FMPSD Parent Information
والدین کے لئے معلومات:

مقصد :
 COVID-19 .صورتحال کے دوران واضح اور مستقل ہدایات کے لئے رپورٹ
مرتب کرنا۔
 .طلباء کے ساتھ مناسب سلوک کی ضرورت اور طالب علموں  ،اہل خانہ
اور عملہ کی فالح و بہبود کے ل .تشویش اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ
البرٹا ایجوکیشن کے ساتھ رپورٹنگ کے بارے میں ایف ایم پی ایس ڈی
( )FMPSDکی ہدایات کو مربوط کریں.

البرٹا ایجوکیشن کا جائزہ اور پس منظر:
 15 .مارچ  2020کو البرٹا میں اسکول کی کالسیں منسوخ کردی گئیں.
 .اسکول کے حکام کنڈرگارٹن سے گریڈ  12کے طلباء کو آن الئن  ،کورس
پیکیج اور ٹیلیفون چیک ان اور ویڈیو کانفرنسنگ کے لئے گھر پر
سیکھنے کے مواقع پیش کرتے ہیں.
 .اساتذہ ضروری نتائج کا تعین کرتے ہیں اور اسباق کی منصوبہ بندی
کرتے ہیں جو گھر سے کرنا مناسب ہے۔
 .البرٹا ایجوکیشن نے گریڈ  9 ، 6اور  12کی تمام صوبائی تشخیص/
تعینمنسوخ کردیئے۔
 .براہ کرم مواد کی فراہمی کے لئے البرٹا ایجوکیشن کی ہدایات کا
حوالہ دیں.

ہدایت:
 .طلباء کو اسباق فراہم کیے جاتے ہیں جو اگلی جماعت میں کامیاب
ہونے کے لئے ضروری نتائج کو پیش کرتے ہیں۔

 .اساتذہ نے طلباء اور اہل خان ہ کے لئے حقیقی وقت کی گفتگو کے لئے
اساتذہ سے رابطہ کرنے کے واضح عمل مرتب کیے اور انہیں آگاہ کیا۔
نصاب کی توقعات کے سات ھ طلبا کی مدد کی جائے گی۔

اکثر پوچھے گئے سواالت:
.1

نہیں  ،اساتذہ اب بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور دور دراز سے

طلباء کو پڑھاتے ہیں .طلباء کو اسباق فراہم کیے جاتے ہیں جو اگلے
گریڈ یا کورس میں کامیاب ہونے کے لئے ضروری نتائج کو پیش کرتے ہیں۔
 .2میرا بیٹا  /بیٹی  /خود ٹیچر کے ساتھ کیسے بات چیت کرتے ہیں؟
اساتذہ نے طلباء اور اہل خانہ کے ساتھ حقیقی وقت کی گفتگو کے لئے
اساتذہ سے رابطہ کرنے کے لئے مواصالت کے واضح عمل مرتب کیے ہیں اور
طلباء کو آگاہ کیا۔ نصاب کی توقعات کے ساتھ طلبا کی مدد کی جائے
گی۔ گھر پر مطالعہ مشکل ہوسکتا ہے اور ہمارے اساتذہ لچکدار ہیں اور
طلباء کی مدد کرنے ک ے لئے جو کچھ بھی کرسکتے ہیں وہ الزمی کریں گے.
 .3طلبا ان نتائج پر کس طرح پھنس جائیں گے جو نہیں پڑھائے گئے تھے؟
اسکول ڈویژن کی حیثیت سے  ،جب ہم طلباء کالس روم میں واپس آجاتے ہیں
تو سیکھنے کے خلیج کو دور کرنے کے لئے حکمت عملی تیار کرنے کے لئے
عملے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں.
 .4اساتذہ گھر میں سیکھنے کے مواد کی ج انچ اور گریڈ کیسے کریں گے؟
اساتذہ کسی طالب علم کی ترقی کا اندازہ لگانے کے ذمہ دار ہوں گے
اور ان کی پیشرفت کے بارے میں حتمی گریڈ تفویض کرنے سمیت رپورٹنگ
کرنے کے ذمہ دار ہوں گے .اساتذہ طلباء کے کاموں پر ہمیشہ تاثرات
فراہم کریں گے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ وہ مطلوبہ تعلیم کو
سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں اساتذہ اور تعلیمی رہنماؤں کی پیشہ ورانہ مہارت
پر اعتماد ہے کہ وہ اپنے طلباء کی ترقی کا اندازہ کریں  ،چاہے
تعلیم کے ماحول سے قطع نظر  ،حتمی رپورٹ کارڈ کے لئے موزوں آخری
درجات کا تعین کریں۔
گریڈ K-6

تعلیم جاری ہے جیسا کہ وزارت تعلیم کے ذریعہ الزمی ہے ,طلباء کو
گھریلو سیکھنے کی سرگرمیاں مکمل کرکے اور اپنے اساتذہ کے پاس جمع
کروا کر ٹرم ٹو رپورٹ کارڈ سے اپنے درجات کو بہتر بنانے کا موقع
حاصل ہے۔ تعلیمی سال کا اختتام قریب آرہا ہے اور اساتذہ طلبا کو
سال کے آخر میں رپورٹ کارڈوں پر کامیابی کے اشارے فراہم کریں گے۔
سیکھنے کی سرگرمیاں جو گھر پر مکمل ہوئیں اور جمع کروائیں اساتذہ
کی سمجھ بوجھ اور اس سال کے آخر میں اشارے کے ثبوت میں معاون ہوں
گی۔
اصطالح  3میں صرف خواندگی اور اعداد کے بارے میں علمی نتائج شامل ہوں
گے (درخواست اور مواصالت کے نتائج شامل نہیں ہوں گے)۔

اساتذہ اشارے " "UASCکا استعمال کریں گے جس کا معنی تشخیص کرنے سے
قاصر  ،اسکول منسوخ  ،ان تمام علمی نتائج کے لئے جن کی مدت  3میں
تعلیم نہیں دی گئی تھی یا اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔
یہ اس وجہ سے ہے کہ والدین اور سرپرست جانتے اور سمجھتے ہیں کہ کون
سے نتائج نہیں پڑھائے گئے یا ان کا احاطہ نہیں کیا گیا بلکہ اگلے
سال اساتذہ کو بھی یہ جاننا ہو گا کہ ٹرم  3کے دوران کن باتوں پر
توجہ نہیں دی گئی تھی۔
لینگوئج آرٹس اور ریاضی کے تبصروں کے عالوہ  COVID 19 ،کی وجہ سے
اسکول کی منسوخی کے سلسلے میں عمومی تبصرے کو ایف ایم پی ایس ڈی کے
تمام طلباء کے لئے رپورٹ کارڈ میں شامل کیا جائے گا جس میں بتایا
گیا ہے کہ صرف الزمی نتائج کو  15مارچ کے بعد سکھایا گیا تھا۔

اس اصطالح میں الئف ہنر کا اندازہ نہیں کیا جائے گا اور اسے ""UASC
ک ے طور پر رپورٹ کیا جائے گا۔

رپورٹ کارڈ والدین  /طلباء پورٹل پر دستیاب ہوں گے اور  25جون کو
میل بھیجے جائیں گے.

