایات
اس مشقی امتحان کا مقصد آپ کے بچے کو نیو یارک شہر ہنرمند اور قابل زبانی تشخیص لینے کے لئے تیار کرنا اور اس کو امتحان
میں ظاہر ہونے والے تمام اقسام کے سواالت سے آشنا کرانا ہے۔ آپ کا بچہ الئن فائنڈرز کی شناخت کرنے ،صفحہ پر بائیں سے دائیں
جانب قطار کی پیروی کرنے ،جوابات پر صحیح طرح نشان لگانے اور جہاں ضروری ہو جوابات کو تبدیل کرنے کے بارے میں
سیکھے گا۔
مشقی امتحان پر نمبر نہیں لگائے جاتے۔ اس لئے ،آپ کے بچے کو سواالت کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے لئے جتنی مدد درکار
ہو دی جانی چاہیے۔ انتہائی مؤثر استعمال کے لئے ،مشقی امتحان کو باقاعدہ امتحان کے شروع ہونے سے تقریبا ایک ہفتہ پہلے دیا جانا
چائیے۔ آپ کی سہولت کے لئے ،سواالت کے درست جوابات ان ہدایات کی پشت پر چھاپے گئے ہیں۔
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صفحہ 5

امتحان دینے کے لیے خصوصی ہدایات
آپ کے بچے کو پڑھ کر سنائی جانے والی تمام ہدایات موٹے حروف میں ہیں۔ والدین کے لئے ہدایات (جن کو اونچا نہیں پڑھا جانا)
معمول کے حروف میں ہیں۔ اگر آپ امتحان کے دوران کوئی سوال پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں تو رکیں اور کہیں" ،نہیں ،یہ غلط
ہے۔ دوبارہ سنیں۔" پھر سوال یا ہدایت کو صحیح طرح پڑھیں۔
کہیں

اب ہم کچھ دلچسپ سرگرمیاں کریں گے جو پزلز کی طرح ہیں۔ اپنے کتابچے کو اس وقت تک بند رکھیں
جب تک میں آپ کو بتا نہ دوں کہ کیا کرنا ہے۔

کہیں

اپنے کتابچے کو امتحان کے اگلے حصے کے پہلے صفحے پر کھولیں۔ اب پہلی قطار میں دیکھیں ،جہاں
آپ قطار کے شروع میں ایک چھوٹی سے کرسی دیکھیں گے۔ اپنی انگلی کرسی پر رکھیں۔
یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے نے صحیح طرح کتابچہ کھوال ہے اور زبانی مشقی امتحان کا پہال صفحہ کھال
ہے۔

کہیں
1

جب تصویریں صفحے پر اس طرح ظاہر ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک قطار میں ہیں۔
اپنی انگلی کو بائیں سے دائیں صفحے پر چال کر اس کا مظاہرہ کریں۔

کہیں

یقینی بنائیں کہ آپ جواب کی خالی جگہیں دیکھ سکتے ہیں۔ چھوٹی کرسی کے ساتھ بلڈنگ بالکس کو
دیکھیں۔ اس عدد کو ڈھونڈیں جو ایک دل کے نشان کے بالکل نیچے ہے۔ قطار کے اگلے حصے میں ،اس
عدد کے نمبر کے نیچے نشان لگائیں۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کون سا عدد ایک دل کے نشان کے بالکل نیچے ہے؟

جواب کے لئے توقف کریں۔
کہیں

ہاں 2 ،کا عدد واحد نمبر ہے جو ایک دل کے نشان کے بالکل نیچے ہے۔  3کا عدد ایک دل کے نشان کے ساتھ ہے
لیکن اس کے نیچے نہیں ہے۔  5کا عدد ایک دل کے نشان کے اوپر ہے ،اور  6کا عدد ایک دل کے نشان کے ساتھ
ہے۔ کیا آپ کو سمجھ آیا کہ  2کا عدد کیوں صحیح جواب ہے؟ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا جو کچھ ہم نے ابھی
کیا ہے تو مجھے بتائیں۔

کسی سواالت کے جواب دیں۔ پھر سوال  2پر جائیں۔
کہیں
2

اپنی انگلی کو اگلی قطار کے نیچے رکھیں ،جہاں آپ قینچی دیکھ سکتے ہیں۔ اس تصویر کے نیچے خالی
جگہ پر نشان لگائیں جو ذیل کو ظاہر کرتی ہے :ایک لڑکی ایک کتے اور ایک بلی کے درمیان بیٹھی ہے
اور ایک ٹی وی شو دیکھ رہی ہے۔ ایک چراغ ٹی وی کے پیچھے ہے۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔
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صفحہ 6

کہیں

کیا آپ نے پہلی تصویر کے نیچے نشان لگایا ہے۔ پہلی تصویر واحد تصویر ہے جو ایک لڑکی کو ایک بلی اور
ایک کتے کے درمیان بیٹھے ہوئے ،اور ٹی وی کے پیچھے چراغ کو دکھاتی ہے۔
کسی سواالت کے جواب دیں۔ مزید وضاحت کریں ،اگر ضروری ہو۔

کہیں
3

اب اپنی انگلی اگلی قطار پر رکھیں ،جس میں قوس قزاح ہے۔ قوس و قزاح کے ساتھ خانے کو دیکھیں۔ خانے میں
دائرے اور حروف ہیں۔ قطار کے اگلے حصے میں ،اس حرف پر نشان لگائیں جو دونوں دائروں کے اندر ہے۔
توقف کریں۔

کہیں

کس جگہ پر آپ نے نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

ہاں ،تیسرا جواب صحیح جواب ہے ،ہے نا؟ صرف  Cکا حرف دونوں دائروں کے اندر ہے۔  Bاور  Dحروف
میں سے ہر ایک صرف ایک دائرے کے اندر ہے ،اور  Aکا حرف دونوں دائروں سے باہر ہے۔ اگر آپ نے کسی
دوسرے حرف کے نیچے خالی جگہ پر نشان لگایا ہے ،اپنے نشان کو مٹائیں اور حرف  Cکے نیچے خالی جگہ پر
نشان لگائیں۔ کوئی سواالت پوچھنے ہیں؟
آپ کا بچہ جو سواالت پوچھے ان کے جوابات دیں۔

کہیں
4

اب اپنی انگلی آخری قطار پر رکھیں ،جس میں پتنگ ہے۔ اس خانے کے نیچے نشان لگائیں جہاں مربع شکل جس
کے اندر ایک دائرہ بنا ہے کے ساتھ ایک تکون بنی ہوئی ہے۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جوابات پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کیا آپ نے پہلے جواب پر نشان لگایا ہے۔ یہ واحد جواب ہے جس میں مربع شکل جس کے اندر ایک دائرہ بنا ہے
اس کے برابر میں ایک تکون بنا ہوا ہے۔ کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ دوسرے جوابات کیوں غلط ہیں؟
یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ سوال  4کو سمجھ گیا ہے۔

کہیں

اب صفحہ پلٹیں۔ آپ کو پہلی قطار کے شروع میں ایک چھوٹی سے میز نظر آئے گی۔
یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ زبانی مشقی امتحان کے صفحہ  2پر دیکھ رہا ہے۔

کہیں
5

سنیں۔ قطار کے شروع میں جو پیڈزا آپ دیکھ رہے ہیں پیٹر ( )Peterنے اس کے دو ٹکڑے کھائے۔ ڈیوڈ
( )Davidنے بالکل اتنے ہی ٹکڑے کھائے جتنے پیٹر نے کھائے۔ قطار کے اگلے حصے میں ،اس تصویر کے
نیچے نشان لگائیں جو ظاہر کرتی ہو کہ ڈیوڈ ( )Davidنے پیڈزا کے کتنے ٹکڑے کھائے۔
توقف کریں۔
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صفحہ 7

کہیں

 کیا آپ نے دوسرے جواب کے نیچے نشان لگایا ہے ،پیزا کے دو ٹکڑے؟ پیٹر نے دو ٹکڑے کھائے ،اور اگر
ڈیوڈ نے بھی اتنے ہی کھائے تو پھر اس نے دو ٹکڑے کھائے۔ کیا آپ کو سمجھ آئی؟
مزید وضاحت کریں ،اگر ضروری ہو۔

کہیں
6

اب اپنی انگلی آخری قطار پر لے جائیں ،جہاں آپ انڈہ دیکھ سکتے ہیں۔ تصویر جو اس چیز کو ظاہر کرتی ہے
کے نیچے خالی جگہ پر نشان لگائیں :کسی اسٹور کی کھڑکی میں ،پہننے کے لئے دو چیزیں اور کھیلنے کے
لئے ایک چیز رکھی ہے۔
توقف کریں جبکہ آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کس تصویر پر آپ نے نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

ہاں ،چوتھی تصویر واحد تصویر ہے جو پہننے کی دو چیزیں اور کھیلنے کی ایک چیز دکھاتی ہے۔ کیا آپ کو
سمجھ آیا ہے کہ کیوں چوتھی تصویر صحیح جواب ہے؟
یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ سوال  6کو سمجھ گیا ہے۔

کہیں

اب تک ہم صرف اتنا ہی کریں گے۔ اپنی پنسل نیچے رکھیں۔ چند دنوں کے اندر ،آپ ان جیسے کچھ اور مسائل
حل کریں گے۔ وہ آپ کو شناسا نظر آئیں گے ،کیونکہ آپ کو یاد ہو گا کہ ان کو کس طرح حل کیا جاتا ہے۔ اپنا
کتابچہ اس طرح بند کریں کہ سامنے کا کوور اوپر کی طرف ہو۔
مظاہرہ کر کے دکھائیں۔ پھر امتحانی کتابچے کو لے لیں۔ یہ مشقی امتحان کا اختتام ہے۔
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صفحہ 8

صحیح جوابات کی فہرست

غیر زبانی مشقی امتحان
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قابل اور ہنرمند
Carmen Fariña, Chancellor

تشخیص پروگرام ()GTAP
مشقی امتحان
2018—2019

طلبا
جو پیدا ہوئے

2013
میں
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قابل اور ہنرمند
تشخیص پروگرام ()GTAP
مشقی امتحان
امتحان دینے کے لیے ہدایات
2018—2019
طلبا
جو پیدا ہوئے
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میں
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حصہ 1
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امتحان دینے کے لیے ہدایات
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صفحہ 1

امتحان دینے کے لیے خصوصی ہدایات
مشقی امتحان شروع کرنا
.1

درج ذیل کو یقینی بنائیں:

.a

ڈیسک یا میز پر کتابیں اور دیگر مواد نہیں رکھا ہوا جو مشقی امتحان سے متعلق نہیں ہے۔

.b

آپ کا بچہ آرام دہ حالت میں بیٹھا ہے۔

.c

آپ کے بچے کے پاس نمبر  2کی دو سافٹ لیڈ پنسلیں اور ایریزر ہیں۔

 .2اپنے بچے کو نیو یارک شہر ہنر مند اور قابل مشقی امتحان دیں۔
	.3موٹے حروف میں لکھی گئی درج ذیل ہدایات کو اسی طرح پڑھیں جیسا کہ لکھی گئی ہیں۔ اگر ضروری ہو ،آپ ان
ہدایات کے ساتھ اپنی وضاحتیں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ وہ متن جو موٹے حروف میں نہیں ہے آپ کے لئے اضافی
ہدایات ہیں اور آپ کو انہیں اونچی آواز میں نہیں پڑھنا چاہیے۔
	.4آپ کی سہولت کے لئے ،سواالت کے درست جوابات ان ہدایات کی پشت پر چھاپے گئے ہیں۔

غیر زبانی مشقی امتحان دینا:
کہیں

امتحانی کتابچے کو صفحہ  1پر کھولیں اور تصویریں دیکھیں۔
امتحانی کتابچہ اس طرح پکڑیں کہ پہلے صفحات نظر آ رہے ہوں۔

کہیں

دیکھیں کہ لڑکا کیا کر رہا ہے۔
اپنے بچے کو تصویری ہدایت دیکھنے کے لئے تقریبا  10-15سیکنڈ دیں۔

کہیں

وہ جواب تالش کر رہا ہے۔
لڑکا جو کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں کسی سواالت کے جواب دیں۔

کہیں

جواب نمبر  2ہے کیونکہ یہ ایک نیال مربع ہے۔ وہ اس جواب کے نیچے دائرے میں رنگ بھر رہا ہے۔
جواب کی جگہ کی طرف اشارہ کریں۔
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صفحہ 2

کہیں

اس کتابچے میں کچھ سواالت کے جواب دینے ہیں۔ ہر ایک کو دھیان سے دیکھیں اور سوالیہ نشان کے ساتھ
خانے کے غائب ٹکڑے کو ڈھونڈیں۔ کسی ایک تصویر پر بہت زیادہ وقت مت لگائیں۔ جتنے زیادہ آپ کر سکتے
ہیں کریں۔ اگر آپ اپنے جواب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ،نشان کو مٹائیں اور نئے جواب کے لئے دائرے کو بھریں۔
جب آپ "رکیں" والے نشان تک پہنچ جائیں تو مزید آگے مت جائیں۔ کوئی سواالت پوچھنے ہیں؟

تمام سواالت کے جواب دیں۔
کہیں

آپ شروع کر سکتے ہیں۔

جتنی زیادہ مدد درکار ہو مہیا کریں تاکہ آپ کا بچہ مختلف اقسام کی اشیاء سے واقف ہو جائے۔ شروع کرنے
یا رکنے کے وقت کو مت لکھیں یا اپنے بچے کو مت بتائیں۔
جب آپ کے بچے نے غیر زبانی مشقی امتحان ختم کر دیا ہو،
کہیں

رکیں۔ اپنی پنسل نیچے رکھیں اور اپنا امتحانی کتابچہ بند کریں۔

زبانی مشقی امتحان شروع کرنے سے پہلے اپنے بچے کو ایک مختصر وقفہ کرنے دیں۔

۔ںیہ ظوفحم قوقح ہلمج  © 2012 NCS Pearson, Inc.ٹئار یپاک

صفحہ 3

حصہ 2
زبانی مشقی امتحان
امتحان دینے کے لیے ہدایات
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صفحہ 4

زبانی مشقی امتحان دینے کے لیے ہدایات
اس مشقی امتحان کا مقصد آپ کے بچے کو نیو یارک شہر ہنرمند اور قابل زبانی تشخیص لینے کے لئے تیار کرنا اور اس کو امتحان میں
ظاہر ہونے والے تمام اقسام کے سواالت سے آشنا کروانا ہے۔ آپ کا بچہ الئن فائنڈرز کی شناخت کرنے ،صفحہ پر بائیں سے دائیں جانب
قطار کی پیروی کرنے ،جوابات پر صحیح طرح نشان لگانے اور جہاں ضروری ہو جوابات کو تبدیل کرنے کے بارے میں سیکھے گا۔
مشقی امتحان پر نمبر نہیں لگائے جاتے۔ اس لئے ،آپ کے بچے کو سواالت کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے لئے جتنی مدد درکار
ہو دی جانی چاہیے۔ انتہائی مؤثر استعمال کے لئے ،مشقی امتحان کو باقاعدہ امتحان کے شروع ہونے سے تقریبا ایک ہفتہ پہلے دیا جانا
چائیے۔ آپ کی سہولت کے لئے ،سواالت کے درست جوابات ان ہدایات کی پشت پر چھاپے گئے ہیں۔
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صفحہ 5

امتحان دینے کے لیے خصوصی ہدایات
آپ کے بچے کو پڑھ کر سنائی جانے والی تمام ہدایات موٹے حروف میں ہیں۔ والدین کے لئے ہدایات (جن کو اونچا نہیں پڑھا جانا)
معمول کے حروف میں ہیں۔ اگر آپ ٹیسٹ کے دوران کوئی سوال پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں تو رکیں اور کہیں" ،نہیں ،یہ غلط
ہے۔ دوبارہ سنیں۔" پھر سوال یا ہدایت کو صحیح طرح پڑھیں۔
کہیں

اب ہم کچھ دلچسپ سرگرمیاں کریں گے جو پزلز کی طرح ہیں۔ اپنے کتابچے کو اس وقت تک بند رکھیں جب
تک میں آپ کو بتا نہ دوں کہ کیا کرنا ہے۔

کہیں

اپنے کتابچے کو امتحان کے اگلے حصے کے پہلے صفحے پر کھولیں۔ اب پہلی قطار میں دیکھیں ،جہاں آپ
قطار کے شروع میں ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ دیکھتے ہیں۔ اپنی انگلی بلی کے بچے
پر رکھیں۔
یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے نے صحیح طرح کتابچہ کھوال ہے اور زبانی مشقی امتحان کا پہال صفحہ کھال
ہے۔
ںیہک

1

جب تصویریں صفحے پر اس طرح ظاہر ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک قطار میں ہیں۔
اپنی انگلی کو بائیں سے دائیں صفحے پر حرکت دے کر اس کا مظاہرہ کریں۔

کہیں

سنیں۔ قطار کی ابتدا میں جو سیپیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلیپ ( )Philipکو ملے ہیں۔ اس نے آدھے شیل اپنے
دوست جیفری ( )Jeffreyکو دے دیے۔ قطار کے اگلے حصے میں ،اس تصویر کے نیچے نشان لگائیں جو
ظاہر کرتی ہو فلیپ کے پاس کتنی سیپیاں باقی ہیں۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کونسی خالی جگہ پر آپ نے نشان لگایا؟

جواب کے لئے توقف کریں۔
کہیں

ہاں ،آخری جواب صحیح جواب ہے ،ہے نا؟ اگر فلیپ کے پاس آٹھ شیل تھے اور اس نے ان میں سے آدھے اپنے
دوست کو دے دیے تو اس کے پاس باقی چار شیل بچے۔ کیا آپ کو سمجھ میں آیا کہ فلیپ کے پاس کیوں چار
شیل باقی بچے؟

کسی سواالت کے جواب دیں۔
کہیں

اگر آپ نے آخری تصویر کے نیچے خالی جگہ پر نشان نہیں لگایا ،اپنے نشان کو مٹائیں اور آخری تصویر کے
نیچے خالی جگہ پر نشان لگائیں۔
اپنے بچے کو نشان مٹانے اور صحیح جواب پر نشان لگانے کے لئے وقت دیں۔
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صفحہ 6

کہیں
2

اپنی انگلی کو اگلی قطار پر لے جائیں ،جہاں آپ ہتھوڑا دیکھ سکتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ آپ جواب کی خالی
جگہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سنیں :تمام سفید دائرے سرکس ہیں .تمام رنگ کیے گئے دائرے کولز ہیں .تمام
نقطوں والے دائرے ڈبز ہیں .اس تصویر کے نیچے خالی جگہ پر نشان لگائیں جو سرکس ہیں اور ڈبز ہیں
لیکن کوئی کولز نہیں ہیں .دوبارہ سنیں۔ تمام سفید دائرے سرکس ہیں .تمام رنگ کیے گئے دائرے کولز ہیں.
تمام نقطوں والے دائرے ڈبز ہیں .اس تصویر کے نیچے خالی جگہ پر نشان لگائیں جو سرکس ہیں اور ڈبز
لیکن کوئی کولز نہ ظاہر کرتی ہو.
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

آپ کو دوسری تصویر کے نیچے نشان لگانا چاہیے تھا۔ کولز رنگ کیے گئے دائرے ہیں ،اور دوسری تصویر
میں کوئی رنگ کیے گئے دائرے نہیں ہیں۔ کیا آپ کو علم ہے کہ دوسرا جواب کیوں صحیح ہے؟
کسی بھی سواالت کے جوابات دیں ،اگر ضروری ہو تو مزید وضاحت کرتے ہوئے۔ پھر نمبر  3پر جائیں۔

کہیں
3

اب اپنی انگلی کو کتاب والی قطار پر رکھیں۔ قطار کے شروع میں مربعوں میں شکلوں کو دیکھیں۔ سنیں کیا
ہوتا ہے۔ ہر شکل اپنے قریب ترین کونے والے مربع کی طرف حرکت کرتی ہے۔ قطار کے اگلے حصے میں،
اس تصویر کے نیچے نشان لگائیں جو ظاہر کرتی ہو اب شکلیں کیسے نظر آتی ہیں۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کس خالی جگہ پر آپ نے نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

ہاں ،آپ کو تیسری تصویر کے نیچے جواب کی خالی جگہ پر نشان لگانا چاہیے تھا۔ تیسری تصویر واحد
تصویر ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ ہر شکل نے قریب ترین کونے والے مربع کی طرف حرکت کی۔ کوئی سواالت
پوچھنے ہیں؟
آپ کا بچہ جو سواالت پوچھے ان کے جوابات دیں۔

کہیں
4

نیچے آخری قطار کی جانب بڑھیں۔ آپ کو قطار کے شروع میں ایک چھوٹا سا کپ نظر آئے گا۔ اس قطار پر اپنی
انگلی رکھیں۔ شکلوں کے اس گروپ کے نیچے نشان لگائیں جس میں تمام شکلیں مختلف ہیں۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جوابات پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

آپ نے کس خالی جگہ پر آپ نے نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔
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صفحہ 7

کہیں

ہاں ،آپ کو چوتھی تصویر کے نیچے خالی جگہ پر نشان لگانا چاہیے تھا ،کیونکہ
یہ واحد گروپ ہے جس میں چاروں شکلیں مختلف ہیں۔ کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ کیوں چوتھی تصویر
صحیح ہے؟
کسی سواالت کے جواب دیں۔

کہیں

آپ نے چوتھی تصویر کے نیچے خالی جگہ پر نشان نہیں لگایا ،اپنے نشان کو مٹائیں اور چوتھی تصویر کے
نیچے خالی جگہ پر نشان لگائیں۔
اپنے بچے کو نشان مٹانے اور صحیح جواب پر نشان لگانے کے لئے توقف کریں۔

کہیں
5

اب صفحہ پلٹیں۔ اپنی انگلی کو پہلی قطار پر رکھیں ،جہاں آپ چھوٹا انڈہ دیکھ سکتے ہیں۔ سنیں :امینڈا
( )Amandaکے پاس پانچ بلی کے بچے ہیں صرف دو بلی کے بچوں کا رنگ بھورا ہے۔ اس تصویر کے
نیچے نشان لگائیں جو امینڈا ( )Amandaکے تمام بلی کے بچوں کو دکھاتی ہو۔
توقف کریں۔

کہیں

کس تصویر پر آپ نے نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

ہاں ،پہلی تصویر صحیح جواب ہے ،ہے نا؟ یہ واحد تصویر ہے جو پانچ بلی کے بچوں کے گروپ میں بھورے
رنگ کے دو بلی کے بچے ظاہر کرتی ہے۔ دوسری تصاویر بلی کے بچوں کی غلط تعداد یا بھورے رنگ کے
زیادہ بلی کے بچے دکھاتی ہیں۔ کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ کیوں پہال جواب صحیح جواب ہے؟
کسی بھی سواالت کے جوابات دیں ،اگر ضروری ہو تو مزید وضاحت کرتے ہوئے۔

کہیں
6

اب اپنے مارکر کو آخری قطار پر لے جائیں ،جس میں کچھوا ہے۔ اس تصویر کے نیچے نشان لگائیں جو ذیل
کو ظاہر کرتی ہے :پہلی قطار میں سب سے بڑا ٹرک ،اور درمیانی قطار میں سب سے چھوٹا ٹرک۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کس تصویر پر آپ نے نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

ہاں ،دوسرا جواب واحد جواب ہے جس میں سب سے بڑا ٹرک قطار میں آگے اور سب سے چھوٹا ٹرک درمیان
میں ہے۔ دوسری تصاویر سب سے بڑے ٹرک یا سب سے چھوٹے ٹرک کو غلط جگہ پر دکھاتی ہیں۔ کیا آپ کے
کوئی سواالت ہیں؟
کسی بھی سواالت کے جوابات دیں ،یقینی بناتے ہوئے کہ آپ کا بچہ سمجھ گیا ہے کہ دوسرا جواب کیوں
صحیح ہے۔
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صفحہ 8

کہیں

اب تک ہم صرف اتنا ہی کریں گے۔ اپنی پنسل نیچے رکھیں۔ چند دنوں کے اندر ،آپ ان جیسے کچھ اور مسائل
حل کریں گے۔ وہ آپ کو شناسا نظر آئیں گے ،کیونکہ آپ کو یاد ہو گا کہ ان کو کس طرح حل کیا جاتا ہے۔ اپنا
کتابچہ اس طرح بند کریں کہ سامنے کا کوور اوپر کی طرف ہو۔
مظاہرہ کر کے دکھائیں۔ پھر امتحانی کتابچہ لے لیں۔ یہ مشقی امتحان کا اختتام ہے۔
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صفحہ 9

تسرہف یک تاباوج حیحص

غیر زبانی مشقی ٹیسٹ
					
1
					
2
					
3
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5
					
6
					
7
					
8

1
3
1
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4
4
4
5

زبانی مشقی امتحان
					
1
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3
					
4
					
5
					
6
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2
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4
1
2
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صفحہ 10

1109623

A B C D E 5 4 3 2 1

امریکہ میں پرنٹ کیا گیا

ISD16851

قابل اور ہنرمند
Carmen Fariña, Chancellor

تشخیص پروگرام ()GTAP
مشقی امتحان
2018—2019

طلبا
جو پیدا ہوئے

2012
میں
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بازیافت کرنے کے نظام ،دوبارہ تیار یا نشر نہیں کیا جا سکتا ہے۔
 Pearson, Naglieri Nonverbal Ability Test, NNAT, Otis-Lennon School Ability Test,اور  OLSATامریکہ اور/یا دیگر ممالک میں  Pearson Education, Incیا اس کے ملحقہ
ادارے (اداروں) کے تجارتی نشانات ہیں۔ اس کام کے کچھ حصے اس سے پہلے شائع کیے گئے ہیں۔

Carmen Fariña, Chancellor

قابل اور ہنرمند
تشخیص پروگرام ()GTAP
مشقی امتحان
امتحان دینے کے لیے ہدایات
2018—2019
طلبا
جو پیدا ہوئے

2011
یا اس سے قبل
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حصہ 1
غیر زبانی مشقی امتحان
امتحان دینے کے لیے ہدایات

کاپی رائٹ  © 2012 NCS Pearson, Inc.جملہ حقوق محفوظ ہیں۔

صفحہ 1

امتحان دینے کے لیے خصوصی ہدایات
مشقی امتحان شروع کرنا
 .1درج ذیل کو یقینی بنائیں:
		

.a

ڈیسک یا میز پر کتابیں اور دیگر مواد نہیں رکھا ہوا جو مشقی امتحان سے متعلق نہیں ہے۔

		

.b

آپ کا بچہ آرام دہ حالت میں بیٹھا ہے۔

		

.c

آپ کے بچے کے پاس اریزر کے ساتھ نمبر  2کی دو سافٹ لیڈ پنسلیں ہیں۔

 .2اپنے بچے کو نیو یارک شہر ہنرمند اور قابل مشقی امتحان دیں۔
	.3موٹے حروف میں لکھی گئی درج ذیل ہدایات کو اسی طرح پڑھیں جیسا کہ لکھی گئی ہیں۔ اگر ضروری ہو ،آپ ان
ہدایات کے ساتھ اپنی وضاحتیں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ وہ متن جو موٹے حروف میں نہیں ہے آپ کے لئے اضافی
ہدایات ہیں اور آپ کو انہیں اونچی آواز میں نہیں پڑھنا چاہیے۔
	.4آپ کی سہولت کے لئے ،سواالت کے درست جوابات ان ہدایات کی پشت پر چھاپے گئے ہیں۔

غیر زبانی مشقی امتحان دینا:
کہیں

امتحانی کتابچے کو صفحہ  1پر کھولیں اور تصویریں دیکھیں۔
امتحانی کتابچہ اس طرح پکڑیں کہ پہلے صفحات نظر آ رہے ہوں۔

کہیں

دیکھیں کہ لڑکا کیا کر رہا ہے۔
اپنے بچے کو تصویری ہدایت دیکھنے کے لئے تقریبا  15-10سیکنڈ دیں۔

کہیں

وہ جواب تالش کر رہا ہے۔
لڑکا جو کچھ کر رہا ہے کے بارے میں کسی سواالت کے جواب دیں۔

کہیں

جواب نمبر  2ہے کیونکہ یہ ایک نیال مربع ہے۔ وہ اس جواب کے نیچے دائرے میں رنگ بھر رہا ہے۔
جواب کی جگہ کی طرف اشارہ کریں۔

کاپی رائٹ  © 2012 NCS Pearson, Inc.جملہ حقوق محفوظ ہیں۔

صفحہ 2

کہیں

اس کتابچے میں کچھ سواالت کے جواب دینے ہیں۔ ہر ایک کو دھیان سے دیکھیں اور سوالیہ نشان کے ساتھ خانے کے
غائب ٹکڑے کو ڈھونڈیں۔ کسی ایک تصویر پر بہت زیادہ وقت مت لگائیں۔ جتنے زیادہ آپ کر سکتے ہیں کریں۔ اگر آپ
اپنے جواب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ،نشان کو مٹائیں اور نئے جواب کے لئے دائرے کو بھریں۔ جب آپ "رکیں" والے
نشان تک پہنچ جائیں تو مزید آگے مت جائیں۔ کوئی سواالت پوچھنے ہیں؟

تمام سواالت کے جواب دیں۔
کہیں

آپ شروع کر سکتے ہیں۔

جتنی زیادہ مدد درکار ہو مہیا کریں تاکہ آپ کا بچہ مختلف اقسام کی اشیاء سے واقف ہو جائے۔ شروع کرنے یا
رکنے کے وقت کو مت لکھیں یا اپنے بچے کو مت بتائیں۔
جب آپ کے بچے نے غیر زبانی مشقی امتحان ختم کر دیا ہو،
کہیں

رکیں۔ اپنی پنسل نیچے رکھیں اور اپنا امتحانی کتابچہ بند کریں۔

زبانی مشقی امتحان شروع کرنے سے پہلے اپنے بچے کو ایک مختصر وقفہ کرنے دیں۔
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صفحہ 3

حصہ 2
زبانی مشقی امتحان
امتحان دینے کے لیے ہدایات
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صفحہ 4

زبانی مشقی امتحان دینے کے لیے ہدایات
اس مشقی امتحان کا مقصد آپ کے بچے کو نیو یارک شہر ہنرمند اور قابل زبانی تشخیص لینے کے لئے تیار کرنا اور اس کو امتحان میں
ظاہر ہونے والے تمام اقسام کے سواالت سے آشنا کروانا ہے۔ آپ کا بچہ الئن فائنڈرز کی شناخت کرنے ،بائیں سے دائیں جانب صفحہ پر
قطار کی پیروی کرنے ،جوابات پر صحیح طرح نشان لگانے اور جہاں ضروری ہو جوابات کو تبدیل کرنے کے بارے میں سیکھے گا۔
مشقی امتحان پر نمبر نہیں لگائے جاتے۔ اس لئے ،آپ کے بچے کو سواالت کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے لئے جتنی مدد درکار
ہو دی جانی چاہیے۔ انتہائی مؤثر استعمال کے لئے ،مشقی امتحان کو باقاعدہ امتحان کے شروع ہونے سے تقریبا ایک ہفتہ پہلے دیا جانا
چائیے۔ آپ کی سہولت کے لئے ،سواالت کے درست جوابات ان ہدایات کی پشت پر چھاپے گئے ہیں۔
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صفحہ 5

امتحان دینے کے لیے خصوصی ہدایات
آپ کے بچے کو پڑھ کر سنائی جانے والی تمام ہدایات موٹے حروف میں ہیں۔ والدین کے لئے ہدایات (جن کو اونچا نہیں پڑھا جانا)
معمول کے حروف میں ہیں۔ اگر آپ امتحان کے دوران کوئی سوال پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں تو رکیں اور کہیں" ،نہیں ،یہ غلط
ہے۔ دوبارہ سنیں۔" پھر سوال یا ہدایت کو صحیح طرح پڑھیں۔
کہیں

اب ہم کچھ مختلف قسم کے مسئلے کریں گے۔ آپ شاید ان کو پزلز کی طرح دلچسپ اور غیرمعمولی پائیں
گے۔ اپنے جوابات پر کتابچے میں نشان لگائیں ہم ہر مسئلے کے بارے میں بحث کریں گے جیسے جیسے
ہم آگے بڑھتے ہیں ،تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ان کو کیسے حل کرنا ہے
اپنے کتابچے کو امتحان کے اگلے حصے کے پہلے صفحے پر کھولیں۔
یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے نے صحیح طرح کتابچہ کھوال ہے اور زبانی مشقی امتحان کا پہال صفحہ کھال
ہے۔

کہیں
1

صفحے کے سب سے اوپر نمبر  1کے ساتھ تصاویر کے گروپ کو ڈھونڈیں۔ جب تصویریں صفحے پر اس طرح
ظاہر ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک قطار میں ہیں۔
اپنی انگلی کو بائیں سے دائیں جانب صفحے پر حرکت دے کر اس کا مظاہرہ کریں۔

کہیں

اب سوال  1کو دیکھیں۔ قطار کے شروع میں تصویر ،گلوریا ( )Gloriaاور اس کے دوستوں کو دکھاتی ہے۔
ان کے پاس صرف اتنے کریکرز ہیں کہ ہر ایک کو دو مل سکیں۔ قطار کے اگلے حصے میں ،اس تصویر کے
نیچے نشان لگائیں جو ظاہر کرتی ہو کہ ان کے پاس کل مال کر کتنے کریکرز ہیں۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کونسی جگہ پر آپ نے نشان لگایا؟

جواب کے لئے توقف کریں۔
کہیں

ہاں ،آپ کو تیسری تصویر کے نیچے خالی جگہ پر نشان لگانا چاہیے تھا۔ گلوریا اور اس کے دوستوں میں سے
ہر ایک کو دو کریکرز ملنے کے لئے ،ان کے پاس آٹھ کریکر ہونے چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حساب بہت
مشکل نہیں ہے۔ آپ کو صرف دھیان سے سننا ہو گا۔ کیا آپ کے کوئی سواالت ہیں؟

تمام سواالت کے جواب دیں۔ پھر نمبر  2پر جائیں۔
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صفحہ 6

کہیں
2

اب سوال  2پر جائیں۔ قطار کے شروع میں خانے میں حروف کو دیکھیں۔ اس قاعدے کو سنیں۔ ایک  Xایک
 Aکی نمائندگی کرتا ہے اور ایک  Cایک  Mکی نمائندگی کرتا ہے۔ قطار کے اگلے حصے میں ،ان حروف کے
نیچے نشان لگائیں جو ایک  Aاور ایک  Mکو ظاہر کرتے ہوں۔ دوبارہ سنیں۔ ایک  Xایک  Aکی نمائندگی کرتا
ہے اور ایک  Cایک  Mکی نمائندگی کرتا ہے۔ قطار کے اگلے حصے میں ،ان حروف کے نیچے نشان لگائیں
جو ایک  Aاور ایک  Mکو ظاہر کرتے ہوں۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کس خالی جگہ پر آپ نے نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

آپ کو حروف کے دوسرے سیٹ کے نیچے جواب کی خالی جگہ پر نشان لگانا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے کہ
 Xایک  Aکی نمائندگی کرتا ہے ،ہم جانتے ہیں کہ  Xکو پہلے آنا چاہیے۔ اور ایک  Cایک  Mکی نمائندگی کرتا
ہے ،اس وجہ سے حرف  Cکو بعد میں آنا چاہیے۔ کیا آپ کو اس بارے میں کوئی سواالت پوچھنے ہیں جو ہم
نے ابھی کیا؟
آپ کا بچہ جو سواالت پوچھے ان کے جوابات دیں۔

کہیں
3

اب سوال  3کو دیکھیں۔ سنیں :لز ( )Lizاور میٹ ( )Mattکے لنچ قطار کے شروع میں ایک تصویر میں
دکھائے گئے ہیں۔ پھر لیز نے اپنا آدھا سینڈوچ کھایا اور اپنا پورا جوس پی لیا ہے۔ میٹ نے صرف اپنا سیب
کھایا ہے۔ قطار کے اگلے حصے میں ،اس تصویر کے نیچے نشان لگائیں جو اب لیز اور میٹ کے لنچ کو ظاہر
کرتے ہوں۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کیا آپ کو جواب مال ہے؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

دوسری تصویر صحیح جواب ہے ،ہے نا؟ دوسری تصویر دکھاتی ہے کہ ایک لنچ سے آدھا سینڈوچ اور تمام
جوس غائب ہے اور دوسرے لنچ سے صرف سیب غائب ہے۔ اگر آپ نے کسی اور جواب پر نشان لگایا ہے،
اپنے نشان کو مٹائیں اور دوسری تصویر کے نیچے خالی جگہ کو بھریں۔
اپنے بچے کو نشان مٹانے اور صحیح جواب پر نشان لگانے کے لئے توقف کریں۔

کہیں
4

اب سوال  4کو دیکھیں۔ قطار کے شروع میں خانوں میں حروف کو دیکھیں۔ سنیں کیا ہوتا ہے۔  Mاس جگہ
چال جاتا ہے جہاں  Gہے۔  Jاس جگہ چال جاتا ہے جہاں  Fہے۔  F ،Gاور  Bباہر ہو جاتے ہیں۔ قطار کے اگلے
حصے میں ،اس تصویر کے نیچے نشان لگائیں جو ظاہر کرتی ہو اب حروف کیسے نظر آتے ہیں۔ دوبارہ سنیں
کیا ہوتا ہے۔  Mاس جگہ چال جاتا ہے جہاں  Gہے۔  Jاس جگہ چال جاتا ہے جہاں  Fہے۔  F ،Gاور  Bباہر ہو
جاتے ہیں۔ اپنے جواب کے نیچے نشان لگائیں۔
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صفحہ 7

توقف کریں جبکہ آپ کا بچہ جوابات پر نشان لگاتا ہے۔
کہیں

کس خالی جگہ پر آپ نے نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

ہاں ،تیسرا جواب صحیح جواب ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  Mاس جگہ چال گیا ہے جہاں  Gتھا J ,اس جگہ چال گیا
ہے جہاں  Fتھا اور  F ،Gاور  Bباہر ہو گئے ہیں۔ دوسرے جوابات غلط ہیں کیونکہ  Mاور  Jغلط جگہوں میں ہیں یا
خانوں میں وہ حروف ہیں جو باہر ہو گئے تھے۔ کوئی سواالت پوچھنے ہیں؟
کسی سواالت کے جواب دیں۔

کہیں

اب صفحہ پلٹیں۔ صفحے پر سب سے اوپر سوال  5کو دیکھیں۔

کہیں
5

قطار کے شروع میں تین تیروں کو دیکھیں۔ سیدھے تیر کا مطلب ہے کھڑے ہو جاؤ۔ ٹیڑھے تیر کا مطلب ہے
بیٹھ جاؤ۔ ٹوٹے ہوئے تیر کا مطلب ہے چھالنگ لگاؤ۔ قطار کے اگلے حصے میں ،تیروں کے اس گروپ کے
نیچے نشان لگائیں جن کا مطلب ہے بیٹھ جاؤ ،کھڑے ہو جاؤ ،چھالنگ لگاؤ ،کھڑے ہو جاؤ۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کس خالی جگہ پر آپ نے نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

ہاں یہ صحیح ہے ،پہال جواب صحیح ہے۔ یہ تیروں کے گروپ واال واحد جواب ہے جس کا مطلب ہے بیٹھ جاؤ ،کھڑے
ہو جاؤ ،چھالنگ لگاؤ ،کھڑے ہو جاؤ۔ کہیں کیا آپ نے پہلے جواب پر نشان لگایا ہے۔
اگر ضروری ہو ،سوال  5کی مزید وضاحت کریں۔

کہیں
6

آخری قطار کو دیکھیں۔ اس تصویر کے نیچے نشان لگائیں جو ذیل کو ظاہر کرتی ہیں :ٹوپیاں پہنے ہوئے دو قدآور
بچے بغیر ٹوپیوں کے تین چھوٹے قد والے بچوں کے پیچھے ہیں۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کس خالی جگہ پر آپ نے نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

ہاں ،چوتھا جواب صحیح جواب ہے۔ یہ واحد تصویر ہے جس میں ٹوپیاں پہنے ہوئے دو قدآور بچے بغیر ٹوپیوں کے
تین چھوٹے قد والے بچوں کے پیچھے ہیں۔ کیا آپ کو سمجھ میں آیا؟
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صفحہ 8

یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ سوال  6کو سمجھ گیا ہے۔
کہیں

یہ ہی سب کچھ تھا جو ہم اب کریں گے۔ اپنی پنسل نیچے رکھیں۔ چند دنوں کے اندر ،آپ ان جیسے کچھ اور مسائل حل
کریں گے۔ وہ آپ کو شناسا نظر آئیں گے ،کیونکہ آپ کو یاد ہو گا کہ ان کو کس طرح حل کیا جاتا ہے۔ اپنا کتابچہ اس
طرح بند کریں کہ سامنے کا کوور اوپر کی طرف ہو۔
مظاہرہ کر کے دکھائیں۔ پھر امتحانی کتابچہ لے لیں۔ یہ مشقی امتحان کا اختتام ہے۔
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صفحہ 9

صحیح جوابات کی فہرست

غیر زبانی مشقی ٹیسٹ
					
1
					
2
					
3
					
4
					
5
					
6
					
7
					
8

3
1
1
4
4
4
4
5

زبانی مشقی امتحان
					
1
					
2
					
3
					
4
					
5
					
6

3
2
2
3
1
4
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صفحہ 10

1109624

1 2 3 4 5 A B C D E

امریکہ میں پرنٹ کیا گیا

ISD16851

قابل اور ہنرمند
Carmen Fariña, Chancellor

تشخیص پروگرام ()GTAP
مشقی امتحان
2018—2019

طلبا
جو پیدا ہوئے

2011
یا اس سے قبل

کاپی رائٹ  © 2012 NCS Pearson, Inc.جملہ حقوق محفوظ ہیں۔
انتباہ :اس اشاعت کا کوئی بھی حصہ کاپی رائٹ کے مالک کی اجازت کے بغیر کسی بھی وضع میں یا کسی بھی ذریعے ،برقیاتی یا مکینکل ،بشمول فوٹو کاپی ،ریکارڈنگ یا معلومات کی ذخیرہ کاری اور
بازیافت کرنے کے نظام ،دوبارہ تیار یا نشر نہیں کیا جا سکتا ہے۔
 Pearson, Naglieri Nonverbal Ability Test, NNAT, Otis-Lennon School Ability Test,اور  OLSATامریکہ اور/یا دیگر ممالک میں  Pearson Education, Incیا اس کے ملحقہ
ادارے (اداروں) کے تجارتی نشانات ہیں۔ اس کام کے کچھ حصے اس سے پہلے شائع کیے گئے ہیں۔

ایﮏ خاندانی استقبالیہ مرکﺰ میں ﺗشریﻒ الئیں
یہ جاننے کے لیے کہ خاندانی استقبالیہ مراکز کس وقت کھلے ہیں برا ِہ کرم 718-935-2009پر رابطہ کریں یا
 schools.nyc.gov/WelcomeCentersپر جائیں۔
ﺑرﻭﻧﮑﺲ ﻣﯿﮟ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯿﮧ ﻣرﺍکز

 | 1 Fordham Plaza, 7th Floor, Bronx, NY 10458جن اضالع کو خدمات فراہم کرتے ہیں10 ,9 ,7 :
 | 1230 Zerega Avenue, Room 24, Bronx, NY 10462جن اضالع کو خدمات فراہم کرتے ہیں12 ,11 ,8 :
ﺑرﻭکﻠﻦ ﻣﯿﮟ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯿﮧ ﻣرﺍکز

 | 415 89th Street, 5th Floor, Brooklyn, NY 11209جن اضالع کو خدمات فراہم کرتے ہیں21 ,20 :
 | 1665 St. Marks Avenue, Room 116, Brooklyn, NY 11233جن اضالع کو خدمات فراہم کرتے ہیں32 ,23 ,19 :
 | 29 Fort Greene Place )BS12(, Brooklyn, NY 11217جن اضالع کو خدمات فراہم کرتے ہیں16 ,15 ,14 ,13 :
 | 1780 Ocean Avenue, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11230جن اضالع کو خدمات فراہم کرتے ہیں22 ,18 ,17 :
ﻣﯿﻦ ﮨﯿﭩﻦ ﻣﯿﮟ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯿﮧ ﻣرﺍکز

 | 166 Essex Street New York, NY 10002جس ضلع کو خدمات فراہم کرتے ہیں1 :
 | 333 Seventh Avenue, 12th Floor; Room 1211, New York, NY 10001جن اضالع کو خدمات فراہم کرتے ہیں4 ,2 ,1 :
 | 388 West 125th Street, 7th Floor; Room 713, New York, NY 10027جن اضالع کو خدمات فراہم کرتے ہیں6 ,5 ,3 :
کوﺋﻨز ﻣﯿﮟ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯿﮧ ﻣرﺍکز

 | 28-11 Queens Plaza North, 3rd Floor, Long Island City, NY 11101جن اضالع کو خدمات فراہم کرتے ہیں30 ,24 :
 | 30-48 Linden Place, 2nd Floor, Flushing, NY 11354جن اضالع کو خدمات فراہم کرتے ہیں26 ,25 :
 | 90-27 Sutphin Boulevard, 1st Floor, Jamaica, NY 11435جن اضالع کو خدمات فراہم کرتے ہیں29 ,28 ,27 :
ﺍﺳﭩﯿﭩﻦ ﺁﺋﻠﯿﻨﮉ ﻣﯿﮟ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯿﮧ ﻣرﺍکز
BRONX

715 Ocean Terrace, Building A
 | Staten Island, NY 10301جس ضلع کو خدمات فراہم کرتے ہیں31 :

MANHATTAN

STATEN ISLAND
QUEENS

BROOKLYN

اہﻢ ﺗواریﺦ اور وسائل
schools.nyc.gov/GT

تازہ ترین خبریں ،وسائل ،اور تقریبات کی معلومات حاصل کریں۔
اپنے قریب ایک ایلیمنٹری اسکول داخلہ تقریب میں شرکت کریں۔

schools.nyc.gov/Connect
کبھی بھی ایک آخری تاریﺦ یا تازہ ترین خبر سے محروم نہ رہیں! ہمارے
قابل اور ہنرمند داخلہ ای میل فہرستوں میں نام لکھوائیں۔

MySchools.nyc
اپنے بچے کو  G&Tٹیسٹ دینے کے لیے شیڈول کریں ،ایلیمنٹری اسکولوں پر تحقیق کریں،
اور قابل اور ہنرمند پروگراموں کے متعلق جانیں — سب کچھ ایک ہی جگہ پر۔

 G&Tﭨﯿﺴﭧ کﯽ ﺷﯿﮉﻭﻝ ﺫیﻞ توﺍﺭیﺦ ﻣﯿﮟ ﮨوﮞ ﮔﮯ:

2018

نومبر
S
3
10
17
24
1

F
2
9
16
23
30

T
1
8
15
22
29

W
31
7
14
21
28

T
30
6
13
20
27

M
29
5
12
19
26

S
28
4
11
18
25

ﺍﭘﻨﮯ ﺑﭽﮯ کﮯ  G&Tﺍﺳﮑوﺭ کو ﺫیﻞ ﻣﯿﮟ ﻣوﺻوﻝ کریﮟ

2019

اپریل

مدد ﺣاﺻل کریں

ESEnrollment@schools.nyc.gov | 718-935-2009
اگر آپ کے  G&Tداخلوں کے بارے میں سواالت ہیں تو رابطہ کریں یا خط لکھیں۔
آپ ایک خاندانی استقبالیہ مرکز میں بھی تشریف ال سکتے ہیں — مقامات
کے لیے اس کتاب کے پچھلے کور کے اندرونی جانب دیکھیں۔

