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ے بچے ےک فروغ اور نشونما یک پیمائش کرنا  مستند تشخیص: میر
 

۔ آپ ےک ، آپےک خاندان کو اپنے بچے یک نشونما میر نئی اقسام یک تدریس ےک نئی انداز اور طریقوں کا تجربہ ہو سکتا ہے بچے یک  اس تعلییم سال میر
، اس ےس انہیر اور آپکو اپنے بچے یک نشونما ےک بارے میر   جو مستند تشخیص کہالتا ہے

ی
 تدرییس ٹیم ان طریقوں میر ےس ایک کا استعمال کریگ

 .
ی

 معلومات حاصل کرنے میر مدد ہویک

؟  مستند تشخیص کیا ہے

ول( ہے جس کا استعمال تدرییس ٹیم روزانہ ذیل 
ُ
مستند تشخیص ایک  طریقہ )ٹ

 :  سمجھنے ےک لئر کرتی ہیر
۔ ●  بچے کیا جانئی ہیر اور کیا کر سکئی ہیر

۔ ●  بچے کس طرح نشونما پا رہے ہیر

۔ ●  وہ بچوں یک نشوونما یک اعانت کرنے ےک لئر کیا کر سکئی ہیر

؟   مستند تشخیص کیےس کام کرتی ہے

۔ آپ یہ معلوم کرنی ہیر کہ کیا آپ ےک بچے  وں کا روزانہ جائزہ لینی ہیر ے گھر پر، آپ چیر
۔ آپ مشاہدہ کرنی ہیر کہ ان کا اپنے دوستوں  یک طبیعت صبح اٹھنے ےک وقت ٹھیک ہے
۔  ےک ساتھ رویہ کیسا ہے اور ان ےس پوچِھنی ہیر کہ وہ کیےس جذبات محسوس کرنی ہیر

۔ یہ مشاہدات آپ کو اپنے بچے کو اور یہ سمجھنے میر مدد دینی ہیر کہ کس آپ توجہ کرنی ہیر کہ انہیر  وں میر دلچسئی ہے ے  کس قسم یک چیر
۔ ۔ جب  طرح  آپ ان یک نشونما میر مدد کر سکئی ہیر  ایےس یہ طریقی ےس استعمال کرتی ہے

ً
آپ ےک بچے یک تدرییس ٹیم مستند تشخیص کو تقریبا

، سواالت پوچھنی ہیر تدرییس ٹیمیر بچوں یک تحقیق میر  ، وہ دن بھر ان یک تعلیم حاصل کرنے ےک دوران مشاہدہ کرنی ہیر مدد کر ریہ ہوتی ہیر
۔    اور ان یک تعلیم پر نظر رکھنے ےک لئر تصاویر لینی رہنی ہیر

؟  مستند تشخیص یک معلومات کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے

۔ یہ اہل خانہ، اساتذہ اور پروگراموں یک  مستند تشخیصات کو آپےک بچے یک سوچ، نشوونما اور  علم کو سمجھنے ےک لئر استعمال کیا جاتا ہے
۔  مختلف طریقوں ےس مدد کرتا  ہے

 :  آپ مستند تشخیص کو اس طرح استعمال کر سکئی ہیر
۔ ● ین طریقی ےس سیکھتا ہے  یہ سمجھنا کہ آپکا بچہ کس طرح بہیی

۔یہ سمجھنا کہ آپ کس طرح  اپنے بچے یک تعلیم  ●  میر بہیی طریقہ ےس مدد کر سکئی ہیر

اک کِریں۔ ●  اپنے بچے یک تدرییس ٹیم ےک ساتھ اپنے بچے یک معلومات کا اشیی

:  تدرییس ٹیمیر    مستند تشخیص کو ذیل ےک لئر استعمال کرسکئی ہیر
۔ آپ ےک بچے یک قابلیتوں کو سمجھنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ کس طرح  نشونما ےک تسلسل میر انگ مدد یک ●  جائی

 آپ ےک بچے یک صالحیتوں اور دلچسپیوں یک بنیاد پر روزانہ یک رسگرمیوں یک منصوبہ بندی کرنا اور مشورے دینا۔ ●

 سال بھر اہل خانہ اور نگہداشت فراہم کنندگان ےک ساتھ باقاعدہ طور پر رابطہ رکھنا۔ ●

: پروگرامز     مستند تشخیصات کو ذیل ےک لئر استعمال کرسکئی ہیر
یں آرڈر کرنا۔بچوں یک  ● ے وریات یک اعانت ےک لئر چیر  تعلییم ضے

۔ ● وریات پوری یک جا سکیر  ایےس ذرائع یک نشاندیہ کرنا جس ےس سارے بچوں یک تعلییم ضے

 

؟ 
ی

ے بچے یک کن شعبوں میر تشخیص یک جائی یک  میر
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 :  مستند تشخییص طریقی ابتداتی تعلیم ےک پانچ شعبہ جات کا جائزہ لینی ہیر

.   - رجحانتعلیم یک طرف  بچے کس طرح تعلییم تجربات میر شامل ہونی ہیر
یہ انتہاتی اہم ہے کیونکہ جس طرح ےس بچے تعلیم یک طرف رجوع کرنی ہیر اس ےک 

۔  ےک تمام پہلووں پر پڑنی ہیر
ی

 اثرات انگ ترق

 فروغ
ی

بچے کس طرح تعلقات بنائی ہیر اس ےک ساتھ  - سماجی اور جذبات
 اور تعلیم 

ی
. یہ تاحیات صالحیتیر ترق ساتھ جذبات کو پہچانئی اور ان پر قابو پانی ہیر

۔ وری ہوتی ہیر  حاصل کرنے ےک لئر ضے

 اور ابالغ
ی

، سمجھنی ہیر اور زبان اور دیگر  -  زبان، خواندیک بچے کس طرح سنئی
۔ابھرتی ہوتی صالحیتوں کو اب  الغ ےک لئر استعمال کرنی ہیر

، فن،  -ادراک  ، بشمول ریاضے صالحیتیر اور نظریات جو بچے اپنے ارد گرد یک دنیا کو منظم کرنے اور سمجھنے میر استعمال کرنی ہیر
تی علوم۔  سائنس اور معارسر

 نشونما اور صحت
ی

ہیر اور خود کو  اپنے ماحول میر وہ صالحیتیر اور قابلیتیر جن ےس بچے حرکت کرنے کو فروغ دینی  - جسمات
 .  محفوظ رکھنی ہیر

 

فراہم تدرییس ٹیم اور نگہداشت فراہم کنندگان ےک لئر یہ اہم ہے کہ ان تمام شعبوں کا مشاہدہ کریں تاکہ ہر بچے یک نشو ونما کو انفرادی مدد 
 جائے واےل طریقوں یک وجہ ےس یہ شعئے ذرا مختلف ہوں۔یک جا سےک۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ےک بچے یک عمر اور آپ ےک پروگرام میر استعمال کئر 

 

؟ اکت کر سکئی ہیر  آپ مستند تشخیص ےک بارے میر اپنے بچے یک تدرییس ٹیم ےک ساتھ کس طرح رسر

۔ مل کر کام کر ےک اس بات کو یقیئے  ! اپنے بچے ےک اساتذہ یک ٹیم ےس اکیر بات کرنی رہیر بنائے میر مدد مل آپ اپنے بچے کو سب ےس بہیی جانئی ہیر
 سکئی ہے کہ آپ کا بچہ زیادہ تر تدریس اور نشونما ےک لئر درکار اعانت موصول کرے۔

 

اک ان یک تدرییس ٹیم ےک ساتھ کریں۔ ● یک دلچسپیوں اور صالحیتوں ےک بارے میر معلومات کا اشیی  آپ اپنے بچے
، گھر پر اپنے وقت ےک بارے میر ہاتھ ےس لکھے ہونی مختص  ●  بیانات، اپنے بچے ےک ساتھ کھیل یک تصاویر یا آپ ےک ےک بچے اگر آپ چاہیر

۔  یک بناتی ہوتی تصاویر کا تبادلہ کر سکئی ہیر
 آپ انےک اساتذہ ےس اپنے بچے یک نشونما ےک بارے میر بات کریں۔  ●
۔  ●  اپنے بچے ےک استاد ےس مستند تشخیص ےک بارے میر معلوم کریں اور انگ تجاویز کو کھےل دل ےس سنیر
 ذییل منعکس سواالت ےک بارے میر غور کریں:   ●

 گھر پر میر اپنے بچے یک تعلیم یک معاونت کس طرح کر رہا ہوں؟ •
اک کس طرح رہا ہوں؟ •  میر اپنے بچے یک تعلیم میر مدد کرنے ےک لئر تدرییس ٹیم ےک ساتھ معلومات کا اشیی

 

! ہم اس تمام  تعلییم سال ےک دوران آپ ےک بچے یک نشونما میر مدد   اکت کرنے ےک متمئے ہیر  کرنے ےک لئر آپ ےک ساتھ رسر
 

 شعبہ برانی ابتداتی طفیل تعلیم ذیل ئے آپ تک پہنچایا ہے  
Email: earlychildhood@schools.nyc.gov 

 

https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/grade-by-grade/early-childhood-learning#site-main
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/grade-by-grade/early-childhood-learning#site-main
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