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 (: تشخیص، رپورٹنگ اور کوالیفیکیشن   3از  2نگہداشت کاروں ےک لیے معلومات )-والدین
 
 

 تشخیص 
ل ایجوکیشن )نررسی ےس   ؟ S3براڈ جن 

ی
ے بچے یک تشخیص کس طرح ےس یک جائے یک  ( میے منے

۔  یہ   : تشخیص کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ شاگرد پیش رفت کر رہے ہیں  اساتذہ یک ذیل میں مدد کرتا ہے

 سیکھنی کا رساغ رکھیں  •

 سیکھنی یک موثر انداز میں معاونت کر سکیں   •

 سیکھنی ےک لیں اگےل مراحل کا پالن بنائیں  •

 سیکھنی کا خالصہ کریں اور پہچان سکیں  •

 والدین اور نگہداشت کاروں کو بچے یا نو عمر لڑکوں یک تعلیم ےک بارے میں معلومات دیں  •
 

وں ےک ثبوت شامل ہیں جو شاگردوں نی بنائی ہے )مثال ےک طور پر، ایک ماڈل( یا  ی جو کام کیا   تشخیصات میں بولنی ےس متعلق اور تحریری ثبوت اور ان چیں
۔  بچے اور ن ی یک حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنا اور ایک دورسے کا جائزہ لیں وجوان اپنی سیکھنی میں  ہے )مثال ےک طور پر، ایک تجربہ(۔  ہم متعاملیں

۔    ی بیھ کر سکیے ہیں ۔  وہ اپنی سیکھنی ےک اہداف کا تعیں  مدد ےک لیں اساتذہ ےک جائزوں کو بیھ استعمال کرتے ہیں
 

؟ 
ی

ے بچے یک تشخیص کب یک جائے یک  منے
 لیول ےس ےل کر لیول 

ے
۔  منتقیل ےک مقامات پ 4ابتدائ ر اور سیکھنی ےک حصوں ےک اختتام پر  تک، تعلیم ےک تمام عمل میں تشخیصات یک جائے ہیں

 اور شماریات میں معیاری ٹیسٹنگ 
ی

۔  خواندیک ۔   S2اور  P1، P4، P7تشخیصات پر توجہ مرکوز یک جا سکنے ہے  میں ہوئے ہے
 

ا بچہ اسکول ےک عالوہ باہر وسیع تر کامیابیوں ےک لیے اپن  پہچان بنا سےک گا؟   کیا منے
، مثال ےک طور پر:  نصاب براتی ایکیس لینس کا مقصد    میں اپنی پہچان بنانا اور منوانا ہے

ی
ی یک وسیع تر کامیابیوں اور اسکول ےس باہر یک زندیک متعلمیں

ہ۔  رضاکارانہ یا اجتمایع کام، کیس دورسی زبان میں مہارت پیدا کرنا وغیں
 
 

 سیکنڈری اسکول میے منتقل ہونا 
۔   تشخیص یک تمام معلومات کو پرائمری اسکول ےس سیکنڈری (   P7اسکول میں منتقل کر دیا جاتا ہے میں )سیکنڈری اسکول ےک لیں تیار ہوتی ےک لیں

۔  اےس  اک کرتے ہیں ی اسکول ےک اندر اور باہر اپنی کامیابیوں ےک بارے میں لکھنے اور ان کا اشیے ی اس پروفائل  متعلمیں ۔  استاد اور متعلمیں کہا جاتا ہے
۔ معلومات کو، سیکھنی کا درست   انتخاب کرتی ےک لیں استعمال کرتے ہیں

 
 

 والدین اور نگہداشت کاروں کو رپورٹ کرنا 
 

؟  ا بچہ اسکول میے کس طرح ےس پیش رفت کر رہا ہے  مجھے کیےس معلوم ہو گا کہ منے
 

۔  اسکول فیصلہ کرے گا کہ یہ کیےس اور کب ہو گا۔  اس میں آپ اور آپ کا بچہ 
ی

 اور اس میں یہ امور  ہر سال رپورٹنگ یک جانی یک
ی

دونوں شامل ہوں ےک
اک کرنا، والدین یک مشاورئے میٹنگز۔  ، اوپن ڈے یک معلومات، کام کا اشیے ی : تحریری رپورٹس، طلباء یک پریزینٹیشیی  شامل ہو سکیے ہیں

 
 رپورٹنگ میں یہ بیھ ہو گا: 

ورت ہے بیان کریں کہ آپ ےک بچے نی کیا کچھ حاصل کیا ہے اور انہیں کون ےس کام   •  کرتے رہنی یک ضی

 آٹھ نصائی شعبہ جات میں پیش رفت دکھائیں   •

 نصائی لیول ےک اندر کامیابیاں دکھائیں  •

 کوئی کامیابیاں دکھائیں  •

 اہداف اور اگےل اقدامات دکھائیں  •

 پیشکش کردہ کیس مخصوص سپورٹ یک شناخت کریں  •
 

ل ایجوکیشن کریکولم لیولز )نررسی ےس  حوں پر  ( ےک انS3رپورٹنگ، براڈ جیی ۔  بچے مختلف رسر
ی

در آپ ےک بچے یک تعلیم یک واضح وضاحت فراہم کرے یک
 ےک لیول 

ی
، مثال ےک طور پر ایک بچہ خواندیک ی ےک مختلف لیولز پر ہو سکیے ہیں پر   3اور عددی علم ےک لیول  1پیش رفت کرتے ہیں اور وہ مختلف مضامیں

۔  ب ۔  نصاب اس لچک پذیری یک اجازت دیتا ہے ، چاہے ان کا لیول کیسا یہ ہو۔  ہم والدین اور ہو سکتا ہے
ی

چے ہر سال، اگیل جماعت میں جائیں ےک
۔ ، نہ کہ کالس ےک دیگر طلباء ےک ساتھ تقابل کرتے ہیں  نگہداشت کاروں کو ان ےک اپنی بچے یک پیش رفت یک اطالع دینے ہیں

 
ی ےک تئیں کام کرتی ےک سات ، رپورٹنگ میں کوالیفیکیشیی ۔ سینیی مرحلہ میں

ی
 ھ پیش رفت شامل ہویک

 
 کریکولم آف ایکیس لینس ےک لیولز اور مراحل )کالس/سال( 

 مرحلہ  )کالس/سال(  لیول  

ل ایجوکیشن  /اریل براڈ جن   (P1) 1پری اسکول سال اور پرائمری  ابتدائی
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 ( ےک اختتام تک P4) 4پرائمری  پہال/فرسٹ 

 ( ےک اختتام تک P7) 7پرائمری  دورسا/سیکنڈ 

 ( تکS3) 3( ےس سیکنڈری S1) 1سیکنڈری  تیرسا اور چوتھا 

ی  سیننے مرحلہ  ،  S6ےس  S4 قویم کوالیفیکیشیی  سال یک عمر تک   18تک، اسکول/کالج/مطالعہ یک دیگر اقسام میں

 
 

 قویم کوالیفیکیشن   

 پوائنٹس  SCQF مطالےع کا لیول  تفصیل  کوالیفیکیشن کا نام 

۔ S6ایڈوانسڈ لیول پر مطالعہ کرنا، عام طور پر  ایڈوانسڈ ہائر   میں
 کورس ورک اور امتحان۔

 :  کر سکیے ہیں
ے

 طلباء ذیل ےک تئیں ترق

 ( HNDہائر نیشنل ڈپلومہ ) •

• )  انڈرگریجویٹ ڈگری )یونیورسنی

 ٹیکنیکل اپرنٹس شپ  •
 

7 32 

 میں پڑھائی کرنا۔  کورس ورک اور امتحان۔   S6اور  S5عام طور پر  ہائر
۔  یونیورسنی ےک   ورت ہوئے ہے یونیورسنی میں داخےل ےک لیں طلباء کو ہائرز یک ضی

۔  ی اور گریڈز مطلوب ہوتے ہیں  مختلف کوررسی ےک لیں مخصوص مضامیں
 

 :  کر سکیے ہیں
ے

 طلباء ذیل ےک تئیں ترق

 ایڈوانسڈ ہائر کوررسی  •

 (NPAنیشنل پروگریشن ایوارڈ )( یا NCنیشنل رسٹیفکیٹ ) •

 (HND( یا ہائر نیشنل ڈپلومہ )HNCہائر نیشنل رسٹیفیکیٹ ) •

• )  انڈرگریجویٹ ڈگری )یونیورسنی

 ماڈرن اپرنٹس شپ  •
 

6 24 

۔ 5نیشنل   امتحان یا کورس ورک یا دونوں ےک ذریےع تشخیص یک جائے ہے
 :  طلباء ذیل ےک تئیں ترقے کر سکیے ہیں

 ہائر کوررسی  •

 (NPA( یا نیشنل پروگریشن ایوارڈ )NCرسٹیفکیٹ )نیشنل  •

 فاؤنڈیشن اپرنٹس شپ  •

 ماڈرن اپرنٹس شپ  •
 

5 24 

۔  4نیشنل   اکائیوں )کورس ورک( یک تشخیص استاد یک جانب ےس یک جائے ہے
 :  طلباء ذیل ےک تئیں ترقے کر سکیے ہیں

 کوررسی   5نیشنل  •

 (NPA( یا نیشنل پروگریشن ایوارڈ )NCنیشنل رسٹیفکیٹ ) •

 ماڈرن اپرنٹس شپ یا دیگر مالزمت  •
 

4 24 

۔  3نیشنل   اکائیوں )کورس ورک( یک تشخیص استاد یک جانب ےس یک جائے ہے
 :  طلباء ذیل ےک تئیں ترقے کر سکیے ہیں

 پر متعلقہ کوررسی  4نیشنل  •

 (NPA( یا نیشنل پروگریشن ایوارڈز )NCنیشنل رسٹیفکیٹس ) •

 مالزمت  •

3 18 

؟ متعلمیے  کب اپن  پہےل    باضابطہ امتحانات دینے ہیے
ز )  5اور  4میں نیشنل  S6اور  S4 ،S5نوجوان  ی ےل سکیے ہیں یا اگر یہ ان ےک لیں موزوں ہو تو سیدےھ ہائیں ۔  نوجوان S5یک کوالیفیکیشیی ( میں جا سکیے ہیں

ی  2یا  1 ۔  اس کا انحصار متعلمیں ی ےک لیں تعلیم حاصل کر سکیے ہیں ۔  طلباء سال ےس زیادہ یک کوالیفیکیشیی وریات پر ہوتا ہے  اور  S3 یک ضی
ی

ےس خواندیک
۔  ی ےل سکیے ہیں  عددی کوالیفیکیشیی

 
 

؟    متعلمیے  کتن  کوالیفیکیشن   ےل سکیے ہیے
ی  ۔  نو عمر طلباء   S3کوالیفیکیشیی ۔  اس کا انحصار کوالیفیکیشن   S4میں سیکھنی پر بنائی جائے ہیں ی تک تعلیم حاصل کر سکیے ہیں ےس آٹھ کوالیفیکیشیی

۔  2یا   1ےک لیول پر ہے اور اگر ان یک پڑھائی   سال ےس زیادہ یک جائے ہے
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؟   سیننے مرحےل ےک دوران نوجوان طلباء کیےس اور کہاں سیکھ سکیے ہیے
، نو عمر لڑےک اسکول میں رہ سکیے ہیں  کت کر سکیے ہیں یا رضاکارانہ طور  سینیی مرحلہ میں ، کام یک بنیاد پر سیکھنی میں رسر ، کالج یا یونیورسنی جا سکیے ہیں

، جیسا کہ  ۔  کالجوں اور دیگر تنظیموں ےک ساتھ کام کرنا کہیں زیادہ تجربات یک پیشکش کر سکتا ہے ؛ ورک کورس ےک لیں مہارتیں پر کام کر سکیے ہیں
  ،  ( ےک اقدام۔JET) مالزمت اور تربیتمالزمتیں

 
 
 
 
 

 مزید معلومات 
نٹ زون ) نٹ زون اسکاٹ لینڈ | پیں  (education.gov.scotپیں

ی اتھارئی ا  SQA - سکاٹش کوالیفیکیشیی
 سکاٹ لینڈ یک قویم مہارتوں یک ایجنیس | سکلز ڈیولپمنٹ اسکاٹ لینڈ ا

ا کالج  ا کالج میں خوش آمدید | ایڈنیی  ایڈنیی
UCAS  لوگوں کو اعیٰل تعلیم ےس مربوط کرتی ےک مرکز میں | 

 
 

 :  کتابچے
ے
 والدین/نگہداشت کاروں ےک لیے دیگر معلومائ

 
 دو لسائ

 اسکاٹ لینڈ میں تعلیم •

اکت دار ےک طور پر  •  والدین نگہداشت کار اپنی بچوں یک تعلیم میں رسر
 

۔ اگر آپ ےک پاس   ابیھ تک ایک موجود نہیں ہے تو آپ اسکول ےس ان کا پوچھ سکیے ہیں

https://education.gov.scot/parentzone/
https://www.sqa.org.uk/sqa/70972.html
https://www.sqa.org.uk/sqa/70972.html
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/
https://www.edinburghcollege.ac.uk/
https://www.ucas.com/

