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نیو یارک شہر ابتدائی طفلی اسکول ()99K999
عمدہ اسکولوں کے لیے سانچہ
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تحقیق یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو اسکول چھ شعبوں میں مستحکم ہوتے ہیں ان کے طلبا کی بہرت تعلیم کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔
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کڑی تدریس

صفحہ  2مالحظہ کریں

اشرتاکی اساتذہ

صفحہ  2مالحظہ کریں

موٴثر اسکولی قیادت

منونہ

Chancellor Carmen Fariña
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اہل خانہ  -برادری کے مستحکم تعلقات

صفحہ  2مالحظہ کریں

اہل خانہ  -برادری کے مستحکم تعلقات
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اعتامد

صفحہ  2مالحظہ کریں
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اجرا کے لیے 2015-16 ،کی جھلکیوں سے آغاز کرتے ہوئے ان رپورٹوں میں درجہ بندی کے حصے شامل ہوں گے۔
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صفحہ 2

)Global Technology Preparatory (04M406

کڑی تدریس
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نصاب اور تعلیم کو طلبا کو مشغول کرنے ،تنقیدی صالحیتوں کو پروان چڑھانے ،اور مشرتکہ بنیاد (کامن کور) سے مربوط کر کے تشکیل دیا جاتا ہے۔

¹معیار کا جائزہ
ایک ایسے تجربہ کار معلم کی
جانب سے درجہ بندی جس نے
اسکول کا دورہ ذیل کو کیا تھا
 3-4اپریل2012 ،

معیار کا جائزہ¹

نصاب کتنا دلچسپ اور مسابقت طلب ہے؟
تدریس اور تعلیم کتنی موثر ہے؟

طلبا کیا سیکھ رہے ہیں اسکول اس بات کی تشخیص کتنی اچھی طرح
کرتا ہے؟

رسوے²

90%
کڑی تدریس کے بارے میں

سواالت کے جوابات مثبت انداز
میں دیئے ہیں
شہر91% :
ضلع90% :

منتخب کردہ سواالت

90%
95%

اساتذہ کا کہنا ہے کہ منت سے ثبوت کی بنیاد پر مطالعہ اور تحریر کرنے
والے طلبا (شہر)95% :
اساتذہ کا کہنا ہے کہ طلبا ریاضی نے نظریاتی اصول اور صالحیتوں کا
اطالق کیا تھا (شہر)94% :

اشرتاکی اساتذہ

اساتذہ فروغ ،نشو منا کے مواقع میں رشکت کرتے اور اسکولی برادری کی مسلسل بہرتی کے لیے کام کرتے ہیں۔

معیار کا جائزہ

اساتذہ ایک دورسے کے ساتھ کتنی اچھی طرح کام کرتے ہیں؟

رسوے

91%
اشرتاکی اساتذہ کے بارے

میں سواالت کے جوابات
مثبت انداز میں دیئے ہیں
شہر89% :
ضلع89% :

منتخب کردہ سواالت

100%
95%

اساتذہ کا کہنا ہے کہ یہ تعلیم پروگراموں کو تشکیل دینے
کے لیے مل کر کام کرتے ہیں (شہر)94% :

اساتذہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اپنے اسکول میں ان کے ساتھ کام کرنے والے
افراد کے ساتھ مل کر کام کے مواقع ہوتے ہیں (شہر)87% :

100%

اساتذہ کا کہنا ہے کہ یہ طلبا کی تعلیم کے لیے ذمہ دار ہیں
(شہر)92% :

معاونتی ماحول
2رسوے جوابات درجہ بندی
60%
اساتذہ:
71%
والدین:

کلید

بہرتین
اچھا تھا
مناسب
کم تر

اسکول ایک ایسی ثقافت کو اپناتا ہے جس میں طلبا یہ محسوس کرتے ہیں یہ محفوظ ہیں ،نشومنا کے لیے ان کو چیلنج کیا جاتا ہے اور اعلی توقعات پر پورا اترنے کے لیے ان کی معاونت کی جاتی ہے۔

معیار کا جائزہ

طلبا اور عملے کو اعلی توقعات سے کتنے واضح انداز میں باخرب کیا جاتا ہے؟

کم پابندی کا ماحول

خاص رضوریات کے طلبا کی کم پابندی کے ماحول میں منتقلی

رسوے

98%
معاونتی ماحول کے بارے
میں سواالت کے جوابات
مثبت انداز میں دیئے ہیں
شہر92% :
ضلع93% :

منتخب کردہ سواالت

100%
100%
100%

اساتذہ کا کہنا ہے کہ طلبا راہداریوں ،بیت الخال ،الکر روم اور کیفیٹریا میں
اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں (شہر)96% :
اساتذہ کا کہنا ہے کہ اس اسکول میں بالغان طلبا کو یہ سیکھاتے ہیں کہ
اپنی حامیت کس طرح کی جائے(شہر )95% :
اساتذہ کا کہنا ہے کہ طلبا ہر روز اسکول آنے کو اہم سمجھتے ہیں
(شہر)96% :

حصے کی درجہ بندیوں کی بنیاد اس خالصے میں شائع کردہ معلومات سے زیادہ معلومات پر ہے۔ مزید معلومات کے لیے برا ِہ مہربانی ذیل مالحظہ کریںhttp://schools.nyc.gov/Accountability :
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موٴثر اسکولی قیادت
کم

اسکول کی قیادت اسکولی برادری کو ایک واضح نصب العین کی ترغیب دیتی ہے اور اس نصب العین کے حصول کے لیے موثر اور مساوی قیادت
فراہم کرتی ہے۔

رسوے²

86%
موثر اسکولی قیادت کے بارے

میں سواالت کے جوابات مثبت
انداز میں دیئے ہیں
شہر81% :
ضلع83% :

منتخب کردہ سواالت

95%
91%
99%

اساتذہ کا کہنا ہے کہ پرنسپل اس اسکول کے لیے واضح نظریہ بیان کرتے ہیں
(شہر)88% :
اساتذہ کا کہنا ہے کہ مختلف گریڈ کی سطوح پر نصاب اور تعلیم اچھی طرح مربوط
ہیں (شہر)83% :
والدین کا خیال ہے پرنسپل اسکول میں ایک برادری کا احساس پیدا کرنے کے لیے
کام کرتے ہیں (شہر)91% :

اضافی معلومات

اس رپورٹ کا مقصد اسکول کی مفید
معلومات کا خالصہ فراہم کرنا ہے ،لیکن اس
میں سب کچھ شامل نہیں ہے۔
مزید جاننے کے لیے ،والدین کی اسکول
ڈائریکٹری ،اسکولی معیار رہنامئی ،معیاراتی
جائزہ اور نیو یارک شہر اسکولی رسوے
جیسے اضافی وسائل کا جائزہ لینے کی اور
اسکولی برادری کے ارکان کے ساتھ بات چیت
کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

اہل خانہ  -برادری کے مستحکم تعلقات

اسکولی بہرتی کے لیے اسکول اہل خانہ اور بیرونی تنظیموں کے ساتھ موثر رشاکتوں کو تشکیل کرتا ہے۔

رسوے

89%

اہل خانہ  -برادری کے مستحکم
تعلقات کے بارے میں سواالت کے
جوابات مثبت انداز میں دیئے ہیں
شہر85% :
ضلع87% :

منتخب کردہ سواالت

 87%والدین کا کہنا ہے کہ اسکولی عملہ ان کے ساتھ باقاعدگی سے ابالغ کرتا ہے کہ عملہ
کس طرح طلبا کی تعلیم میں مدد کرسکتا ہے (شہر)92% :
 97%والدین کا کہنا ہے کہ اساتذہ اہل خانہ کے مسائل اور تشویشات سمجھنے کی کوشش
کرتے ہیں (شہر)94% :
 100%اساتذہ کا کہنا ہے کہ اس اسکول کے اساتذہ طلبا کی رضوریات کو پورا کرنے کے لیے
اہل خانہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں (شہر)97% :

اعتامد

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

2رسوے جوابات درجہ بندی
60%
اساتذہ:
71%
والدین:

رسوے

90%
اعتامد کے بارے میں سواالت کے

جوابات مثبت انداز میں دیئے ہیں
شہر91% :
ضلع92% :

منتخب کردہ سواالت

 90%اساتذہ کا کہنا ہے کہ یہ پرنسپل پر اعتامد کرتے ہیں (شہر)83% :
 100%اساتذہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک دورسے پر اعتامد کرتے ہیں (شہر)87% :
 99%والدین کا کہنا ہے کہ اسکول کا عملہ پر اعتامد تعلقات قائم کرنے کے لیے
انتھک محنت کرتا ہے (شہر)93% :

اس دستاویز کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں:

T&I 24508 (Urdu) Snapshot EC

معیار کا جائزہ:
نیو یارک شہر اسکولی رسوے:
نیو یارک شہر ہائی اسکول ڈائریکٹری:

http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/4C22F464-60D6-40A5-8436-492C409BF09A/0/D75FamilyGuideMiddleSchool.pdf

http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2011-12/Quality_Review_2012_M999.pdf
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2013-14/Survey_2014_M999.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/951D2800-BC77-411D-8879/2015KindergartenDirectory_Brooklyn_021115pdf

