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ٹیم اپ ہونے کے لیے مستعد ہو جائیں:

 ایک مضبوط تعلیمی سال کے 
لیے 5 تجاویز 

والدین اور اساتذہ متفق ہیں کہ ہمیں ملکر کام کرنے )ٹیم ورک( اور اعتماد کرنے 

کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم ملکر تعلقات قائم کریں۔ 

معلوم رہے کہ آپ کی آواز کی 
ضرورت ہے۔

 ایک سادہ منصوبے
کے لیے ٹیم میں 

شامل ہوں۔ 

آپ کا بچہ کیسے 
محسوس کر رہا ہے اس پر 

نرم دلی سے توجہ دیں۔  

 ریاضی، مطالعہ اور زندگی گزارنے کی صالحیتوں میں مدد کے لیے مفت اور استعمال میں آسان طریقے )ٹولز( 

حاصل کرنے کے لیے BeaLearningHero.org پر جائیں۔

مستعدی کی جانچ  والدین انکے بچوں کی پیشرفت کیسے جا رہی ہے کے بارے میں 

حقیقت اور ایک صحیح تصویر جاننا چاہتے ہیں۔ آپ نے انکی تدریس 

کے بارے میں جو کچھ دیکھا / محسوس کیا بتائیں اور سواالت کرنے 

سے گھبرائیں نہیں )چاہے آپکو بار بار پوچھنا پڑے(۔ اپنے بچے کے استاد 

کو بتائیں کہ آپ تک رسائی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے اور 

سال بھر صرف اجالسوں میں ہی نہیں بلکہ متواتر رابطے میں رہنے کا 

ایک منصوبہ ترتیب دیں۔

طلبا سال کے شروع میں 'ہدف کی نشاندہی' کے لیے امتحانات لیتے 

ہیں تاکہ اساتذہ کو معلوم کرنے میں مدد مل سکے کہ ان کو کہاں 

معاونت کی ضرورت ہے۔ معلوم کریں کہ آپ کے بچے کے گریڈز کی 

سطح کی کس طرح پیمائش کی جائیگی اسکی اطالع کالس روم 

تدریس کو کس طرح ہوگی اور آپ گھر پر کیا کر سکتے ہیں۔ استاد 

کے ساتھ ملکر ایک منصوبہ تشکیل دیں جس میں اہم صالحیتوں پر 

 توجہ مرکوز رہے اور گھر اور اسکول میں تدریسی وقت 

کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے۔ 

آپ پچھلے دو سالوں میں اپنے بچے کے لیے ناقابل یقین قوتوں کے 

حامل ہونے کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ دیگر والدین سےگھر پر تدریس کے 

بارے میں تجاویز مانگیں اور بتائیں کہ آپ کے لیے کیا کارآمد رہا ہے۔ 

بطور ایک خاندان ان موضوعات کے بارے میں مطالعہ کریں جن میں 

آپ کے بچے کو دلچسپی ہو۔ روزانہ کی زندگی میں ریاضی تالش کریں۔ 

اپنا خیال رکھیں اور اپنے خاندان کی کامیابیوں پر خوشیاں منائیں۔

 اس سال کا آغاز جائزہ اور نئے مواد کا ایک امتزاج ہے۔ یہ جاننا 

اہم ہے کہ معلوم کیا جائے کہ کیا آپ کے بچے نے انکے نئے گریڈ میں 

کامیابی حاصل کرنے کے لیے ریاضی کے اہم نکات اور مطالعے کی 

صالحیتیں سیکھ لی ہیں۔ مستعدی کی جانچ استعمال کریں اور 

وڈیوز اور سرگرمیوں میں ان صالحیتوں میں گھر پر مدد حاصل 

کرنے کے لیے معلوم کریں اور رابطے میں رہیں۔ 

 گھر میں آپ جن اہم صالحیتوں کو فروغ دے رہے ہیں، جیسے 

مسائل سلجھانا، محنت اور اعتماد سے کام کرنا، اس سے آپکے 

بچے کو مشکل لمحات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اپنے بچے سے 

معلوم کریں کہ وہ اپنے بارے میں، انکی دوستیوں اور اپنے گرد دنیا 

کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ حسب ضرورت اپنی برادری 

میں آن الئن مدد تالش کریں۔

T-34487 (Urdu)

 پیش رفت کی 
ایک از خود جانچ کریں

 یاد رہے، آپ علمی 
استعداد کے ایک ہیرو ہیں! 
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