مجموعی جائزہ کنڈرگارٹن خاندانوں کے لیے

نظر ثانی شدہ 3/15/2017

کنڈر گارٹن کی تیاری اہم ہے
زبان اور خواندگی ،ریاضی اور سماجی و جذباتی آموزش جیسے شعبوں میں
چھوٹے بچے کی آموزش اور تجسس ،تخلیقیت اور برقراریت جیسی اہلیتوں
کی نشو و نما بچے کو اسکول میں کامیابی کے لیے بہتر طور پر تیار کر
سکتی ہے۔ کنڈرگارٹن میں پہنچنے پر طلبہ کی انفرادی خوبیوں ،مشکالت
اور منتقلیوں کو سمجھنے سے معلمین اور اہل خانہ کو خوبیوں پر مبنی
طریقہ اختیار کرنے ،بچے پہلے سے جو کچھ جانتے اور کر سکتے ہیں
اسے آگے بڑھانے میں سہولت ملتی ہے۔ Kindergarten Individual
( Development Surveyکنڈرگارٹن کے انفرادی نشو و نما کے سروے
) )(KIDSسے اساتذہ کو اپنے بچوں کو بہتر ڈھنگ سے سمجھنے میں مدد
ملتی ہے اور اس چیز سے ان کی اصالح میں مدد ملتی ہے۔ کنڈرگارٹن میں
ایک ٹھوس تجربہ اسکول کے ذریعے سبھی کچھ سیکھنے اور نمو پانے کے
لیے بچے کے لیے ایک بنیاد تیار کرتا ہے۔

 KIDSکس طرح کام کرتا ہے:




 KIDSسے اساتذہ ،بچوں اور اہل خانہ کو مدد ملتی ہے
 KIDSسے اساتذہ کو ان اہلیتوں اور رویوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے
جس کا مشاہدہ وہ ابھی کنڈرگارٹن کی شروعات کرنے والے بچوں میں کرتے
ہیں۔  KIDSکی توجہ ان اہلیتوں اور لیاقتوں پر ہوتی ہے جو بچے کی طویل
مدتی کامیابی کے لیے کافی اہم ہوتے ہیں۔  KIDSسے حاصل شدہ معلومات
سے اہل خانہ کو اس سلسلے میں مزید جاننے میں بھی مدد مل سکتی ہے کہ
کنڈرگارٹن میں ان کا بچہ کیا کچھ سیکھ رہا ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتے
ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کی صحت مند ترقی اور نشو و نما میں ان کا تعاون
کرتے رہیں۔





 2017کے موسم خزاں میں شروع کر کے ،کنڈرگارٹن
کے سبھی اساتذہ اسکول کے پہلے چند ہفتوں میں
چاروں آموزشی شعبوں میں  14پیمانوں پر طلبہ کا
مشاہدہ کرنے کے لیے  KIDSٹول کا استعمال کریں گے۔
ان میں شامل ہیں:
 oآموزش اور خود انضباطی کے طریقے
 oسماجی اور جذباتی نشو و نما
 oزبان اور خواندگی کی نشو و نما
 oادراک :ریاضی
مشاہدے اس وقت ہوں گے جب بچے کھیلنے ،کام
کرنے ،قطار بند ہونے کا اور مستقل اسکولی دن کے
دوسرے حصوں کا کام کر رہے ہوں گے۔ بچے امکانی
طور پر اساتذہ کو مشاہدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں
گے۔
اساتذہ ہر بچے کی اہلیتوں کو آموزشی راہ پر ڈالنے کے
لیے مشاہدوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ معلومات
 KIDStechنام کے ایک محفوظ ،آن الئن سسٹم میں درج
کی جائے گی۔
اساتذہ اور اضالع سال میں کم از کم ایک بار اس
کارروائی سے گزریں گے ،لیکن وہ زیادہ مرتبہ بھی یا
نشو و نما کے مزید شعبے درج کرنے کا انتخاب کر
سکتے ہیں۔

 2017سے قبل ،الینوائے کے اسکولی اضالع کنڈرگارٹن میں بچوں کے داخل ہونے پر وہ جو کچھ کر رہے تھے اسے سمجھنے کے لیے
متعدد طریقے استعمال کرتے تھے۔ نتیجتاً ،معلمین اور پالیسی سازوں کے سامنے اس امر کی پوری تصویر نہیں آتی تھی کہ الینوائے کے
طلبہ تیسرے گریڈ تک کیسی کارکردگی دکھا رہے ہیں ،جس کی وجہ سے یہ یقینی بنانا مشکل ہو جاتا تھا کہ کنڈرگارٹن میں داخل ہونے سے
قبل ہر طالب علم کو مناسب تعاون موصول ہوتا تھا۔
الینوائے میں پہلی بار 2017-2018 ،میں شروع کرکے KIDS ،سبھی طلبہ کے بیچ کنڈرگارٹن کے لیے آمادگی کی ایک واحد ،ریاست گیر
تصویر فراہم کرے گا ،چاہے ان کا زپ کوڈ جو بھی ہو۔ یہ چیز گریڈ لیولز کے بیچ باہمی تعاون کو فروغ دے گی ،جس سے اضالع کو اہل
خانہ اور طلبہ کے لیے پری اسکول اور نگہداشت طفل سے کنڈرگارٹن میں منتقلی کو ہموار بنانے میں مدد ملے گی۔
 KIDSسے ماخوذ مشترکہ معلومات ریاستی تعلیمی بورڈ کے پاس جائے گی تاکہ وہ حامیوں اور پالیسی سازوں کو اس بابت مطلع کر سکے
کہ انتہائی مؤثر طریقے سے اہل خانہ اور بچوں کی خدمت انجام دینے کے لیے وسائل کو بہترین ڈھنگ سے کس طرح ہم آہنگ کیا جائے۔

مزید معلومات کے لیے
اپنے بچے کے کنڈرگارٹن کے استاد سے بات کریں یا  www.isbe.net/KIDSپر موجود وسائل چیک کریں۔

