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پری کنڈرگارٹن  (NYCEEC -اسکول کوڈ)

 2016-17پری کنڈرگارٹن معیاری اسنیپ شاٹ

ایک پری کنڈرگارٹن معیاری اسنیپ شاٹ کا سانچہ ذیل میں دی گئی زبانوں میں دستیاب ہے:

عام معلومات

عمدہ اسکولوں کے لیے بنیادی ساخت

ویب سائٹschools.nyc.gov :
اسکولی قائد:
اندراج (:)16-17
پروگرام کی نوعیت:
روزانہ آغاز کا وقت:
پری کنڈرگارٹن دن کی طوالت:
(اسکول میں) جلدی چھوڑنا دستیاب ہے:
(اسکول سے) تاخیر سے لے جانا دستیاب ہے:

اعتامد

تحقیق یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو اسکول چھ شعبوں میں
مستحکم ہوتے ہیں ان میں طلبا کی کامیابی کو بہرت بنانے
کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔

موٴثر اسکولی
قیادت
ی
معاونت ماحول

کڑ ی ت

کی

د ری

اہ ل

دیگر پروگرامز:

نہ -

شرت

ا

ا

ریٹنگ کی کلید:

برا در ی کے م

س تح ک

م تع

بہرتین

ل قا

ت

خا

س

ا س ات ذ ہ

پروگرام کی خصوصیات
کھانے:
کھیل کی جگہ:

طالب علم
حصولیابی

اس رپورٹ کے صفحات  2اور  3اس پروگرام کے ان چھہ
شعبوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔

اچھا
مناسب
کم تر

کالس روم میں تعامل

 CLASSتشخیص (پروگرام کا جائزہ لیا)
CLASSاسکور باہمی اشرتاک ظاہر کرتا ہے کہ بچے سیکھ رپے ہیں اس میں اساتذہ اور بچوں کے درمیان اور
بچوں کے مابین باہم عمل شامل ہے۔
جذباتی اعانت

یہ پروگرام

ضلع*

ایسا پروگرام کا ماحول جو بچوں کو سیکھنے میں مدد دے
 CLASSتشخیص (پروگرام کا جائزہ لیا)
 ECERS-Rاسکور تدریسی ماحول ،سامان کو دیکھتا ہے ،اور یہ کہ اساتذہ بچوں کی کس طرح مدد
اور باہم عمل کرتے ہیں۔
یہ پروگرام

ضلع*

 ECERS-Rکُل اسکور

(اساتذہ اور بچوں کے مابین احرتام اور شفقت ،اور بچوں کی جانب جوابی صالحیت)
کالس روم کا انتظام

یہ پروگرام

ضلع*

پری کنڈرگارٹن خاندانوں کا نیویارک شہر اسکول رسوے

(وقت ،طر ِز عمل ،اور بچوں کی مرصوف عملی کی منتظمی)
تدریسی اعانت

یہ پروگرام

(بچوں کی لسانی اور فکری صالحیتوں کی اعانت)
*اس رپورٹ میں ضلعی موازنہ میں ضلع کے متام پری کنڈرگارٹن پروگرامز شامل ہیں۔

پتہ

ضلع*

پچھلے اسکول سال ،پری کے خاندان ( %اندراج خاندان) نے  NYCکے اس پروگرام کے بارے اسکول
رسوے کاسواالت کا جواب دیا۔

	%پری کنڈرگارٹن خاندانوں نے اس پروگرام کے بارے میں سواالت کے مثبت جوابات
دیے تھے (شہر)% :

	%پری کنڈرگارٹنخاندانوں کا خیال ہے کہ اساتذہ اور والدین بچوں کی تعلیم میں ایک
دورسے کے بارے میں رشاکت داروں کے طور پر سوچتے ہیں (شہر)% :

فون منرب

اس دستاویز کے بارے میں مزید
معلومات کے لیے مالحظہ کریں:
schools.nyc.gov/Academics/
EarlyChildhood/parentfamilies

پری کنڈرگارٹن  (NYCEEC -اسکول کوڈ)

صفحہ 2

 2016-17پری کنڈرگارٹن معیاری اسنیپ شاٹ

سخت تدریس

اعتامد

موٴثر اسکولی قی
اد ت
معاونتی ما
حول

دری

اہ ل

ت عل

ق

کڑ ی ت

ا س ات ذ ہ

ہ  -برادر ی ک ے م ست

حک م

ات

خان

ا

شرتا

کی

س

طالب علم
حصولیابی

ِ
مرصوف عمل رکھنے والی رسگرمیاں تشکیل دیتی ہیں۔
تدریسی ٹیمیں پری کنڈرگارٹن کے تدریسی معیارات پر مبنی بچوں کی لسانی ،سامجی اور تفکرانہ صالحیتوں کو فروغ دینے میں مدد کے لیے

سامان اور طریقِ کار بچوں کی لسانی تدریس کی اعانت
کرتے ہیں
اساتذہ دن کے دوران بچوں کے ساتھ میں اعانت اور
تعامل کرتے ہیں

پروگرام

ضلع*

پروگرام

ضلع*

پروگرام

ضلع*

اساتذہ اور بچوں کے مابین احرتام اور شفقت ،اور بچوں
کی جانب جوابی صالحیت

پروگرام

ضلع*

وقت ،طر ِز عمل ،اور بچوں کی مرصوف عملی کی
منتظمی

پروگرام

ضلع*

مختلف نوعیت کے تدریسی سامان بچوں کو دن کے
دوران وافر وقت کے لیے دستیاب ہیں۔

بچوں کی لسانی اور فکری صالحیتوں کی اعانت

ابتدائی طفلی ماحول درجہ بندی کا پیامنہ سے ۔ ترمیم شدہ (ECERS-R)¹

کالس روم اسکورنگ تشخیصی نظام سے (CLASS)¹

پروگرام

ضلع*

اشرتاکی اساتذہ

تدریسی ٹیمیں پروگرام کو بہرت بنانے کے لیے ملکر کام کرتی ہیں۔

 ECERS-R1اور  CLASSتربیت یافتہ
مشاہدین کی جانب سے درجہ بندیاں ہیں۔
تواریخ:
:CLASS
:QR

پری کنڈرگارٹن پروگرام کا دورہ کرتے وقت اساتذہ کے اشرتاک اور نشو ومنا کے متعلق پوچھنے کے لیے تجویز کردہ سواالت کی فہرست
کیا آپ ان مواقع کی وضاحت کرسکتے ہیں کہ کیسے اور کب اساتذہ اور تدریسی معاون ملکر منصوبہ بندی کرتے ہیں؟
اساتذہ اور تدریسی معاون یہ یقینی بنانے کے لیے کس طرح ملکر کام کرتے ہیں کہ متام بچے سیکھ رہے ہیں اور پیش رفت کررہے ہیں؟
پروگرام اساتذہ اور تدریسی معاون کو انکے طریقِ کار کو بہرت بنانے کے لیے کیا اعانتیں فراہم کرتا ہے؟

فیصد-مثبت رسوے نتائج نیویارک شہر
اسکول رسوے میں متعدد سواالت کی بنیاد
پر ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ذیل مالحظہ
کریں:
/schools.nyc.gov/Accountability
tools/survey

کلید:

معیار کے جائزے متام پری کنڈرگارٹن پروگراموں کے لیے نہیں کیے جاتے ہیں؛ اسکے نتیجے میں یہ معلومات اس رپورٹ میں شامل نہیں کی گئی ہے۔ محکمہ تعلیم آجکل
نیویارک شہر ابتدائی تعلیم مراکز ( )NYCEECsکے لیے اشرتاکی اساتذہ تدابیر تشکیل دینے کے لیے طریقے تالش کررہا ہے۔

معاون ماحول

پروگرام کا عملہ متام بچوں کا احرتام اور قدر کرتا ہے اور ہر بچے کی اعلٰی توقعات کی تکمیل میں مدد کرتا ہے۔

کھانے ،سونے ،بیت الخال جانے اور آمد کے وقت بچوں
کی معاونت کی جاتی ہے
جگہیں اور فرنیچر بچوں کے لیے مناسب ہے

بہرتین
اچھا

مناسب
کم تر

روزمرہ کا شیڈول تدریس کی معاونت کرتا ہے (کھیل،
گروپ تدریس اور بیرونی رسگرمی کے لیے مناسب وقت)

پروگرام

ضلع*

رسوے

منتخب سواالت

پروگرام

ضلع*

پروگرام

ضلع*

معاونتی ماحول کے بارے میں
سواالت کے جوابات مثبت انداز
میں دیئے ہیں

	%خاندانوں کا کہنا ہے کہ پروگرام کو صاف رکھا جاتا ہے
(شہر)% :

شہر% :
ضلع* %

	 %خاندانوں کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام یامرے ساتھ ایسی زبان مین
رابطے میں ہے جو ہم سمجھتے ہیں (شہر)% :

ابتدائی طفلی ماحول درجہ بندی کا پیامنہ سے ۔ ترمیم شدہ (ECERS-R)¹

	%خاندانوں کا کہنا ہے کہ انکے بچے اس پروگرام میں محفوظ ہیں
(شہر)% :
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موٴثر اسکول قیادت

اعتامد

موٴثر اسکولی قی
اد ت
معاونتی ما
حول

ک

ڑی ت
س
اہل
خ ان ہ -

رت اک
تعل
قات

د ری

اش

پری کنڈرگارٹن پروگرام قیادت پری کنڈرگارٹن برادری کو تدریس اور خاندانی مرصوف عملی کے لیے ایک واضح نظریے سے ترغیب دیتے ہیں۔

برادری کے م

رسوے

منتخب سواالت

موثر اسکول قیادت کے بارے میں
سواالت کے جوابات مثبت انداز میں دیئے

	 %خاندانوں کا کہنا ہے کہ پرنسپل /ڈائریکٹر ایک برادری کا احساس پیدا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں
(شہر)% :

شہر% :
ضلع* %

	 %خاندانوں کا کہنا ہے کہ پرنسپل /ڈائریکٹر مشرتکہ فیصلہ سازی کے لیے انتہائی پُرعظم ہیں
(شہر)% :

ی ا س ات ذ ہ

طالب علم
حصولیابی

ست ح
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کم

	 %خاندانوں کا کہنا ہے کہ پرنسپل /ڈائریکٹر اسکول میں خاندان اور برادری کی شمولیت کو فروغ دیتے ہیں
(شہر)% :

اہل خانہ  -برادری کے مستحکم تعلقات

پری کنڈرگارٹن پروگرام خاندانوں کی اپنے بچوں کی رضوریات کی تکمیل کرنے میں مدد کے لیے خاندانوں اور بیرونی تنظیموں کے ساتھ موٴثر رشاکتیں قائم کرتا ہے۔

رسوے

منتخب سواالت

اہل خانہ  -برادری کے مستحکم تعلقات
کے بارے میں سواالت کے جوابات مثبت
انداز میں دیئے ہیں

	 %خاندانوں کا کہنا ہے کہ انکے بچے کے پری کنڈرگارٹن اساتذہ انکو اپنے بچے کی تعلیم میں مدد کے لیے تجاویز دیتے ہیں
(شہر)% :

شہر% :
ضلع* %

	 %خاندانوں کا کہنا ہے کہ اساتذہ بچہ کی  Sرضوریات کو پورا کرنے کے لیے اہل خانہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں
(شہر)% )% :

	 %خاندانوں کا کہنا ہے کہ انکے بچے کے پری کنڈرگارٹن اساتذہ انکو احساس دالتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم میں فرق ڈال سکتے ہیں
(شہر)% :

اعتامد

منتظمین ،اساتذہ ،طلبا اور اہل خانہ کے ساتھ تعلقات کی بنیاد اعتامد اور احرتام پر ہے۔

رسوے

اعتامد کے بارے میں سواالت کے
جوابات مثبت انداز میں دیئے ہیں
شہر% :
ضلع* %

کلید:

بہرتین
اچھا

مناسب
کم تر

منتخب سواالت

	%خاندانوں کا کہنا ہے کہ اسکول کا ’  Sعملہ پُر اعتامد تعلقات قائم کرنے کے لیے انتھک محنت کرتا ہے خاندان
(شہر)% :
	%خاندانوں کا کہنا ہے کہ اسکول کے پرنسپل /قائد انکا احرتام کرتے ہیں
(شہر)% :
	%خاندانوں کا کہنا ہے کہ انکے بچے کے اساتذہ انکا احرتام کرتے ہیں
(شہر)% :

اس دستاویز کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریںschools.nyc.gov/Academics/ EarlyChildhood/parentfamilies :
نیو یارک شہر اسکول رسوےschools.nyc.gov/accountability/tools/survey :
پری کے ڈائریکٹری schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/PreK/Resources

