شکاگو پبلک اسکولز کے ایلیمنٹری طلباء کی پیشرفت کی رپورٹ  /ناکامی کی اطالع
اسکولی سال  - 9999-9999پروگریس رپورٹ  ##سہ ماہی  -گریڈز 8 – 1
گریڈ سطح :

نام :

کمرہ :

ہوم روم ٹیچر :

حصولیابی
استاد

نصاب

پیشرفت

تبصرے

شکاگو کا مطالعہ کا الئحہ عمل

خواندگی

مطالعہ بہ
زبان کے معیارات
تحریر

ریاضی
سائنس
معاشرتی علوم
آرٹ

آپ کے بچے کی حصولیابی کی رپورٹ تیار کرنے کے لئے گریڈ سازی کے درج ذیل کوڈ
استعمال ہوتے ہیں

موسیقی
عالمی زبان

 - Aمعیار سے کافی زیادہ ہے

دوہری زبان

 - Bمعیار سے زیادہ ہے

تعلیم صحت

 - Cمعیار پر پورا اترتا ہے

جسمانی تعلیم

 - Dمعیار کے لحاظ سے قابل قبول کارکردگی سے کم ہے

الئبریری سائنس

 - Fمعیار پر پورا نہیں اترتا ہے
 - /اس شعبے کی نشاندہی کرتا ہے جس میں فی الوقت گریڈ نہیں دیا گیا ہے

آموزشی ٹکنالوجی
سننے کے معیارات

انگریزی زبان میں مہارت کی سطحیں

تحقیق کے معیارات

 - 1داخل ہو رہا ہے
 - 5پ ُر کر رہا ہے

 - 2شروع کر رہا ہے
 - 6پہنچ رہا ہے

 - 3ترق ی کر رہا ہے

 - 4توسی ع کر رہا ہے

بولنے کے معیارات

سننا

بولنا

پڑھنا

لکھنا

لسانیاتی غلبے

مہارت کی سطح

حاضری
رپورٹ تیار کیے جانے والے وقفے میں دنوں کی تعداد
غیر حاضری کے کل دن
بال عذر غیر حاضری والے دن
تاخیر کے اوقات
ناکامی کی اطالع
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م یں نے مطالعہ ،تحریر ،ریاضي ،سائنس اور معاشرتی علوم کے معیارات میں اپنے بچے کی پیشرفت کے سلسلے میں معلومات کو پڑھ لیا ہے۔ میں سمجھتا /سمجھتی ہوں کہ مذکورہ باال معلومات میرے
تک کی صورتحال کی وضاحت کرتی ہے اور اگر بنیادی شعبوں میں کوئی اصالح نہیں ہوتی ہے جیسا کہ  07-0926-PO1میں بیان کیا گیا ہے تو تو ناکامی کی
بچے کی مورخہ
ایک عالحدہ اطالع بھیجی جائے گی۔ کانفرنس کا وقت طے کرنے کے لئے براہ کرم موزوں استاد سے رابطہ کریں
تاریخ پیدائش :
کمرہ :
طالبعلم کا نام:
والدین کے دستخط:
والدین  /سرپرست کے تبصرے:

فون :

تاریخ :

