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بچے کا اسکور کی حد
اسکور

 ہر لیول پر 
طلباء کی فیصد

پہال نام ایم۔ آخری نام
تاریخ پیدائش: 10/09/2010 آئی ڈی: EL03040003  گریڈ: 3 

نمونہ ڈسٹرکٹ کا نام
نمونہ اسکول ون کا نام

الینوائے

SPRING 2022  ELA 3 گریڈ

انگریزی زبان میں آرٹس/خواندگی تخمینہ رپورٹ، 2021–2022
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز میں ان مہارتوں، مشموالت کے علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں کی وضاحت کی گئی ہے جو ہائی اسکول کے اختتام 

پر طلباء کو کالج اور کیریئر کی درست سمت میں جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ الینوائے اسیسمنٹ ریڈینیس )IAR( اس بات کا 
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز کے ساتھ کس کامیابی سے گامزن ہے۔  Firstname تخمینہ لگاتا ہے کہ

IL والدین کے پورٹل https://il-results.pearsonaccessnext.com پر جائیں اور اپنے بچے کی کارکردگی کے نتائج آن الن دیکھنے کے لیے 
pSZf29CnPQwS     درج ذیل کوڈ کا استعمال کریں۔
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آپ کے بچے کا اسکور
Firstname نے IAR 2022 پر 701 کا تھرڈ گریڈ اسکور 

حاصل کیا ہے۔ یہ اسکور بچے کی حالیہ تدریسی مہارتوں اور علم 
اور سیکھی ہوئی چیزوں کا نئے تدریسی کاموں پر اطالق کرنے کی 

اس کی موجودہ صالحیتوں کا تخمینہ دکھاتا ہے۔ بلند اسکور عام طور 
پر لسانی فنون/خواندگی کی مضبوط علمی مہارتوں کے حصول اور 
اپنے علم کو زیادہ پیچیدہ تدریسی کاموں اور مسائل پر اطالق کرنے 

کی بہتر صالحیت رکھنے کی نشاندہی کرتا ہے۔

یاد رکھنا اہم ہے کہ آپ کے بچے کا IAR اسکور اس کی موجودہ 
تدریسی ترقی کا ایک estimate ہے۔ آپ کے بچے کا اسکور 
10.3 پوائنٹس تک زیادہ یا کم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے بچے 
کا کئی مرتبہ ٹیسٹ لیے جانے پر اس کے اسکور میں ہونے والی 

متوقع تبدیلی ہوتی ہے۔ اسکورز میں پائے جانے والے چھوٹے موٹے 
تضادات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا جانا چاہیئے۔

یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ ماضی کی کارکردگی سے مستقبل کی تعلیمی ترقی 
اور کامیابیوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اعلٰی معیار کی تعلیم اور 

طالب علم کی ذاتی کوشش اور رغبت مستقبل کی کارکردگی کو بہتر 
بنانے میں معاون ہو سکتی ہے۔

میں اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟
موجودہ تدریسی کارکردگی کی وضاحت کرنے کے لیے سٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن نے IAR اسکورز کو مہارتوں کے پانچ لیولز میں تقسیم کیا ہے.

اپنے ٹیچر سے پوچھیں:
ان مہارتوں اور تنقیدی سوچ کی صالحیتوں کی مثالوں کے لیے جو تیسرے گریڈ کے لسانی فنون/ خواندگی میں مختلف مہارت کی سطحوں کی 	 

خصوصیت ہیں یا مزید معلومات کے لیے https://il.mypearsonsupport.com/reporting مالحظہ کریں۔
یہ رپورٹ آپ کے بچے کی موجودہ خوبیوں اور مشکالت کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔	 
وہ اس سال کیا کریں گے اور آپ کے بچے کو پیش رفت میں مدد کے لیے گھر پر کیا کیا جا سکتا ہے؟	 

735L- 940L :835 اور رینجL :پیمائش Lexile® پیش گوئی شدہ
www.lexile.com پر پیشن گوئی شدہ Lexile رینج درج کریں تاکہ آپ کے طالب علم کی پڑھنے کی مہارت کو ان کی سطح کے لیے موزوں کتابوں 

کے ساتھ مالیا جا سکے۔
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صفحہ 2 از 2

پڑھنے اور لکھنے کی تیاری کے حوالے سے پانچ شعبوں پر ایک گہری نظر
کالج اور کیریئر کے لیے درست سمت پر چلنے کے لیے طلباء کو ہر گریڈ لیول پر کئی طرح کی مہارتیں، مشموالت کا علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں 
کو پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ اساتذہ اور اسکولوں کے نصاب کی انفرادی ترجیحات، طلباء کی دلچسپیوں اور بعد از اسکول اوقات میں طلباء کی سرگرمیوں میں 

پائے جانے والے تضادات اور دیگر کئی عوامل کی وجہ سے سیکھنے کے اس عمل کی شرح میں فرق پایا جاتا ہے۔

آپ کے بچے کی ہر شعبہ میں کارکردگی کی حد کو  H-Higher، M-Middle یا L-Lower لیول میں رکھتے ہوئے IAR ریڈنگ اور رائیٹنگ کے پانچ 
شعبوں میں تیاری کی وضاحت کرتا ہے۔ سنجیدہ نوعیت کے موضوعات کے بارے میں اپنے بچے کی کارکردگی کو جان کر آپ اپنے بچے کے مستقبل کی 

تدریسی بڑھوتری کے بارے میں اُس کے اساتذہ کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر گفتگو کر سکتے ہیں۔

Higher لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے ترغیب دی جا سکتی ہے کہ وہ   
اسکول اور گھر پر زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Middle لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے استاد )اساتذہ( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے مدد فراہم کی جائے   
کہ وہ اس شعبے میں اسکول اور گھر پر توقع سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Lower لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے ایسی اضافی معاونتوں کے بارے میں پوچھیں جو آپ کے   
بچے کو اسکول میں درکار ہو سکتی ہیں جن سے وہ گریڈ لیول کی توقعات پر پورا اترے اور اپنے بچے کی گھر پر مدد کے لیے آپ 

کو کون سے وسائل دستیاب ہیں۔

پہال نام ایم۔ آخری نام

جو طلباء ان پانچ شعبوں میں تیار ہوں، وہ کامیابی سے درج ذیل انجام دیتے ہیں:

ادبی متن

افسانہ، ڈرامہ اور شاعری پڑھنا اور ان کا تجزیہ کرنا

معلوماتی متن

غیر افسانوی متن، تاریخ، سائنس اور فنون پڑھنا اور ان کا تجزیہ 
کرنا

ذخیرہ الفاظ

الفاظ کے معانی متعین کرنے کے لیے اپنا تجربہ، سیاق و سباق اور 
تجزیہ استعمال کرنا

تحریری اظہار

طلباء جو پڑھیں، اُس سے اچھی مربوط تحریر تیار کرنے کے قابل ہونا

لسانی رسوم و رواج کا علم ہونا اور انہیں استعمال کرنا

معیاری انگریزی کے قواعد استعمال کرتے ہوئے کوئی تحریر تیار کرنا

مجموعی تحریرمجموعی عبارت خوانی

H

M

L

 طالب علم کی ترقی کا صدویہ 
اس سال طالب علم کی بڑھوتری کے صدویہ کا حساب لگانے کے لیے یا تو آپ کے بچے کے بارے میں یا اس کے تعلیمی ساتھیوں کے بارے میں ناکافی 

معلومات تھیں۔ پہلے سال جب کسی طالب علم کے الینوائے میں ٹیسٹس ہوتے ہیں تو یہ ان کا بیس الئن سال ہوتا ہے۔

رائٹنگ کی انتہائی فروغ شدہ مہارتیںپڑھنے کی انتہائی ماہرانہ قابلیت

لکھنےکی کم ماہرانہ قابلیتریڈنگ کی کم فروغ شدہ مہارتیں
*آپ کے بچے کا اسکور 10 تا 60 کے پیمانہ پر 25 ہے*آپ کے بچے کا اسکور 10 تا 90 کے پیمانہ پر 38 ہے

آپ کے بچے کا* 
آپ کے بچے کا* اسکور

اسکور

M

H

LL

H

ریاست بھر کی اوسط
ریاست بھر کی اوسط
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بچے کا اسکور کی حد
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 ہر لیول پر 
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پہال نام ایم۔ آخری نام
تاریخ پیدائش: 03/30/2009 آئی ڈی: EL04040033 گریڈ: 4

نمونہ ڈسٹرکٹ کا نام
نمونہ اسکول ون کا نام

الینوائے

SPRING 2022  ELA 4 گریڈ

انگریزی زبان میں آرٹس/خواندگی تخمینہ رپورٹ، 2021–2022
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز میں ان مہارتوں، مشموالت کے علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں کی وضاحت کی گئی ہے جو ہائی اسکول کے اختتام 

پر طلباء کو کالج اور کیریئر کی درست سمت میں جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ الینوائے اسیسمنٹ ریڈینیس )IAR( اس بات کا 
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز کے ساتھ کس کامیابی سے گامزن ہے۔  Firstname تخمینہ لگاتا ہے کہ

IL والدین کے پورٹل https://il-results.pearsonaccessnext.com پر جائیں اور اپنے بچے کی کارکردگی کے نتائج آن الن دیکھنے کے لیے 
zrgP84FXD5nr     ذیل کا کوڈ استعمال کریں۔
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آپ کے بچے کا اسکور
Firstname نے IAR 2022 پر چوتھے گریڈ میں 746 کا 

اسکور حاصل کیا ہے۔ یہ اسکور بچے کی حالیہ تدریسی مہارتوں اور 
علم اور سیکھی ہوئی چیزوں کا نئے تدریسی کاموں پر اطالق کرنے 
کی اس کی موجودہ صالحیتوں کا تخمینہ دکھاتا ہے۔ بلند اسکور عام 

طور پر لسانی فنون/خواندگی کی مضبوط علمی مہارتوں کے حصول 
اور اپنے علم کو زیادہ پیچیدہ تدریسی کاموں اور مسائل پر اطالق 

کرنے کی بہتر صالحیت رکھنے کی نشاندہی کرتا ہے۔

یاد رکھنا اہم ہے کہ آپ کے بچے کا IAR اسکور اس کی موجودہ 
تدریسی ترقی کا ایک estimate ہے۔ آپ کے بچے کا اسکور 
11.3 پوائنٹس تک کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے بچے 
کا کئی مرتبہ ٹیسٹ لیے جانے پر اس کے اسکور میں ہونے والی 

متوقع تبدیلی ہوتی ہے۔ اسکورز میں پائے جانے والے چھوٹے موٹے 
تضادات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا جانا چاہیئے۔

یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ ماضی کی کارکردگی سے مستقبل کی تعلیمی ترقی 
اور کامیابیوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اعلٰی معیار کی تعلیم اور 

طالب علم کی ذاتی کوشش اور رغبت مستقبل کی کارکردگی کو بہتر 
بنانے میں معاون ہو سکتی ہے۔

میں اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟
موجودہ تدریسی کارکردگی کی وضاحت کرنے کے لیے سٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن نے IAR اسکورز کو مہارتوں کے پانچ لیولز میں تقسیم کیا ہے.

اپنے ٹیچر سے پوچھیں:
ان مہارتوں اور تنقیدی سوچ کی صالحیتوں کی مثالوں کے لیے جو چوتھے گریڈ کے لسانی فنون/ خواندگی میں مختلف مہارت کی سطحوں کی 	 

خصوصیت ہیں یا مزید معلومات کے لیے https://il.mypearsonsupport.com/reporting مالحظہ کریں۔
یہ رپورٹ آپ کے بچے کی موجودہ خوبیوں اور مشکالت کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔	 
وہ اس سال کیا کریں گے اور آپ کے بچے کو پیش رفت میں مدد کے لیے گھر پر کیا کیا جا سکتا ہے؟	 

735L- 940L :835 اور رینجL :پیمائش Lexile® پیش گوئی شدہ
www.lexile.com پر پیشن گوئی شدہ Lexile رینج درج کریں تاکہ آپ کے طالب علم کی پڑھنے کی مہارت کو ان کی سطح کے لیے موزوں کتابوں 

کے ساتھ مالیا جا سکے۔
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اسٹیٹ کا اوسط 741



صفحہ 2 از 2

پڑھنے اور لکھنے کی تیاری کے حوالے سے پانچ شعبوں پر ایک گہری نظر
کالج اور کیریئر کے لیے درست سمت پر چلنے کے لیے طلباء کو ہر گریڈ لیول پر کئی طرح کی مہارتیں، مشموالت کا علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں 
کو پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ اساتذہ اور اسکولوں کے نصاب کی انفرادی ترجیحات، طلباء کی دلچسپیوں اور بعد از اسکول اوقات میں طلباء کی سرگرمیوں میں 

پائے جانے والے تضادات اور دیگر کئی عوامل کی وجہ سے سیکھنے کے اس عمل کی شرح میں فرق پایا جاتا ہے۔

آپ کے بچے کی ہر شعبہ میں کارکردگی کی حد کو  H-Higher، M-Middle یا L-Lower لیول میں رکھتے ہوئے IAR ریڈنگ اور رائیٹنگ کے پانچ 
شعبوں میں تیاری کی وضاحت کرتا ہے۔ سنجیدہ نوعیت کے موضوعات کے بارے میں اپنے بچے کی کارکردگی کو جان کر آپ اپنے بچے کے مستقبل کی 

تدریسی بڑھوتری کے بارے میں اُس کے اساتذہ کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر گفتگو کر سکتے ہیں۔

Higher لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے ترغیب دی جا سکتی ہے کہ وہ   
اسکول اور گھر پر زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Middle لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے استاد )اساتذہ( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے مدد فراہم کی جائے   
کہ وہ اس شعبے میں اسکول اور گھر پر توقع سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Lower لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے ایسی اضافی معاونتوں کے بارے میں پوچھیں جو آپ کے   
بچے کو اسکول میں درکار ہو سکتی ہیں جن سے وہ گریڈ لیول کی توقعات پر پورا اترے اور اپنے بچے کی گھر پر مدد کے لیے آپ 

کو کون سے وسائل دستیاب ہیں۔

پہال نام ایم۔ آخری نام

جو طلباء ان پانچ شعبوں میں تیار ہوں، وہ کامیابی سے درج ذیل انجام دیتے ہیں:

ادبی متن

افسانہ، ڈرامہ اور شاعری پڑھنا اور ان کا تجزیہ کرنا

معلوماتی متن

غیر افسانوی متن، تاریخ، سائنس اور فنون پڑھنا اور ان کا تجزیہ 
کرنا

ذخیرہ الفاظ

الفاظ کے معانی متعین کرنے کے لیے اپنا تجربہ، سیاق و سباق اور 
تجزیہ استعمال کرنا

تحریری اظہار

طلباء جو پڑھیں، اُس سے اچھی مربوط تحریر تیار کرنے کے قابل ہونا

لسانی رسوم و رواج کا علم ہونا اور انہیں استعمال کرنا

معیاری انگریزی کے قواعد استعمال کرتے ہوئے کوئی تحریر تیار کرنا

مجموعی تحریرمجموعی عبارت خوانی

H

M

L

 طالبعلم کی بڑھوتری کا صدویہ 
ایک طالبعلم کی بڑھوتری کے صدویہ میں آپ کے بچے کی تعلیمی ترقی کا موازنہ الینوائز کے دیگر بچوں کے ساتھ وقت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ 

بڑھوتری کا اوسط صدویہ 50 ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے بڑا صدویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے زیادہ ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے کم صدویہ یہ 
ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے کم ہے۔

اس سال آپ کے بچے کا اسکور الینوائے کے ایسے 52 فیصد طلباء کے برابر یا ان سے بہتر ہے جن کا اسکور پچھلے سال )سالوں( کے دوران تشخیص میں 
آپ کے بچے جیسا ہی تھا۔

رائٹنگ کی انتہائی فروغ شدہ مہارتیںپڑھنے کی انتہائی ماہرانہ قابلیت

رائٹنگ کی کم فروغ شدہ مہارتیںریڈنگ کی کم فروغ شدہ مہارتیں
*آپ کے بچے کا اسکور 10 تا 60 کے پیمانہ پر 25 ہے*آپ کے بچے کا اسکور 10 تا 90 کے پیمانہ پر 55 ہے

آپ کے بچے کا* 
اسکور

آپ کے بچے کا* 
اسکور

M

H

L

H

M

ریاست بھر کی اوسطریاست بھر کی اوسط



صفحہ 2 کا 1

لیول 5

لیول 4

لیول 3

لیول 2

لیول 1

بچے کا اسکور کی حد
اسکور

 ہر لیول پر 
طلباء کی فیصد

پہال نام ایم۔ آخری نام
تاریخ پیدائش: 10/22/2008 آئی ڈی: EL05040013  گریڈ: 5 

نمونہ ڈسٹرکٹ کا نام
نمونہ اسکول ون کا نام

الینوائے

SPRING 2022  ELA 5 گریڈ

انگریزی زبان میں آرٹس/خواندگی تخمینہ رپورٹ، 2021–2022
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز میں ان مہارتوں، مشموالت کے علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں کی وضاحت کی گئی ہے جو ہائی اسکول کے اختتام 

پر طلباء کو کالج اور کیریئر کی درست سمت میں جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ الینوائے اسیسمنٹ ریڈینیس )IAR( اس بات کا 
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز کے ساتھ کس کامیابی سے گامزن ہے۔  Firstname تخمینہ لگاتا ہے کہ

IL والدین کے پورٹل https://il-results.pearsonaccessnext.com پر جائیں اور اپنے بچے کی کارکردگی کے نتائج آن الن دیکھنے کے لیے 
4wdmR5FPW4h6   ذیل کا کوڈ استعمال کریں۔
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آپ کے بچے کا اسکور
Firstname نے IAR 2022 کے پانچویں گریڈ میں 789 سکور 

حاصل کیا ہے۔ یہ اسکور بچے کی حالیہ تدریسی مہارتوں اور علم 
اور سیکھی ہوئی چیزوں کا نئے تدریسی کاموں پر اطالق کرنے کی 

اس کی موجودہ صالحیتوں کا تخمینہ دکھاتا ہے۔ بلند اسکور عام طور 
پر لسانی فنون/خواندگی کی مضبوط علمی مہارتوں کے حصول اور 
اپنے علم کو زیادہ پیچیدہ تدریسی کاموں اور مسائل پر اطالق کرنے 

کی بہتر صالحیت رکھنے کی نشاندہی کرتا ہے۔

یاد رکھنا اہم ہے کہ آپ کے بچے کا IAR اسکور اس کی موجودہ 
تدریسی ترقی کا ایک estimate ہے۔ آپ کے بچے کا اسکور 
9.3 پوائنٹس تک کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے بچے 

کا کئی مرتبہ ٹیسٹ لیے جانے پر اس کے اسکور میں ہونے والی 
متوقع تبدیلی ہوتی ہے۔ اسکورز میں پائے جانے والے چھوٹے موٹے 

تضادات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا جانا چاہیئے۔

یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ ماضی کی کارکردگی سے مستقبل کی تعلیمی ترقی 
اور کامیابیوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اعلٰی معیار کی تعلیم اور 

طالب علم کی ذاتی کوشش اور رغبت مستقبل کی کارکردگی کو بہتر 
بنانے میں معاون ہو سکتی ہے۔

میں اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟
موجودہ تدریسی کارکردگی کی وضاحت کرنے کے لیے سٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن نے IAR اسکورز کو مہارتوں کے پانچ لیولز میں تقسیم کیا ہے.

اپنے ٹیچر سے پوچھیں:
ان مہارتوں اور تنقیدی سوچ کی صالحیتوں کی مثالوں کے لیے جو پانچویں گریڈ کے لسانی فنون/ خواندگی میں مختلف مہارت کی سطحوں کی 	 

خصوصیت ہیں یا مزید معلومات کے لیے https://il.mypearsonsupport.com/reporting مالحظہ کریں۔
یہ رپورٹ آپ کے بچے کی موجودہ خوبیوں اور مشکالت کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔	 
وہ اس سال کیا کریں گے اور آپ کے بچے کو پیش رفت میں مدد کے لیے گھر پر کیا کیا جا سکتا ہے؟	 

735L- 940L :835 اور رینجL :پیمائش Lexile® پیش گوئی شدہ
www.lexile.com پر پیشن گوئی شدہ Lexile رینج درج کریں تاکہ آپ کے طالب علم کی پڑھنے کی مہارت کو ان کی سطح کے لیے موزوں کتابوں 

کے ساتھ مالیا جا سکے۔

3%

36%

29%

21%

11%

اسٹیٹ کا اوسط 740

5



صفحہ 2 از 2

پڑھنے اور لکھنے کی تیاری کے حوالے سے پانچ شعبوں پر ایک گہری نظر
کالج اور کیریئر کے لیے درست سمت پر چلنے کے لیے طلباء کو ہر گریڈ لیول پر کئی طرح کی مہارتیں، مشموالت کا علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں 
کو پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ اساتذہ اور اسکولوں کے نصاب کی انفرادی ترجیحات، طلباء کی دلچسپیوں اور بعد از اسکول اوقات میں طلباء کی سرگرمیوں میں 

پائے جانے والے تضادات اور دیگر کئی عوامل کی وجہ سے سیکھنے کے اس عمل کی شرح میں فرق پایا جاتا ہے۔

آپ کے بچے کی ہر شعبہ میں کارکردگی کی حد کو  H-Higher، M-Middle یا L-Lower لیول میں رکھتے ہوئے IAR ریڈنگ اور رائیٹنگ کے پانچ 
شعبوں میں تیاری کی وضاحت کرتا ہے۔ سنجیدہ نوعیت کے موضوعات کے بارے میں اپنے بچے کی کارکردگی کو جان کر آپ اپنے بچے کے مستقبل کی 

تدریسی بڑھوتری کے بارے میں اُس کے اساتذہ کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر گفتگو کر سکتے ہیں۔

Higher لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے ترغیب دی جا سکتی ہے کہ وہ   
اسکول اور گھر پر زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Middle لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے استاد )اساتذہ( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے مدد فراہم کی جائے   
کہ وہ اس شعبے میں اسکول اور گھر پر توقع سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Lower لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے ایسی اضافی معاونتوں کے بارے میں پوچھیں جو آپ کے   
بچے کو اسکول میں درکار ہو سکتی ہیں جن سے وہ گریڈ لیول کی توقعات پر پورا اترے اور اپنے بچے کی گھر پر مدد کے لیے آپ 

کو کون سے وسائل دستیاب ہیں۔

پہال نام ایم۔ آخری نام

جو طلباء ان پانچ شعبوں میں تیار ہوں، وہ کامیابی سے درج ذیل انجام دیتے ہیں:

ادبی متن

افسانہ، ڈرامہ اور شاعری پڑھنا اور ان کا تجزیہ کرنا

معلوماتی متن

غیر افسانوی متن، تاریخ، سائنس اور فنون پڑھنا اور ان کا تجزیہ 
کرنا

ذخیرہ الفاظ

الفاظ کے معانی متعین کرنے کے لیے اپنا تجربہ، سیاق و سباق اور 
تجزیہ استعمال کرنا

تحریری اظہار

طلباء جو پڑھیں، اُس سے اچھی مربوط تحریر تیار کرنے کے قابل ہونا

لسانی رسوم و رواج کا علم ہونا اور انہیں استعمال کرنا

معیاری انگریزی کے قواعد استعمال کرتے ہوئے کوئی تحریر تیار کرنا

مجموعی تحریرمجموعی عبارت خوانی

H

M

L

 طالبعلم کی بڑھوتری کا صدویہ 
ایک طالبعلم کی بڑھوتری کے صدویہ میں آپ کے بچے کی تعلیمی ترقی کا موازنہ الینوائز کے دیگر بچوں کے ساتھ وقت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ 

بڑھوتری کا اوسط صدویہ 50 ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے بڑا صدویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے زیادہ ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے کم صدویہ یہ 
ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے کم ہے۔

اس سال آپ کے بچے کا اسکور الینوائے کے ایسے 53 فیصد طلباء کے برابر یا ان سے بہتر ہے جن کا اسکور پچھلے سال )سالوں( کے دوران تشخیص میں 
آپ کے بچے جیسا ہی تھا۔

رائٹنگ کی انتہائی فروغ شدہ مہارتیںپڑھنے کی انتہائی ماہرانہ قابلیت

لکھنےکی کم ماہرانہ قابلیتریڈنگ کی کم فروغ شدہ مہارتیں
*آپ کے بچے کا اسکور 10 تا 60 کے پیمانہ پر 35 ہے*آپ کے بچے کا اسکور 10 تا 90 کے پیمانہ پر 50 ہے

آپ کے بچے* کا 
اسکور

آپ کے بچے کا* 
اسکور

M

H

L

H

L

ریاست بھر کی اوسطریاست بھر کی اوسط



صفحہ 2 کا 1

لیول 5

لیول 4

لیول 3

لیول 2

لیول 1

بچے کا اسکور کی حد
اسکور

 ہر لیول پر 
طلباء کی فیصد

پہال نام ایم۔ آخری نام
تاریخ پیدائش: 10/09/2007 آئی ڈی: EL06040003  گریڈ: 6

نمونہ ڈسٹرکٹ کا نام
نمونہ اسکول ون کا نام

الینوائے

SPRING 2022  ELA 6 گریڈ

انگریزی زبان میں آرٹس/خواندگی تخمینہ رپورٹ، 2021–2022
الینوائز لرننگ سٹینڈرڈز میں ان مہارتوں، موضوعات کے علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں کی وضاحت کی گئی ہے جو ہائی اسکول کے اختتام 
پر طلباء کو کالج اور کیریئر کی درست سمت میں جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ الینوائے اسیسمنٹ ریڈینیس )IAR( اس بات کا 

الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز کے حساب سے کامیاب ہے۔  Firstname تخمینہ لگاتا ہے کہ

IL والدین کے پورٹل https://il-results.pearsonaccessnext.com پر جائیں اور اپنے بچے کی کارکردگی کے نتائج آن الن دیکھنے کے لیے 
Rz8Nppysqw7T     ذیل کا کوڈ استعمال کریں۔
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آپ کے بچے کا اسکور
Firstname نے IAR 2022 پر چھٹی گریڈ میں 701 کا اسکور 

حاصل کیا ہے۔ یہ اسکور بچے کی حالیہ تدریسی مہارتوں اور علم 
اور سیکھی ہوئی چیزوں کا نئے تدریسی کاموں پر اطالق کرنے کی 

اس کی موجودہ صالحیتوں کا تخمینہ دکھاتا ہے۔ بلند اسکور عام طور 
پر لسانی فنون/خواندگی کی مضبوط علمی مہارتوں کے حصول اور 
اپنے علم کو زیادہ پیچیدہ تدریسی کاموں اور مسائل پر اطالق کرنے 

کی بہتر صالحیت رکھنے کی نشاندہی کرتا ہے۔

یاد رکھنا اہم ہے کہ آپ کے بچے کا IAR اسکور اس کی موجودہ 
تدریسی ترقی کا ایک estimate ہے۔ آپ کے بچے کا اسکور 
13.3 پوائنٹس تک کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے بچے 
کا کئی مرتبہ ٹیسٹ لیے جانے پر اس کے اسکور میں ہونے والی 

متوقع تبدیلی ہوتی ہے۔ اسکورز میں پائے جانے والے چھوٹے موٹے 
تضادات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا جانا چاہیئے۔

یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ ماضی کی کارکردگی سے مستقبل کی تعلیمی ترقی 
اور کامیابیوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اعلٰی معیار کی تعلیم اور 

طالب علم کی ذاتی کوشش اور رغبت مستقبل کی کارکردگی کو بہتر 
بنانے میں معاون ہو سکتی ہے۔

میں اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟
موجودہ تدریسی کارکردگی کی وضاحت کرنے کے لیے سٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن نے IAR اسکورز کو مہارتوں کے پانچ لیولز میں تقسیم کیا ہے.

اپنے ٹیچر سے پوچھیں:
ان مہارتوں اور تنقیدی سوچ کی صالحیتوں کی مثالوں کے لیے جو چھٹے گریڈ کے لسانی فنون/ خواندگی میں مختلف مہارت کی سطحوں کی خصوصیت 	 

ہیں یا مزید معلومات کے لیے https://il.mypearsonsupport.com/reporting مالحظہ کریں۔
یہ رپورٹ آپ کے بچے کی موجودہ خوبیوں اور مشکالت کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔	 
وہ اس سال کیا کریں گے اور آپ کے بچے کو پیش رفت میں مدد کے لیے گھر پر کیا کیا جا سکتا ہے؟	 

735L- 940L :835 اور رینجL :پیمائش Lexile® پیش گوئی شدہ
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کے ساتھ مالیا جا سکے۔

4%

31%

32%

22%

11%

اسٹیٹ کا اوسط 738
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پڑھنے اور لکھنے کی تیاری کے حوالے سے پانچ شعبوں پر ایک گہری نظر
کالج اور کیریئر کے لیے درست سمت پر چلنے کے لیے طلباء کو ہر گریڈ لیول پر کئی طرح کی مہارتیں، مشموالت کا علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں 
کو پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ اساتذہ اور اسکولوں کے نصاب کی انفرادی ترجیحات، طلباء کی دلچسپیوں اور بعد از اسکول اوقات میں طلباء کی سرگرمیوں میں 

پائے جانے والے تضادات اور دیگر کئی عوامل کی وجہ سے سیکھنے کے اس عمل کی شرح میں فرق پایا جاتا ہے۔

آپ کے بچے کی ہر شعبہ میں کارکردگی کی حد کو  H-Higher، M-Middle یا L-Lower لیول میں رکھتے ہوئے IAR ریڈنگ اور رائیٹنگ کے پانچ 
شعبوں میں تیاری کی وضاحت کرتا ہے۔ سنجیدہ نوعیت کے موضوعات کے بارے میں اپنے بچے کی کارکردگی کو جان کر آپ اپنے بچے کے مستقبل کی 

تدریسی بڑھوتری کے بارے میں اُس کے اساتذہ کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر گفتگو کر سکتے ہیں۔

Higher لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے ترغیب دی جا سکتی ہے کہ وہ   
اسکول اور گھر پر زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Middle لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے استاد )اساتذہ( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے مدد فراہم کی جائے   
کہ وہ اس شعبے میں اسکول اور گھر پر توقع سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Lower لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے ایسی اضافی معاونتوں کے بارے میں پوچھیں جو آپ کے   
بچے کو اسکول میں درکار ہو سکتی ہیں جن سے وہ گریڈ لیول کی توقعات پر پورا اترے اور اپنے بچے کی گھر پر مدد کے لیے آپ 

کو کون سے وسائل دستیاب ہیں۔

پہال نام ایم۔ آخری نام

جو طلباء ان پانچ شعبوں میں تیار ہوں، وہ کامیابی سے درج ذیل انجام دیتے ہیں:

ادبی متن

افسانہ، ڈرامہ اور شاعری پڑھنا اور ان کا تجزیہ کرنا

معلوماتی متن

غیر افسانوی متن، تاریخ، سائنس اور فنون پڑھنا اور ان کا تجزیہ 
کرنا

ذخیرہ الفاظ

الفاظ کے معانی متعین کرنے کے لیے اپنا تجربہ، سیاق و سباق اور 
تجزیہ استعمال کرنا

تحریری اظہار

طلباء جو پڑھیں، اُس سے اچھی مربوط تحریر تیار کرنے کے قابل ہونا

لسانی رسوم و رواج کا علم ہونا اور انہیں استعمال کرنا

معیاری انگریزی کے قواعد استعمال کرتے ہوئے کوئی تحریر تیار کرنا

مجموعی تحریرمجموعی عبارت خوانی

H

M

L

 طالبعلم کی بڑھوتری کا صدویہ 
ایک طالبعلم کی بڑھوتری کے صدویہ میں آپ کے بچے کی تعلیمی ترقی کا موازنہ الینوائز کے دیگر بچوں کے ساتھ وقت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ 

بڑھوتری کا اوسط صدویہ 50 ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے بڑا صدویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے زیادہ ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے کم صدویہ یہ 
ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے کم ہے۔

اس سال آپ کے بچے کا اسکور الینوائے کے ایسے 54 فیصد طلباء کے برابر یا ان سے بہتر ہے جن کا اسکور پچھلے سال )سالوں( کے دوران تشخیص میں 
آپ کے بچے جیسا ہی تھا۔

رائٹنگ کی انتہائی فروغ شدہ مہارتیںپڑھنے کی انتہائی ماہرانہ قابلیت

لکھنےکی کم ماہرانہ قابلیتریڈنگ کی کم فروغ شدہ مہارتیں
*آپ کے بچے کا اسکور 10 تا 60 کے پیمانہ پر 25 ہے*آپ کے بچے کا اسکور 10 تا 90 کے پیمانہ پر 38 ہے

آپ کے بچے کا* 
آپ کے بچے* کا اسکور

اسکور

M

H

LL

H

ریاست بھر کی اوسطریاست بھر کی اوسط
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لیول 5

لیول 4

لیول 3

لیول 2

لیول 1

بچے کا اسکور کی حد
اسکور

 ہر لیول پر 
طلباء کی فیصد

پہال نام ایم۔ آخری نام
تاریخ پیدائش: 03/30/2006 آئی ڈی: EL07040033 گریڈ: 7

نمونہ ڈسٹرکٹ کا نام
نمونہ اسکول ون کا نام

الینوائے

SPRING 2022  ELA 7 گریڈ

انگریزی زبان میں آرٹس/خواندگی تخمینہ رپورٹ، 2021–2022
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز میں ان مہارتوں، مشموالت کے علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں کی وضاحت کی گئی ہے جو ہائی اسکول کے اختتام 

پر طلباء کو کالج اور کیریئر کی درست سمت میں جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ الینوائے اسیسمنٹ ریڈینیس )IAR( اس بات کا 
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز کے ساتھ کس کامیابی سے گامزن ہے۔  Firstname تخمینہ لگاتا ہے کہ

IL والدین کے پورٹل https://il-results.pearsonaccessnext.com  پر جائیں اور اپنے بچے کی کارکردگی کے نتائج آن الن دیکھنے کے لیے 
jbTHBGrT4sTV     ذیل کا کوڈ استعمال کریں۔

850

810

750

725

700

650

746

آپ کے بچے کا اسکور
Firstname نے IAR 2022 پر ساتویں گریڈ میں 746 کا اسکور 

حاصل کیا ہے۔ یہ اسکور بچے کی حالیہ تدریسی مہارتوں اور علم 
اور سیکھی ہوئی چیزوں کا نئے تدریسی کاموں پر اطالق کرنے کی 

اس کی موجودہ صالحیتوں کا تخمینہ دکھاتا ہے۔ بلند اسکور عام طور 
پر لسانی فنون/خواندگی کی مضبوط علمی مہارتوں کے حصول اور 
اپنے علم کو زیادہ پیچیدہ تدریسی کاموں اور مسائل پر اطالق کرنے 

کی بہتر صالحیت رکھنے کی نشاندہی کرتا ہے۔

یاد رکھنا اہم ہے کہ آپ کے بچے کا IAR اسکور اس کی موجودہ 
تدریسی ترقی کا ایک estimate ہے۔ آپ کے بچے کا اسکور 
12.3 پوائنٹس تک کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے بچے 
کا کئی مرتبہ ٹیسٹ لیے جانے پر اس کے اسکور میں ہونے والی 

متوقع تبدیلی ہوتی ہے۔ اسکورز میں پائے جانے والے چھوٹے موٹے 
تضادات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا جانا چاہیئے۔

یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ ماضی کی کارکردگی سے مستقبل کی تعلیمی ترقی 
اور کامیابیوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اعلٰی معیار کی تعلیم اور 

طالب علم کی ذاتی کوشش اور رغبت مستقبل کی کارکردگی کو بہتر 
بنانے میں معاون ہو سکتی ہے۔

میں اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟
موجودہ تدریسی کارکردگی کی وضاحت کرنے کے لیے سٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن نے IAR اسکورز کو مہارتوں کے پانچ لیولز میں تقسیم کیا ہے.

اپنے ٹیچر سے پوچھیں:
ان مہارتوں اور تنقیدی سوچ کی صالحیتوں کی مثالوں کے لیے جو ساتویں گریڈ کے لسانی فنون/ خواندگی میں مختلف مہارت کی سطحوں کی 	 

خصوصیت ہیں یا مزید معلومات کے لیے https://il.mypearsonsupport.com/reporting مالحظہ کریں۔
یہ رپورٹ آپ کے بچے کی موجودہ خوبیوں اور مشکالت کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔	 
وہ اس سال کیا کریں گے اور آپ کے بچے کو پیش رفت میں مدد کے لیے گھر پر کیا کیا جا سکتا ہے؟	 

735L- 940L :835 اور رینجL :پیمائش Lexile® پیش گوئی شدہ
www.lexile.com پر پیشن گوئی شدہ Lexile رینج درج کریں تاکہ آپ کے طالب علم کی پڑھنے کی مہارت کو ان کی سطح کے لیے موزوں کتابوں 

کے ساتھ مالیا جا سکے۔

9%

30%

27%

19%

14%

اسٹیٹ کا اوسط 739
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پڑھنے اور لکھنے کی تیاری کے حوالے سے پانچ شعبوں پر ایک گہری نظر
کالج اور کیریئر کے لیے درست سمت پر چلنے کے لیے طلباء کو ہر گریڈ لیول پر کئی طرح کی مہارتیں، مشموالت کا علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں 
کو پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ اساتذہ اور اسکولوں کے نصاب کی انفرادی ترجیحات، طلباء کی دلچسپیوں اور بعد از اسکول اوقات میں طلباء کی سرگرمیوں میں 

پائے جانے والے تضادات اور دیگر کئی عوامل کی وجہ سے سیکھنے کے اس عمل کی شرح میں فرق پایا جاتا ہے۔

آپ کے بچے کی ہر شعبہ میں کارکردگی کی حد کو  H-Higher، M-Middle یا L-Lower لیول میں رکھتے ہوئے IAR ریڈنگ اور رائیٹنگ کے پانچ 
شعبوں میں تیاری کی وضاحت کرتا ہے۔ سنجیدہ نوعیت کے موضوعات کے بارے میں اپنے بچے کی کارکردگی کو جان کر آپ اپنے بچے کے مستقبل کی 

تدریسی بڑھوتری کے بارے میں اُس کے اساتذہ کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر گفتگو کر سکتے ہیں۔

Higher لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے ترغیب دی جا سکتی ہے کہ وہ   
اسکول اور گھر پر زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Middle لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے استاد )اساتذہ( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے مدد فراہم کی جائے   
کہ وہ اس شعبے میں اسکول اور گھر پر توقع سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Lower لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے ایسی اضافی معاونتوں کے بارے میں پوچھیں جو آپ کے   
بچے کو اسکول میں درکار ہو سکتی ہیں جن سے وہ گریڈ لیول کی توقعات پر پورا اترے اور اپنے بچے کی گھر پر مدد کے لیے آپ 

کو کون سے وسائل دستیاب ہیں۔

پہال نام ایم۔ آخری نام

جو طلباء ان پانچ شعبوں میں تیار ہوں، وہ کامیابی سے درج ذیل انجام دیتے ہیں:

ادبی متن

افسانہ، ڈرامہ اور شاعری پڑھنا اور ان کا تجزیہ کرنا

معلوماتی متن

غیر افسانوی متن، تاریخ، سائنس اور فنون پڑھنا اور ان کا تجزیہ 
کرنا

ذخیرہ الفاظ

الفاظ کے معانی متعین کرنے کے لیے اپنا تجربہ، سیاق و سباق اور 
تجزیہ استعمال کرنا

تحریری اظہار

طلباء جو پڑھیں، اُس سے اچھی مربوط تحریر تیار کرنے کے قابل ہونا

لسانی رسوم و رواج کا علم ہونا اور انہیں استعمال کرنا

معیاری انگریزی کے قواعد استعمال کرتے ہوئے کوئی تحریر تیار کرنا

مجموعی تحریرمجموعی عبارت خوانی

H

M

L

 طالبعلم کی بڑھوتری کا صدویہ 
ایک طالبعلم کی بڑھوتری کے صدویہ میں آپ کے بچے کی تعلیمی ترقی کا موازنہ الینوائز کے دیگر بچوں کے ساتھ وقت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ 

بڑھوتری کا اوسط صدویہ 50 ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے بڑا صدویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے زیادہ ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے کم صدویہ یہ 
ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے کم ہے۔

اس سال آپ کے بچے کا اسکور الینوائز کے ایسے 55 فیصد طلباء کے برابر یا ان سے بہتر ہے جن کا اسکور پچھلے سال )سالوں( کے دوران تشخیص میں 
آپ کے بچے جیسا ہی تھا۔

رائٹنگ کی انتہائی فروغ شدہ مہارتیںپڑھنے کی انتہائی ماہرانہ قابلیت

رائٹنگ کی کم فروغ شدہ مہارتیںریڈنگ کی کم فروغ شدہ مہارتیں
*آپ کے بچے کا اسکور 10 تا 60 کے پیمانہ پر 25 ہے*آپ کے بچے کا اسکور 10 تا 90 کے پیمانہ پر 55 ہے

آپ کے بچے کا* 
اسکور

آپ کے بچے کا* 
اسکور

H

H

L

M

M

ریاست بھر کی اوسطریاست بھر کی اوسط



صفحہ 2 کا 1

لیول 5

لیول 4

لیول 3

لیول 2

لیول 1

بچے کا اسکور کی حد
اسکور

 ہر لیول پر 
طلباء کی فیصد

پہال نام ایم۔ آخری نام
تاریخ پیدائش: 10/22/2005 آئی ڈی : EL08040013  گریڈ: 8

نمونہ ڈسٹرکٹ کا نام
نمونہ اسکول ون کا نام

الینوائے

SPRING 2022  ELA 8 گریڈ

انگریزی زبان میں آرٹس/خواندگی تخمینہ رپورٹ، 2021–2022
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز میں ان مہارتوں، مشموالت کے علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں کی وضاحت کی گئی ہے جو ہائی اسکول کے اختتام 

پر طلباء کو کالج اور کیریئر کی درست سمت میں جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ الینوائے اسیسمنٹ ریڈینیس )IAR( اس بات کا 
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز کے ساتھ کس کامیابی سے گامزن ہے۔  Firstname تخمینہ لگاتا ہے کہ

IL والدین کے پورٹل https://il-results.pearsonaccessnext.com پر جائیں اور اپنے بچے کی کارکردگی کے نتائج آن الن دیکھنے کے لیے 
DYPW6vVYVsng     ذیل کا کوڈ استعمال کریں۔
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آپ کے بچے کا اسکور
Firstname نے IAR 2022 پر آٹھویں گریڈ میں  789 کا 

اسکور حاصل کیا ہے۔ یہ اسکور بچے کی حالیہ تدریسی مہارتوں اور 
علم اور سیکھی ہوئی چیزوں کا نئے تدریسی کاموں پر اطالق کرنے 
کی اس کی موجودہ صالحیتوں کا تخمینہ دکھاتا ہے۔ بلند اسکور عام 

طور پر لسانی فنون/خواندگی کی مضبوط علمی مہارتوں کے حصول 
اور اپنے علم کو زیادہ پیچیدہ تدریسی کاموں اور مسائل پر اطالق 

کرنے کی بہتر صالحیت رکھنے کی نشاندہی کرتا ہے۔

یاد رکھنا اہم ہے کہ آپ کے بچے کا IAR اسکور اس کی موجودہ 
تدریسی ترقی کا ایک estimate ہے۔ آپ کے بچے کا اسکور 
7.3 پوائنٹس تک کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے بچے 

کا کئی مرتبہ ٹیسٹ لیے جانے پر اس کے اسکور میں ہونے والی 
متوقع تبدیلی ہوتی ہے۔ اسکورز میں پائے جانے والے چھوٹے موٹے 

تضادات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا جانا چاہیئے۔

یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ ماضی کی کارکردگی سے مستقبل کی تعلیمی ترقی 
اور کامیابیوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اعلٰی معیار کی تعلیم اور 

طالب علم کی ذاتی کوشش اور رغبت مستقبل کی کارکردگی کو بہتر 
بنانے میں معاون ہو سکتی ہے۔

میں اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟
موجودہ تدریسی کارکردگی کی وضاحت کرنے کے لیے سٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن نے IAR اسکورز کو مہارتوں کے پانچ لیولز میں تقسیم کیا ہے.

اپنے ٹیچر سے پوچھیں:
ان مہارتوں اور تنقیدی سوچ کی صالحیتوں کی مثالوں کے لیے جو آٹھویں گریڈ کے لسانی فنون/ خواندگی میں مختلف مہارت کی سطحوں کی 	 

خصوصیت ہیں یا مزید معلومات کے لیے https://il.mypearsonsupport.com/reporting مالحظہ کریں۔
یہ رپورٹ آپ کے بچے کی موجودہ خوبیوں اور مشکالت کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔	 
وہ اس سال کیا کریں گے اور آپ کے بچے کو پیش رفت میں مدد کے لیے گھر پر کیا کیا جا سکتا ہے؟	 

735L- 940L :835 اور رینجL :پیمائش Lexile® پیش گوئی شدہ
www.lexile.com پر پیشن گوئی شدہ Lexile رینج درج کریں تاکہ آپ کے طالب علم کی پڑھنے کی مہارت کو ان کی سطح کے لیے موزوں کتابوں 

کے ساتھ مالیا جا سکے۔

6%

34%

27%

19%

14%

اسٹیٹ کا اوسط 740
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صفحہ 2 از 2

پڑھنے اور لکھنے کی تیاری کے حوالے سے پانچ شعبوں پر ایک گہری نظر
کالج اور کیریئر کے لیے درست سمت پر چلنے کے لیے طلباء کو ہر گریڈ لیول پر کئی طرح کی مہارتیں، مشموالت کا علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں 
کو پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ اساتذہ اور اسکولوں کے نصاب کی انفرادی ترجیحات، طلباء کی دلچسپیوں اور بعد از اسکول اوقات میں طلباء کی سرگرمیوں میں 

پائے جانے والے تضادات اور دیگر کئی عوامل کی وجہ سے سیکھنے کے اس عمل کی شرح میں فرق پایا جاتا ہے۔

آپ کے بچے کی ہر شعبہ میں کارکردگی کی حد کو  H-Higher، M-Middle یا L-Lower لیول میں رکھتے ہوئے IAR ریڈنگ اور رائیٹنگ کے پانچ 
شعبوں میں تیاری کی وضاحت کرتا ہے۔ سنجیدہ نوعیت کے موضوعات کے بارے میں اپنے بچے کی کارکردگی کو جان کر آپ اپنے بچے کے مستقبل کی 

تدریسی بڑھوتری کے بارے میں اُس کے اساتذہ کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر گفتگو کر سکتے ہیں۔

Higher لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے ترغیب دی جا سکتی ہے کہ وہ   
اسکول اور گھر پر زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Middle لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے استاد )اساتذہ( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے مدد فراہم کی جائے   
کہ وہ اس شعبے میں اسکول اور گھر پر توقع سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Lower لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے ایسی اضافی معاونتوں کے بارے میں پوچھیں جو آپ کے   
بچے کو اسکول میں درکار ہو سکتی ہیں جن سے وہ گریڈ لیول کی توقعات پر پورا اترے اور اپنے بچے کی گھر پر مدد کے لیے آپ 

کو کون سے وسائل دستیاب ہیں۔

پہال نام ایم۔ آخری نام

جو طلباء ان پانچ شعبوں میں تیار ہوں، وہ کامیابی سے درج ذیل انجام دیتے ہیں:

ادبی متن

افسانہ، ڈرامہ اور شاعری پڑھنا اور ان کا تجزیہ کرنا

معلوماتی متن

غیر افسانوی متن، تاریخ، سائنس اور فنون پڑھنا اور ان کا تجزیہ 
کرنا

ذخیرہ الفاظ

الفاظ کے معانی متعین کرنے کے لیے اپنا تجربہ، سیاق و سباق اور 
تجزیہ استعمال کرنا

تحریری اظہار

طلباء جو پڑھیں، اُس سے اچھی مربوط تحریر تیار کرنے کے قابل ہونا

لسانی رسوم و رواج کا علم ہونا اور انہیں استعمال کرنا

معیاری انگریزی کے قواعد استعمال کرتے ہوئے کوئی تحریر تیار کرنا

مجموعی تحریرمجموعی عبارت خوانی

H

M

L

 طالبعلم کی بڑھوتری کا صدویہ 
ایک طالبعلم کی بڑھوتری کے صدویہ میں آپ کے بچے کی تعلیمی ترقی کا موازنہ الینوائز کے دیگر بچوں کے ساتھ وقت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ 

بڑھوتری کا اوسط صدویہ 50 ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے بڑا صدویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے زیادہ ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے کم صدویہ یہ 
ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے کم ہے۔

اس سال آپ کے بچے کا اسکور الینوائز کے ایسے 56 فیصد طلباء کے برابر یا ان سے بہتر ہے جن کا اسکور پچھلے سال )سالوں( کے دوران تشخیص میں 
آپ کے بچے جیسا ہی تھا۔

رائٹنگ کی انتہائی فروغ شدہ مہارتیںپڑھنے کی انتہائی ماہرانہ قابلیت

لکھنےکی کم ماہرانہ قابلیتریڈنگ کی کم فروغ شدہ مہارتیں
*آپ کے بچے کا اسکور 10 تا 60 کے پیمانہ پر 25 ہے*آپ کے بچے کا اسکور 10 تا 90 کے پیمانہ پر 65 ہے

آپ کے بچے کا* 
اسکور

آپ کے بچے کا* 
اسکور

H

L

L

M

M

ریاست بھر کی اوسطریاست بھر کی اوسط



صفحہ 2 کا 1

لیول 5

لیول 4

لیول 3

لیول 2

لیول 1

بچے کا اسکور کی حد
اسکور

 ہر لیول پر 
طلباء کی فیصد

پہال نام ایم۔ آخری نام
تاریخ پیدائش: 12/31/2010 آئی ڈی: MA04040042   گریڈ: 3 

نمونہ ڈسٹرکٹ کا نام
نمونہ اسکول ون کا نام

الینوائے

SPRING 2022 گریڈ 3 ریاضی 

ریاضی کی تجزیاتی رپورٹ 2021–2022
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز میں ان مہارتوں، مشموالت کے علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں کی وضاحت کی گئی ہے جو ہائی اسکول کے اختتام 

پر طلباء کو کالج اور کیریئر کی درست سمت میں جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ الینوائے اسیسمنٹ ریڈینیس )IAR( اس بات کا 
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز کے ساتھ کس کامیابی سے گامزن ہے۔  Firstname تخمینہ لگاتا ہے کہ

IL والدین کے پورٹل https://il-results.pearsonaccessnext.com پر جائیں اور اپنے بچے کی کارکردگی کے نتائج آن الن دیکھنے کے لیے 
x8ZpHbGzDkwr     ذیل کا کوڈ استعمال کریں۔
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آپ کے بچے کا اسکور
Firstname نے IAR 2022 پر تھرڈ گریڈ میں  722 کا اسکور 

حاصل کیا ہے۔ یہ اسکور بچے کی حالیہ تدریسی مہارتوں اور علم 
اور سیکھی ہوئی چیزوں کا نئے تدریسی کاموں پر اطالق کرنے کی 

اس کی موجودہ صالحیتوں کا تخمینہ دکھاتا ہے۔ بلند اسکور عام طور 
پر ریاضی کی مضبوط علمی مہارتوں کے حصول اور اپنے علم 

کو زیادہ پیچیدہ تدریسی کاموں اور مسائل پر اطالق کرنے کی بہتر 
صالحیت رکھنے کی نشاندہی کرتا ہے۔

یاد رکھنا اہم ہے کہ آپ کے بچے کا IAR اسکور اس کی موجودہ 
تدریسی ترقی کا ایک estimate ہے۔ آپ کے بچے کا اسکور 
10.1 پوائنٹس تک کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے بچے 
کا کئی مرتبہ ٹیسٹ لیے جانے پر اس کے اسکور میں ہونے والی 

متوقع تبدیلی ہوتی ہے۔ اسکورز میں پائے جانے والے چھوٹے موٹے 
تضادات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا جانا چاہیئے۔

یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ ماضی کی کارکردگی سے مستقبل کی تعلیمی ترقی 
اور کامیابیوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اعلٰی معیار کی تعلیم اور 

طالب علم کی ذاتی کوشش اور رغبت مستقبل کی کارکردگی کو بہتر 
بنانے میں معاون ہو سکتی ہے۔

میں اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟
موجودہ تدریسی کارکردگی کی وضاحت کرنے کے لیے سٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن نے IAR اسکورز کو مہارتوں کے پانچ لیولز میں تقسیم کیا ہے.

اپنے ٹیچر سے پوچھیں:
ان مہارتوں اور تنقیدی سوچ کی صالحیتوں کی مثالوں کے لیے جو تیسرے گریڈ کی ریاضی میں مختلف مہارت کی سطحوں کی خصوصیت ہیں یا مزید 	 

معلومات کے لیے https://il.mypearsonsupport.com/reporting مالحظہ کریں۔
یہ رپورٹ آپ کے بچے کی موجودہ خوبیوں اور مشکالت کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔	 
وہ اس سال کیا کریں گے اور آپ کے بچے کو پیش رفت میں مدد کے لیے گھر پر کیا کیا جا سکتا ہے؟	 

1225Q- 1325Q :1275 اور رینجQ :پیمائش Quantile® پیش گوئی شدہ
پیش گوئی کردہ صدویہ کی رینج www.quantiles.com میں درج کریں تاکہ آپ کے طالب علم کے لیے اس کی ریاضی کی مہارتوں اور تصورات 

میں لیاقت کے لیے مناسب مواد سے میل کیا جائے۔
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14%

اسٹیٹ کا اوسط 736
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ریاضی کی تیاری کے چار شعبوں پر ایک گہری نظر
کالج اور کیریئر کے لیے درست سمت پر چلنے کے لیے طلباء کو ہر گریڈ لیول پر کئی طرح کی مہارتیں، مشموالت کا علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں 
کو پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ اساتذہ اور اسکولوں کے نصاب کی انفرادی ترجیحات، طلباء کی دلچسپیوں اور بعد از اسکول اوقات میں طلباء کی سرگرمیوں میں 

پائے جانے والے تضادات اور دیگر کئی عوامل کی وجہ سے سیکھنے کے اس عمل کی شرح میں فرق پایا جاتا ہے۔

آپ کے بچے کی ہر شعبہ میں کارکردگی کی حد کو H-Higher،M-Middle یا L-Lower لیول میں رکھتے ہوئے IAR کے لکھنے اور پڑھنے کے چار 
شعبوں میں تیاری کی وضاحت کرتا ہے۔ سنجیدہ نوعیت کے موضوعات کے بارے میں اپنے بچے کی کارکردگی کو جان کر آپ اپنے بچے کے مستقبل کی 

تدریسی بڑھوتری کے بارے میں اُس کے اساتذہ کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر گفتگو کر سکتے ہیں۔

Higher لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے ترغیب دی جا سکتی   
ہے کہ وہ اسکول اور گھر پر زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

  Middle لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے استاد )اساتذہ( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے مدد فراہم کی جائے 
کہ وہ اس شعبے میں اسکول اور گھر پر توقع سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Lower لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے ایسی اضافی معاونتوں کے بارے میں پوچھیں جو آپ کے   
بچے کو اسکول میں درکار ہو سکتی ہیں جن سے وہ گریڈ لیول کی توقعات پر پورا اترے اور اپنے بچے کی گھر پر مدد کے لیے آپ 

کو کون سے وسائل دستیاب ہیں۔

پہال نام ایم۔ آخری نام

جو طلباء ان چار شعبوں میں تیار ہوں، وہ کامیابی سے درج ذیل انجام دیتے ہیں:

H

M

L

اہم مشموالت

ضرب اور تقسیم ، رقبہ، پیمائش اور بنیادی کسر کی افہام و تفہیم سے متعلق 
مسائل کا حل

اضافی اور معاون مواد

احاطے، جگہ کی قیمت، ہندسی اشکال، اور اعداد و شمار کی نمائندگی جیسے 
مسائل کا حل

ریاضی پر مشتمل دالئل کا اظہار کرنا

منطقی ریاضی کے حل اور تجزیے تیار کرنا اور اس کے دالئل بیان کرنا اور 
دیگر مسائل کے حل میں دیے جانے والے دالئل کو درست کرنا

نمونہ سازی اور اطالق

حقیقی الفاظ کے سواالت حل کرنا، عالمات پر مشتمل سواالت حل کرنا اور 
بیان کرنا، مناسب مقدار میں دالئل پیش کرنا اور مناسب ٹولز کو منطقی 

طریقے سے حکمت عملی کے ساتھ استعمال کرنا

L

H

M

L

 طالب علم کی ترقی کا صدویہ 
اس سال طالب علم کی بڑھوتری کے صدویہ کا حساب لگانے کے لیے یا تو آپ کے بچے کے بارے میں یا اس کے تعلیمی ساتھیوں کے بارے میں ناکافی 

معلومات تھیں۔ پہلے سال جب کسی طالب علم کے الینوائے میں ٹیسٹس ہوتے ہیں تو یہ ان کا بیس الئن سال ہوتا ہے۔
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بچے کا اسکور کی حد
اسکور

 ہر لیول پر 
طلباء کی فیصد

پہال نام ایم۔ آخری نام
تاریخ پیدائش: 12/31/2009 آئی ڈی: MA05040042   گریڈ: 4

نمونہ ڈسٹرکٹ کا نام
نمونہ اسکول ون کا نام

الینوائے

SPRING 2022 گریڈ 4 ریاضی 

ریاضی کی تجزیاتی رپورٹ 2021–2022
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز میں ان مہارتوں، مشموالت کے علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں کی وضاحت کی گئی ہے جو ہائی اسکول کے اختتام 

پر طلباء کو کالج اور کیریئر کی درست سمت میں جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ الینوائے اسیسمنٹ ریڈینیس )IAR( اس بات کا 
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز کے ساتھ کس کامیابی سے گامزن ہے۔  Firstname تخمینہ لگاتا ہے کہ

IL والدین کے پورٹل https://il-results.pearsonaccessnext.com پر جائیں اور اپنے بچے کی کارکردگی کے نتائج آن الن دیکھنے کے لیے 
BNZrYpRX23ZD     ذیل کا کوڈ استعمال کریں۔
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722

آپ کے بچے کا اسکور
Firstname نے IAR 2022 پر چوتھے گریڈ میں 722 کا 

اسکور حاصل کیا ہے۔ یہ اسکور بچے کی حالیہ تدریسی مہارتوں اور 
علم اور سیکھی ہوئی چیزوں کا نئے تدریسی کاموں پر اطالق کرنے 
کی اس کی موجودہ صالحیتوں کا تخمینہ دکھاتا ہے۔ بلند اسکور عام 

طور پر ریاضی کی مضبوط علمی مہارتوں کے حصول اور اپنے علم 
کو زیادہ پیچیدہ تدریسی کاموں اور مسائل پر اطالق کرنے کی بہتر 

صالحیت رکھنے کی نشاندہی کرتا ہے۔

یاد رکھنا اہم ہے کہ آپ کے بچے کا IAR اسکور اس کی موجودہ 
تدریسی ترقی کا ایک estimate ہے۔ آپ کے بچے کا اسکور 
11.1 پوائنٹس تک کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے بچے 
کا کئی مرتبہ ٹیسٹ لیے جانے پر اس کے اسکور میں ہونے والی 

متوقع تبدیلی ہوتی ہے۔ اسکورز میں پائے جانے والے چھوٹے موٹے 
تضادات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا جانا چاہیئے۔

یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ ماضی کی کارکردگی سے مستقبل کی تعلیمی ترقی 
اور کامیابیوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اعلٰی معیار کی تعلیم اور 

طالب علم کی ذاتی کوشش اور رغبت مستقبل کی کارکردگی کو بہتر 
بنانے میں معاون ہو سکتی ہے۔

میں اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟
موجودہ تدریسی کارکردگی کی وضاحت کرنے کے لیے سٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن نے IAR اسکورز کو مہارتوں کے پانچ لیولز میں تقسیم کیا ہے.

اپنے ٹیچر سے پوچھیں:
ان مہارتوں اور تنقیدی سوچ کی صالحیتوں کی مثالوں کے لیے جو چوتھے گریڈ کی ریاضی میں مختلف مہارت کی سطحوں کی خصوصیت ہیں یا مزید 	 

معلومات کے لیے https://il.mypearsonsupport.com/reporting مالحظہ کریں۔
یہ رپورٹ آپ کے بچے کی موجودہ خوبیوں اور مشکالت کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔	 
وہ اس سال کیا کریں گے اور آپ کے بچے کو پیش رفت میں مدد کے لیے گھر پر کیا کیا جا سکتا ہے؟	 

1225Q- 1325Q :1275 اور رینجQ :پیمائش Quantile® پیش گوئی شدہ
پیش گوئی کردہ صدویہ کی رینج www.quantiles.com میں درج کریں تاکہ آپ کے طالب علم کے لیے اس کی ریاضی کی مہارتوں اور تصورات 

میں لیاقت کے لیے مناسب مواد سے میل کیا جائے۔

3%

25%

29%

29%

14%

اسٹیٹ کا اوسط 732

4



صفحہ 2 کا 2

ریاضی کی تیاری کے چار شعبوں پر ایک گہری نظر
کالج اور کیریئر کے لیے درست سمت پر چلنے کے لیے طلباء کو ہر گریڈ لیول پر کئی طرح کی مہارتیں، مشموالت کا علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں 
کو پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ اساتذہ اور اسکولوں کے نصاب کی انفرادی ترجیحات، طلباء کی دلچسپیوں اور بعد از اسکول اوقات میں طلباء کی سرگرمیوں میں 

پائے جانے والے تضادات اور دیگر کئی عوامل کی وجہ سے سیکھنے کے اس عمل کی شرح میں فرق پایا جاتا ہے۔

آپ کے بچے کی ہر شعبہ میں کارکردگی کی حد کو H-Higher،M-Middle یا L-Lower لیول میں رکھتے ہوئے IAR کے لکھنے اور پڑھنے کے چار 
شعبوں میں تیاری کی وضاحت کرتا ہے۔ سنجیدہ نوعیت کے موضوعات کے بارے میں اپنے بچے کی کارکردگی کو جان کر آپ اپنے بچے کے مستقبل کی 

تدریسی بڑھوتری کے بارے میں اُس کے اساتذہ کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر گفتگو کر سکتے ہیں۔

Higher لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے ترغیب دی جا سکتی   
ہے کہ وہ اسکول اور گھر پر زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

  Middle لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے استاد )اساتذہ( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے مدد فراہم کی جائے 
کہ وہ اس شعبے میں اسکول اور گھر پر توقع سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Lower لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے ایسی اضافی معاونتوں کے بارے میں پوچھیں جو آپ کے   
بچے کو اسکول میں درکار ہو سکتی ہیں جن سے وہ گریڈ لیول کی توقعات پر پورا اترے اور اپنے بچے کی گھر پر مدد کے لیے آپ 

کو کون سے وسائل دستیاب ہیں۔

پہال نام ایم۔ آخری نام

جو طلباء ان چار شعبوں میں تیار ہوں، وہ کامیابی سے درج ذیل انجام دیتے ہیں:

H

M

L

اہم مشموالت

اضافے ، گھٹاؤ ، ضرب اور تقسیم ، جگہ کی قیمت ، کسر موازنہ ، اور اسی 
فرقوں کے ساتھ کسروں کا اضافہ اور گھٹاؤ کے مسائل کا حل

اضافی اور معاون مواد

اعداد اور شکل کے نمونے، آسان پیمائشی تبادلے، زاویہ کی پیمائشیں، ہندسی 
اشکال کی درجہ بندی، اور اعداد و شمار کی نمائندگی سے متعلق مسائل کا 

حل 

ریاضی پر مشتمل دالئل کا اظہار کرنا

منطقی ریاضی کے حل اور تجزیے تیار کرنا اور اس کے دالئل بیان کرنا اور 
دیگر مسائل کے حل میں دیے جانے والے دالئل کو درست کرنا

نمونہ سازی اور اطالق

حقیقی دنیا کے سواالت حل کرنا، عالمات پر مشتمل سواالت حل کرنا اور 
بیان کرنا، مناسب مقدار میں دالئل دیتے ہوئے اور مناسب ٹولز کا استعمال 

کرتے ہوئے منطقی طریقے سے حکمت عملی کے ساتھ انجام دینا

L

 طالبعلم کی بڑھوتری کا صدویہ 
ایک طالبعلم کی بڑھوتری کے صدویہ میں آپ کے بچے کی تعلیمی ترقی کا موازنہ الینوائز کے دیگر بچوں کے ساتھ وقت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ 

بڑھوتری کا اوسط صدویہ 50 ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے بڑا صدویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے زیادہ ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے کم صدویہ یہ 
ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے کم ہے۔

اس سال آپ کے بچے کا اسکور الینوائز کے ایسے 62 فیصد طلباء کے برابر یا ان سے بہتر ہے جن کا اسکور پچھلے سال )سالوں( کے دوران تشخیص میں 
آپ کے بچے جیسا ہی تھا۔

M

MH
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بچے کا اسکور کی حد
اسکور

 ہر لیول پر 
طلباء کی فیصد

پہال نام ایم۔ آخری نام
تاریخ پیدائش: 12/31/2009 آئی ڈی: MA05040042   گریڈ: 4

نمونہ ڈسٹرکٹ کا نام
نمونہ اسکول ون کا نام

الینوائے

SPRING 2022 گریڈ 4 ریاضی 

ریاضی کی تجزیاتی رپورٹ 2021–2022
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز میں ان مہارتوں، مشموالت کے علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں کی وضاحت کی گئی ہے جو ہائی اسکول کے اختتام 

پر طلباء کو کالج اور کیریئر کی درست سمت میں جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ الینوائے اسیسمنٹ ریڈینیس )IAR( اس بات کا 
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز کے ساتھ کس کامیابی سے گامزن ہے۔  Firstname تخمینہ لگاتا ہے کہ

IL والدین کے پورٹل https://il-results.pearsonaccessnext.com پر جائیں اور اپنے بچے کی کارکردگی کے نتائج آن الن دیکھنے کے لیے 
BNZrYpRX23ZD     ذیل کا کوڈ استعمال کریں۔
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آپ کے بچے کا اسکور
Firstname نے IAR 2022 پر چوتھے گریڈ میں 722 کا 

اسکور حاصل کیا ہے۔ یہ اسکور بچے کی حالیہ تدریسی مہارتوں اور 
علم اور سیکھی ہوئی چیزوں کا نئے تدریسی کاموں پر اطالق کرنے 
کی اس کی موجودہ صالحیتوں کا تخمینہ دکھاتا ہے۔ بلند اسکور عام 

طور پر ریاضی کی مضبوط علمی مہارتوں کے حصول اور اپنے علم 
کو زیادہ پیچیدہ تدریسی کاموں اور مسائل پر اطالق کرنے کی بہتر 

صالحیت رکھنے کی نشاندہی کرتا ہے۔

یاد رکھنا اہم ہے کہ آپ کے بچے کا IAR اسکور اس کی موجودہ 
تدریسی ترقی کا ایک estimate ہے۔ آپ کے بچے کا اسکور 
11.1 پوائنٹس تک کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے بچے 
کا کئی مرتبہ ٹیسٹ لیے جانے پر اس کے اسکور میں ہونے والی 

متوقع تبدیلی ہوتی ہے۔ اسکورز میں پائے جانے والے چھوٹے موٹے 
تضادات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا جانا چاہیئے۔

یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ ماضی کی کارکردگی سے مستقبل کی تعلیمی ترقی 
اور کامیابیوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اعلٰی معیار کی تعلیم اور 

طالب علم کی ذاتی کوشش اور رغبت مستقبل کی کارکردگی کو بہتر 
بنانے میں معاون ہو سکتی ہے۔

میں اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟
موجودہ تدریسی کارکردگی کی وضاحت کرنے کے لیے سٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن نے IAR اسکورز کو مہارتوں کے پانچ لیولز میں تقسیم کیا ہے.

اپنے ٹیچر سے پوچھیں:
ان مہارتوں اور تنقیدی سوچ کی صالحیتوں کی مثالوں کے لیے جو چوتھے گریڈ کی ریاضی میں مختلف مہارت کی سطحوں کی خصوصیت ہیں یا مزید 	 

معلومات کے لیے https://il.mypearsonsupport.com/reporting مالحظہ کریں۔
یہ رپورٹ آپ کے بچے کی موجودہ خوبیوں اور مشکالت کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔	 
وہ اس سال کیا کریں گے اور آپ کے بچے کو پیش رفت میں مدد کے لیے گھر پر کیا کیا جا سکتا ہے؟	 

1225Q- 1325Q :1275 اور رینجQ :پیمائش Quantile® پیش گوئی شدہ
پیش گوئی کردہ صدویہ کی رینج www.quantiles.com میں درج کریں تاکہ آپ کے طالب علم کے لیے اس کی ریاضی کی مہارتوں اور تصورات 

میں لیاقت کے لیے مناسب مواد سے میل کیا جائے۔

3%

25%

29%

29%

14%

اسٹیٹ کا اوسط 732

4



صفحہ 2 کا 2

ریاضی کی تیاری کے چار شعبوں پر ایک گہری نظر
کالج اور کیریئر کے لیے درست سمت پر چلنے کے لیے طلباء کو ہر گریڈ لیول پر کئی طرح کی مہارتیں، مشموالت کا علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں 
کو پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ اساتذہ اور اسکولوں کے نصاب کی انفرادی ترجیحات، طلباء کی دلچسپیوں اور بعد از اسکول اوقات میں طلباء کی سرگرمیوں میں 

پائے جانے والے تضادات اور دیگر کئی عوامل کی وجہ سے سیکھنے کے اس عمل کی شرح میں فرق پایا جاتا ہے۔

آپ کے بچے کی ہر شعبہ میں کارکردگی کی حد کو H-Higher،M-Middle یا L-Lower لیول میں رکھتے ہوئے IAR کے لکھنے اور پڑھنے کے چار 
شعبوں میں تیاری کی وضاحت کرتا ہے۔ سنجیدہ نوعیت کے موضوعات کے بارے میں اپنے بچے کی کارکردگی کو جان کر آپ اپنے بچے کے مستقبل کی 

تدریسی بڑھوتری کے بارے میں اُس کے اساتذہ کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر گفتگو کر سکتے ہیں۔

Higher لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے ترغیب دی جا سکتی   
ہے کہ وہ اسکول اور گھر پر زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

  Middle لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے استاد )اساتذہ( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے مدد فراہم کی جائے 
کہ وہ اس شعبے میں اسکول اور گھر پر توقع سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Lower لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے ایسی اضافی معاونتوں کے بارے میں پوچھیں جو آپ کے   
بچے کو اسکول میں درکار ہو سکتی ہیں جن سے وہ گریڈ لیول کی توقعات پر پورا اترے اور اپنے بچے کی گھر پر مدد کے لیے آپ 

کو کون سے وسائل دستیاب ہیں۔

پہال نام ایم۔ آخری نام

جو طلباء ان چار شعبوں میں تیار ہوں، وہ کامیابی سے درج ذیل انجام دیتے ہیں:

H

M

L

اہم مشموالت

اضافے ، گھٹاؤ ، ضرب اور تقسیم ، جگہ کی قیمت ، کسر موازنہ ، اور اسی 
فرقوں کے ساتھ کسروں کا اضافہ اور گھٹاؤ کے مسائل کا حل

اضافی اور معاون مواد

اعداد اور شکل کے نمونے، آسان پیمائشی تبادلے، زاویہ کی پیمائشیں، ہندسی 
اشکال کی درجہ بندی، اور اعداد و شمار کی نمائندگی سے متعلق مسائل کا 

حل 

ریاضی پر مشتمل دالئل کا اظہار کرنا

منطقی ریاضی کے حل اور تجزیے تیار کرنا اور اس کے دالئل بیان کرنا اور 
دیگر مسائل کے حل میں دیے جانے والے دالئل کو درست کرنا

نمونہ سازی اور اطالق

حقیقی دنیا کے سواالت حل کرنا، عالمات پر مشتمل سواالت حل کرنا اور 
بیان کرنا، مناسب مقدار میں دالئل دیتے ہوئے اور مناسب ٹولز کا استعمال 

کرتے ہوئے منطقی طریقے سے حکمت عملی کے ساتھ انجام دینا

L

 طالبعلم کی بڑھوتری کا صدویہ 
ایک طالبعلم کی بڑھوتری کے صدویہ میں آپ کے بچے کی تعلیمی ترقی کا موازنہ الینوائز کے دیگر بچوں کے ساتھ وقت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ 

بڑھوتری کا اوسط صدویہ 50 ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے بڑا صدویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے زیادہ ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے کم صدویہ یہ 
ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے کم ہے۔

اس سال آپ کے بچے کا اسکور الینوائز کے ایسے 62 فیصد طلباء کے برابر یا ان سے بہتر ہے جن کا اسکور پچھلے سال )سالوں( کے دوران تشخیص میں 
آپ کے بچے جیسا ہی تھا۔

M

MH



صفحہ 2 کا 1

لیول 5

لیول 4

لیول 3

لیول 2

لیول 1

بچے کا اسکور کی حد
اسکور

 ہر لیول پر 
طلباء کی فیصد

پہال نام ایم۔ آخری نام
تاریخ پیدائش: 05/20/2008 آئی ڈی : MA06040032  گریڈ: 5 

نمونہ ڈسٹرکٹ کا نام
نمونہ اسکول ون کا نام

الینوائے

SPRING 2022 گریڈ 5 ریاضی 

ریاضی کی تجزیاتی رپورٹ 2021–2022
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز میں ان مہارتوں، مشموالت کے علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں کی وضاحت کی گئی ہے جو ہائی اسکول کے اختتام 

پر طلباء کو کالج اور کیریئر کی درست سمت میں جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ الینوائے اسیسمنٹ ریڈینیس )IAR( اس بات کا 
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز کے ساتھ کس کامیابی سے گامزن ہے۔  Firstname تخمینہ لگاتا ہے کہ

IL والدین کے پورٹل https://il-results.pearsonaccessnext.com پر جائیں اور اپنے بچے کی کارکردگی کے نتائج آن الن دیکھنے کے لیے 
yzZ7ppDNW4mp         ذیل کا کوڈ استعمال کریں۔

850

790

750

725

700

650

745

آپ کے بچے کا اسکور
Firstname نے IAR 2022 کے پانچویں گریڈ میں 745 سکور 

حاصل کیا ہے۔ یہ اسکور بچے کی حالیہ تدریسی مہارتوں اور علم 
اور سیکھی ہوئی چیزوں کا نئے تدریسی کاموں پر اطالق کرنے کی 

اس کی موجودہ صالحیتوں کا تخمینہ دکھاتا ہے۔ بلند اسکور عام طور 
پر ریاضی کی مضبوط علمی مہارتوں کے حصول اور اپنے علم 

کو زیادہ پیچیدہ تدریسی کاموں اور مسائل پر اطالق کرنے کی بہتر 
صالحیت رکھنے کی نشاندہی کرتا ہے۔

یاد رکھنا اہم ہے کہ آپ کے بچے کا IAR اسکور اس کی موجودہ 
تدریسی ترقی کا ایک estimate ہے۔ آپ کے بچے کا اسکور 
2.4 پوائنٹس تک کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے بچے 

کا کئی مرتبہ ٹیسٹ لیے جانے پر اس کے اسکور میں ہونے والی 
متوقع تبدیلی ہوتی ہے۔ اسکورز میں پائے جانے والے چھوٹے موٹے 

تضادات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا جانا چاہیئے۔

یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ ماضی کی کارکردگی سے مستقبل کی تعلیمی ترقی 
اور کامیابیوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اعلٰی معیار کی تعلیم اور 

طالب علم کی ذاتی کوشش اور رغبت مستقبل کی کارکردگی کو بہتر 
بنانے میں معاون ہو سکتی ہے۔

میں اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟
موجودہ تدریسی کارکردگی کی وضاحت کرنے کے لیے سٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن نے IAR اسکورز کو مہارتوں کے پانچ لیولز میں تقسیم کیا ہے.

اپنے ٹیچر سے پوچھیں:
ان مہارتوں اور تنقیدی سوچ کی صالحیتوں کی مثالوں کے لیے جو پانچویں گریڈ کی ریاضی میں مختلف مہارت کی سطحوں کی خصوصیت ہیں یا مزید 	 

معلومات کے لیے https://il.mypearsonsupport.com/reporting مالحظہ کریں۔
یہ رپورٹ آپ کے بچے کی موجودہ خوبیوں اور مشکالت کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔	 
وہ اس سال کیا کریں گے اور آپ کے بچے کو پیش رفت میں مدد کے لیے گھر پر کیا کیا جا سکتا ہے؟	 

1225Q- 1325Q :1275 اور رینجQ :پیمائش Quantile® پیش گوئی شدہ
پیش گوئی کردہ صدویہ کی رینج www.quantiles.com میں درج کریں تاکہ آپ کے طالب علم کے لیے اس کی ریاضی کی مہارتوں اور تصورات 

میں لیاقت کے لیے مناسب مواد سے میل کیا جائے۔

3%

24%

30%

30%

13%

اسٹیٹ کا اوسط 732

5



صفحہ 2 از 2

ریاضی کی تیاری کے چار شعبوں پر ایک گہری نظر
کالج اور کیریئر کے لیے درست سمت پر چلنے کے لیے طلباء کو ہر گریڈ لیول پر کئی طرح کی مہارتیں، مشموالت کا علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں 
کو پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ اساتذہ اور اسکولوں کے نصاب کی انفرادی ترجیحات، طلباء کی دلچسپیوں اور بعد از اسکول اوقات میں طلباء کی سرگرمیوں میں 

پائے جانے والے تضادات اور دیگر کئی عوامل کی وجہ سے سیکھنے کے اس عمل کی شرح میں فرق پایا جاتا ہے۔

آپ کے بچے کی ہر شعبہ میں کارکردگی کی حد کو H-Higher،M-Middle یا L-Lower لیول میں رکھتے ہوئے IAR کے لکھنے اور پڑھنے کے چار 
شعبوں میں تیاری کی وضاحت کرتا ہے۔ سنجیدہ نوعیت کے موضوعات کے بارے میں اپنے بچے کی کارکردگی کو جان کر آپ اپنے بچے کے مستقبل کی 

تدریسی بڑھوتری کے بارے میں اُس کے اساتذہ کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر گفتگو کر سکتے ہیں۔

Higher لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے ترغیب دی جا سکتی   
ہے کہ وہ اسکول اور گھر پر زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

  Middle لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے استاد )اساتذہ( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے مدد فراہم کی جائے 
کہ وہ اس شعبے میں اسکول اور گھر پر توقع سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Lower لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے ایسی اضافی معاونتوں کے بارے میں پوچھیں جو آپ کے   
بچے کو اسکول میں درکار ہو سکتی ہیں جن سے وہ گریڈ لیول کی توقعات پر پورا اترے اور اپنے بچے کی گھر پر مدد کے لیے آپ 

کو کون سے وسائل دستیاب ہیں۔

پہال نام ایم۔ آخری نام

جو طلباء ان چار شعبوں میں تیار ہوں، وہ کامیابی سے درج ذیل انجام دیتے ہیں:

H

M

L

اہم مشموالت

منشور کے حجم، کثیر ہندسے کے پورے اعداد ، اعشاریہ اور جزء کے ساتھ 
جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم پر مشتمل مسائل کا حل

اضافی اور معاون مواد

عددی تاثرات لکھنے اور اس کی ترجمانی کرنے، پیمائشوں کی تبدیلی کرنے، 
گرافنگ پوائنٹس، ہندسی اشکال کی درجہ بندی کرنے، اور اعداد و شمار کی 

نمائندگی سے متعلق مسائل کا حل

ریاضی پر مشتمل دالئل کا اظہار کرنا

منطقی ریاضی کے حل اور تجزیے تیار کرنا اور اس کے دالئل بیان کرنا اور 
 دیگر مسائل کے حل میں دیے جانے والے دالئل کو درست کرنا

نمونہ سازی اور اطالق

حقیقی دنیا کے سواالت حل کرنا، عالمات پر مشتمل سواالت حل کرنا اور 
بیان کرنا، مناسب مقدار میں دالئل دیتے ہوئے اور مناسب ٹولز کا استعمال 

کرتے ہوئے منطقی طریقے سے حکمت عملی کے ساتھ انجام دینا

L

 طالبعلم کی بڑھوتری کا صدویہ 
ایک طالبعلم کی بڑھوتری کے صدویہ میں آپ کے بچے کی تعلیمی ترقی کا موازنہ الینوائز کے دیگر بچوں کے ساتھ وقت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ 

بڑھوتری کا اوسط صدویہ 50 ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے بڑا صدویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے زیادہ ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے کم صدویہ یہ 
ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے کم ہے۔

اس سال آپ کے بچے کا اسکور الینوائز کے ایسے 63 فیصد طلباء کے برابر یا ان سے بہتر ہے جن کا اسکور پچھلے سال )سالوں( کے دوران تشخیص میں 
آپ کے بچے جیسا ہی تھا۔

M

H H



صفحہ 2 کا 1

لیول 5

لیول 4

لیول 3

لیول 2

لیول 1

بچے کا اسکور کی حد
اسکور

 ہر لیول پر 
طلباء کی فیصد

پہال نام ایم۔ آخری نام
تاریخ پیدائش: 05/20/2007 آئی ڈی : MA07040032  گریڈ: 6

نمونہ ڈسٹرکٹ کا نام
نمونہ اسکول ون کا نام

الینوائے

SPRING 2022 گریڈ 6 ریاضی 

ریاضی کی تجزیاتی رپورٹ 2021–2022
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز میں ان مہارتوں، مشموالت کے علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں کی وضاحت کی گئی ہے جو ہائی اسکول کے اختتام 

پر طلباء کو کالج اور کیریئر کی درست سمت میں جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ الینوائے اسیسمنٹ ریڈینیس )IAR( اس بات کا 
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز کے ساتھ کس کامیابی سے گامزن ہے۔  Firstname تخمینہ لگاتا ہے کہ

IL والدین کے پورٹل https://il-results.pearsonaccessnext.com پر جائیں اور اپنے بچے کی کارکردگی کے نتائج آن الن دیکھنے کے لیے 
LJ7gMXc3ms2y     ذیل کا کوڈ استعمال کریں۔
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آپ کے بچے کا اسکور
Firstname نے IAR 2022 پر چھٹی گریڈ میں 745 کا اسکور 

حاصل کیا ہے۔ یہ اسکور بچے کی حالیہ تدریسی مہارتوں اور علم 
اور سیکھی ہوئی چیزوں کا نئے تدریسی کاموں پر اطالق کرنے کی 

اس کی موجودہ صالحیتوں کا تخمینہ دکھاتا ہے۔ بلند اسکور عام طور 
پر ریاضی کی مضبوط علمی مہارتوں کے حصول اور اپنے علم 

کو زیادہ پیچیدہ تدریسی کاموں اور مسائل پر اطالق کرنے کی بہتر 
صالحیت رکھنے کی نشاندہی کرتا ہے۔

یاد رکھنا اہم ہے کہ آپ کے بچے کا IAR اسکور اس کی موجودہ 
تدریسی ترقی کا ایک estimate ہے۔ آپ کے بچے کا اسکور 
10.4 پوائنٹس تک کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے بچے 
کا کئی مرتبہ ٹیسٹ لیے جانے پر اس کے اسکور میں ہونے والی 

متوقع تبدیلی ہوتی ہے۔ اسکورز میں پائے جانے والے چھوٹے موٹے 
تضادات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا جانا چاہیئے۔

یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ ماضی کی کارکردگی سے مستقبل کی تعلیمی ترقی 
اور کامیابیوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اعلٰی معیار کی تعلیم اور 

طالب علم کی ذاتی کوشش اور رغبت مستقبل کی کارکردگی کو بہتر 
بنانے میں معاون ہو سکتی ہے۔

میں اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟
موجودہ تدریسی کارکردگی کی وضاحت کرنے کے لیے سٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن نے IAR اسکورز کو مہارتوں کے پانچ لیولز میں تقسیم کیا ہے.

اپنے ٹیچر سے پوچھیں:
ان مہارتوں اور تنقیدی سوچ کی صالحیتوں کی مثالوں کے لیے جو چھٹے گریڈ کی ریاضی میں مختلف مہارت کی سطحوں کی خصوصیت ہیں یا مزید 	 

معلومات کے لیے https://il.mypearsonsupport.com/reporting مالحظہ کریں۔
یہ رپورٹ آپ کے بچے کی موجودہ خوبیوں اور مشکالت کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔	 
وہ اس سال کیا کریں گے اور آپ کے بچے کو پیش رفت میں مدد کے لیے گھر پر کیا کیا جا سکتا ہے؟	 

1225Q- 1325Q :1275 اور رینجQ :پیمائش Quantile® پیش گوئی شدہ
پیش گوئی کردہ صدویہ کی رینج www.quantiles.com میں درج کریں تاکہ آپ کے طالب علم کے لیے اس کی ریاضی کی مہارتوں اور تصورات 

میں لیاقت کے لیے مناسب مواد سے میل کیا جائے۔
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13%

اسٹیٹ کا اوسط 732
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صفحہ 2 از 2

ریاضی کی تیاری کے چار شعبوں پر ایک گہری نظر
کالج اور کیریئر کے لیے درست سمت پر چلنے کے لیے طلباء کو ہر گریڈ لیول پر کئی طرح کی مہارتیں، مشموالت کا علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں 
کو پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ اساتذہ اور اسکولوں کے نصاب کی انفرادی ترجیحات، طلباء کی دلچسپیوں اور بعد از اسکول اوقات میں طلباء کی سرگرمیوں میں 

پائے جانے والے تضادات اور دیگر کئی عوامل کی وجہ سے سیکھنے کے اس عمل کی شرح میں فرق پایا جاتا ہے۔

آپ کے بچے کی ہر شعبہ میں کارکردگی کی حد کو H-Higher،M-Middle یا L-Lower لیول میں رکھتے ہوئے IAR کے لکھنے اور پڑھنے کے چار 
شعبوں میں تیاری کی وضاحت کرتا ہے۔ سنجیدہ نوعیت کے موضوعات کے بارے میں اپنے بچے کی کارکردگی کو جان کر آپ اپنے بچے کے مستقبل کی 

تدریسی بڑھوتری کے بارے میں اُس کے اساتذہ کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر گفتگو کر سکتے ہیں۔

Higher لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے ترغیب دی جا سکتی   
ہے کہ وہ اسکول اور گھر پر زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

  Middle لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے استاد )اساتذہ( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے مدد فراہم کی جائے 
کہ وہ اس شعبے میں اسکول اور گھر پر توقع سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Lower لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے ایسی اضافی معاونتوں کے بارے میں پوچھیں جو آپ کے   
بچے کو اسکول میں درکار ہو سکتی ہیں جن سے وہ گریڈ لیول کی توقعات پر پورا اترے اور اپنے بچے کی گھر پر مدد کے لیے آپ 

کو کون سے وسائل دستیاب ہیں۔

پہال نام ایم۔ آخری نام

جو طلباء ان چار شعبوں میں تیار ہوں، وہ کامیابی سے درج ذیل انجام دیتے ہیں:

H

M

L

اہم مشموالت

تناسب ، شرح ، فیصد، منفی اعداد کو سمجھنے، گرافنگ پوائنٹس اور آسان 
لکیری افعال، لکیری اظہارات، اور لکیری مساوات سے متعلق مسائل کا حل

اضافی اور معاون مواد

رقبے ، حجم ، اور اعداد و شمار سے متعلق مسائل کا حل

ریاضی پر مشتمل دالئل کا اظہار کرنا

منطقی ریاضی کے حل اور تجزیے تیار کرنا اور اس کے دالئل بیان کرنا اور 
 دیگر مسائل کے حل میں دیے جانے والے دالئل کو درست کرنا

نمونہ سازی اور اطالق

حقیقی الفاظ کے سواالت حل کرنا، عالمات پر مشتمل سواالت حل کرنا اور 
بیان کرنا، مناسب مقدار میں دالئل پیش کرنا اور مناسب ٹولز کو منطقی 

طریقے سے حکمت عملی کے ساتھ استعمال کرنا

 طالبعلم کی بڑھوتری کا صدویہ 
ایک طالبعلم کی بڑھوتری کے صدویہ میں آپ کے بچے کی تعلیمی ترقی کا موازنہ الینوائز کے دیگر بچوں کے ساتھ وقت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ 

بڑھوتری کا اوسط صدویہ 50 ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے بڑا صدویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے زیادہ ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے کم صدویہ یہ 
ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے کم ہے۔

اس سال آپ کے بچے کا اسکور الینوائز کے ایسے 64 فیصد طلباء کے برابر یا ان سے بہتر ہے جن کا اسکور پچھلے سال )سالوں( کے دوران تشخیص میں 
آپ کے بچے جیسا ہی تھا۔

L

H

M

L



صفحہ 2 کا 1

لیول 5

لیول 4

لیول 3

لیول 2

لیول 1

بچے کا اسکور کی حد
اسکور

 ہر لیول پر 
طلباء کی فیصد

پہال نام ایم۔ آخری نام
تاریخ پیدائش: 12/31/2006 آئی ڈی: MA08040042   گریڈ: 7

نمونہ ڈسٹرکٹ کا نام
نمونہ اسکول ون کا نام

الینوائے

SPRING 2022 گریڈ 7 ریاضی 

ریاضی کی تجزیاتی رپورٹ 2021–2022
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز میں ان مہارتوں، مشموالت کے علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں کی وضاحت کی گئی ہے جو ہائی اسکول کے اختتام 

پر طلباء کو کالج اور کیریئر کی درست سمت میں جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ الینوائے اسیسمنٹ ریڈینیس )IAR( اس بات کا 
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز کے ساتھ کس کامیابی سے گامزن ہے۔  Firstname تخمینہ لگاتا ہے کہ

IL والدین کے پورٹل https://il-results.pearsonaccessnext.com پر جائیں اور اپنے بچے کی کارکردگی کے نتائج آن الن دیکھنے کے لیے 
C7BnWq2HcLYr     ذیل کا کوڈ استعمال کریں۔
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آپ کے بچے کا اسکور
Firstname نے IAR 2022 پر ساتویں گریڈ میں722 کا اسکور 

حاصل کیا ہے۔ یہ اسکور بچے کی حالیہ تدریسی مہارتوں اور علم 
اور سیکھی ہوئی چیزوں کا نئے تدریسی کاموں پر اطالق کرنے کی 

اس کی موجودہ صالحیتوں کا تخمینہ دکھاتا ہے۔ بلند اسکور عام طور 
پر ریاضی کی مضبوط علمی مہارتوں کے حصول اور اپنے علم 

کو زیادہ پیچیدہ تدریسی کاموں اور مسائل پر اطالق کرنے کی بہتر 
صالحیت رکھنے کی نشاندہی کرتا ہے۔

یاد رکھنا اہم ہے کہ آپ کے بچے کا IAR اسکور اس کی موجودہ 
تدریسی ترقی کا ایک estimate ہے۔ آپ کے بچے کا اسکور 
9.1 پوائنٹس تک کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے بچے 

کا کئی مرتبہ ٹیسٹ لیے جانے پر اس کے اسکور میں ہونے والی 
متوقع تبدیلی ہوتی ہے۔ اسکورز میں پائے جانے والے چھوٹے موٹے 

تضادات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا جانا چاہیئے۔

یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ ماضی کی کارکردگی سے مستقبل کی تعلیمی ترقی 
اور کامیابیوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اعلٰی معیار کی تعلیم اور 

طالب علم کی ذاتی کوشش اور رغبت مستقبل کی کارکردگی کو بہتر 
بنانے میں معاون ہو سکتی ہے۔

میں اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟
موجودہ تدریسی کارکردگی کی وضاحت کرنے کے لیے سٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن نے IAR اسکورز کو مہارتوں کے پانچ لیولز میں تقسیم کیا ہے.

اپنے ٹیچر سے پوچھیں:
ان مہارتوں اور تنقیدی سوچ کی صالحیتوں کی مثالوں کے لیے جو ساتویں گریڈ کی ریاضی میں مختلف مہارت کی سطحوں کی خصوصیت ہیں یا مزید 	 

معلومات کے لیے https://il.mypearsonsupport.com/reporting مالحظہ کریں۔
یہ رپورٹ آپ کے بچے کی موجودہ خوبیوں اور مشکالت کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔	 
وہ اس سال کیا کریں گے اور آپ کے بچے کو پیش رفت میں مدد کے لیے گھر پر کیا کیا جا سکتا ہے؟	 

1225Q- 1325Q :1275 اور رینجQ :پیمائش Quantile® پیش گوئی شدہ
پیش گوئی کردہ صدویہ کی رینج www.quantiles.com میں درج کریں تاکہ آپ کے طالب علم کے لیے اس کی ریاضی کی مہارتوں اور تصورات 

میں لیاقت کے لیے مناسب مواد سے میل کیا جائے۔
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اسٹیٹ کا اوسط 733
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صفحہ 2 کا 2

ریاضی کی تیاری کے چار شعبوں پر ایک گہری نظر
کالج اور کیریئر کے لیے درست سمت پر چلنے کے لیے طلباء کو ہر گریڈ لیول پر کئی طرح کی مہارتیں، مشموالت کا علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں 
کو پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ اساتذہ اور اسکولوں کے نصاب کی انفرادی ترجیحات، طلباء کی دلچسپیوں اور بعد از اسکول اوقات میں طلباء کی سرگرمیوں میں 

پائے جانے والے تضادات اور دیگر کئی عوامل کی وجہ سے سیکھنے کے اس عمل کی شرح میں فرق پایا جاتا ہے۔

آپ کے بچے کی ہر شعبہ میں کارکردگی کی حد کو H-Higher،M-Middle یا L-Lower لیول میں رکھتے ہوئے IAR کے لکھنے اور پڑھنے کے چار 
شعبوں میں تیاری کی وضاحت کرتا ہے۔ سنجیدہ نوعیت کے موضوعات کے بارے میں اپنے بچے کی کارکردگی کو جان کر آپ اپنے بچے کے مستقبل کی 

تدریسی بڑھوتری کے بارے میں اُس کے اساتذہ کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر گفتگو کر سکتے ہیں۔

Higher لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے ترغیب دی جا سکتی   
ہے کہ وہ اسکول اور گھر پر زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

  Middle لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے استاد )اساتذہ( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے مدد فراہم کی جائے 
کہ وہ اس شعبے میں اسکول اور گھر پر توقع سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Lower لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے ایسی اضافی معاونتوں کے بارے میں پوچھیں جو آپ کے   
بچے کو اسکول میں درکار ہو سکتی ہیں جن سے وہ گریڈ لیول کی توقعات پر پورا اترے اور اپنے بچے کی گھر پر مدد کے لیے آپ 

کو کون سے وسائل دستیاب ہیں۔

پہال نام ایم۔ آخری نام

جو طلباء ان چار شعبوں میں تیار ہوں، وہ کامیابی سے درج ذیل انجام دیتے ہیں:

H

M

L

اہم مشموالت

ناطق اعداد کے درمیان پائے جانے والے تناسبی تعلقات، جمع، منفی، ضرب 
اور تقسیم کے سواالت حل کرنا اور لکیری مساوات، سادہ مساوات اور عدم 

مساوات پر مشتمل سواالت کو حل کرنا 

اضافی اور معاون مواد

قطر، رقبہ، سطح کا رقبہ، حجم، شماریات اور امکانات پر مشتمل سواالت کو 
حل کرنا

ریاضی پر مشتمل دالئل کا اظہار کرنا

منطقی ریاضی کے حل اور تجزیے تیار کرنا اور اس کے دالئل بیان کرنا اور 
 دیگر مسائل کے حل میں دیے جانے والے دالئل کو درست کرنا

نمونہ سازی اور اطالق

حقیقی دنیا کے سواالت حل کرنا، عالمات پر مشتمل سواالت حل کرنا اور 
بیان کرنا، مناسب مقدار میں دالئل دیتے ہوئے اور مناسب ٹولز کا استعمال 

کرتے ہوئے منطقی طریقے سے حکمت عملی کے ساتھ انجام دینا

 طالبعلم کی بڑھوتری کا صدویہ 
ایک طالبعلم کی بڑھوتری کے صدویہ میں آپ کے بچے کی تعلیمی ترقی کا موازنہ الینوائز کے دیگر بچوں کے ساتھ وقت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ 

بڑھوتری کا اوسط صدویہ 50 ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے بڑا صدویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے زیادہ ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے کم صدویہ یہ 
ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے کم ہے۔

اس سال آپ کے بچے کا اسکور الینوائز کے ایسے 65 فیصد طلباء کے برابر یا ان سے بہتر ہے جن کا اسکور پچھلے سال )سالوں( کے دوران تشخیص میں 
آپ کے بچے جیسا ہی تھا۔

L M

MH



صفحہ 2 کا 1

لیول 5

لیول 4

لیول 3

لیول 2

لیول 1

بچے کا اسکور کی حد
اسکور

 ہر لیول پر 
طلباء کی فیصد

پہال نام ایم۔ آخری نام
تاریخ پیدائش: 12/31/2005 آئی ڈی : MA06040042   گریڈ: 8

نمونہ ڈسٹرکٹ کا نام
نمونہ اسکول ون کا نام

الینوائے

SPRING 2022 گریڈ 8 ریاضی 

ریاضی کی تجزیاتی رپورٹ 2021–2022
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز میں ان مہارتوں، مشموالت کے علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں کی وضاحت کی گئی ہے جو ہائی اسکول کے اختتام 

پر طلباء کو کالج اور کیریئر کی درست سمت میں جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ الینوائے اسیسمنٹ ریڈینیس )IAR( اس بات کا 
الینوائے لرننگ سٹینڈرڈز کے ساتھ کس کامیابی سے گامزن ہے۔  Firstname تخمینہ لگاتا ہے کہ

IL والدین کے پورٹل https://il-results.pearsonaccessnext.com پر جائیں اور اپنے بچے کی کارکردگی کے نتائج آن الن دیکھنے کے لیے 
DYPW6vVYVsng     ذیل کا کوڈ استعمال کریں۔

850

801

750

725

700

650

722

آپ کے بچے کا اسکور
Firstname نے IAR 2022 پر آٹھویں گریڈ میں 722 کا اسکور 

حاصل کیا ہے۔ یہ اسکور بچے کی حالیہ تدریسی مہارتوں اور علم 
اور سیکھی ہوئی چیزوں کا نئے تدریسی کاموں پر اطالق کرنے کی 

اس کی موجودہ صالحیتوں کا تخمینہ دکھاتا ہے۔ بلند اسکور عام طور 
پر ریاضی کی مضبوط علمی مہارتوں کے حصول اور اپنے علم 

کو زیادہ پیچیدہ تدریسی کاموں اور مسائل پر اطالق کرنے کی بہتر 
صالحیت رکھنے کی نشاندہی کرتا ہے۔

یاد رکھنا اہم ہے کہ آپ کے بچے کا IAR اسکور اس کی موجودہ 
تدریسی ترقی کا ایک estimate ہے۔ آپ کے بچے کا اسکور 
13.1 پوائنٹس تک کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے بچے 
کا کئی مرتبہ ٹیسٹ لیے جانے پر اس کے اسکور میں ہونے والی 

متوقع تبدیلی ہوتی ہے۔ اسکورز میں پائے جانے والے چھوٹے موٹے 
تضادات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا جانا چاہیئے۔

یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ ماضی کی کارکردگی سے مستقبل کی تعلیمی ترقی 
اور کامیابیوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اعلٰی معیار کی تعلیم اور 

طالب علم کی ذاتی کوشش اور رغبت مستقبل کی کارکردگی کو بہتر 
بنانے میں معاون ہو سکتی ہے۔

میں اس رپورٹ کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟
موجودہ تدریسی کارکردگی کی وضاحت کرنے کے لیے سٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن نے IAR اسکورز کو مہارتوں کے پانچ لیولز میں تقسیم کیا ہے.

اپنے ٹیچر سے پوچھیں:
ان مہارتوں اور تنقیدی سوچ کی صالحیتوں کی مثالوں کے لیے جو آٹھویں گریڈ کی ریاضی میں مختلف مہارت کی سطحوں کی خصوصیت ہیں یا مزید 	 

معلومات کے لیے https://il.mypearsonsupport.com/reporting مالحظہ کریں۔
یہ رپورٹ آپ کے بچے کی موجودہ خوبیوں اور مشکالت کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔	 
وہ اس سال کیا کریں گے اور آپ کے بچے کو پیش رفت میں مدد کے لیے گھر پر کیا کیا جا سکتا ہے؟	 

1225Q- 1325Q :1275 اور رینجQ :پیمائش Quantile® پیش گوئی شدہ
پیش گوئی کردہ صدویہ کی رینج www.quantiles.com میں درج کریں تاکہ آپ کے طالب علم کے لیے اس کی ریاضی کی مہارتوں اور تصورات 

میں لیاقت کے لیے مناسب مواد سے میل کیا جائے۔

4%

28%

24%

24%

20%

اسٹیٹ کا اوسط 733

8



صفحہ 2 کا 2

ریاضی کی تیاری کے چار شعبوں پر ایک گہری نظر
کالج اور کیریئر کے لیے درست سمت پر چلنے کے لیے طلباء کو ہر گریڈ لیول پر کئی طرح کی مہارتیں، مشموالت کا علم اور تجزیاتی سوچ کی صالحیتوں 
کو پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ اساتذہ اور اسکولوں کے نصاب کی انفرادی ترجیحات، طلباء کی دلچسپیوں اور بعد از اسکول اوقات میں طلباء کی سرگرمیوں میں 

پائے جانے والے تضادات اور دیگر کئی عوامل کی وجہ سے سیکھنے کے اس عمل کی شرح میں فرق پایا جاتا ہے۔

آپ کے بچے کی ہر شعبہ میں کارکردگی کی حد کو H-Higher،M-Middle یا L-Lower لیول میں رکھتے ہوئے IAR کے لکھنے اور پڑھنے کے چار 
شعبوں میں تیاری کی وضاحت کرتا ہے۔ سنجیدہ نوعیت کے موضوعات کے بارے میں اپنے بچے کی کارکردگی کو جان کر آپ اپنے بچے کے مستقبل کی 

تدریسی بڑھوتری کے بارے میں اُس کے اساتذہ کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر گفتگو کر سکتے ہیں۔

Higher لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے ترغیب دی جا سکتی   
ہے کہ وہ اسکول اور گھر پر زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

  Middle لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے استاد )اساتذہ( سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کیسے مدد فراہم کی جائے 
کہ وہ اس شعبے میں اسکول اور گھر پر توقع سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

Lower لیول کی تیاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر )ٹیچرز( سے ایسی اضافی معاونتوں کے بارے میں پوچھیں جو آپ کے   
بچے کو اسکول میں درکار ہو سکتی ہیں جن سے وہ گریڈ لیول کی توقعات پر پورا اترے اور اپنے بچے کی گھر پر مدد کے لیے آپ 

کو کون سے وسائل دستیاب ہیں۔

پہال نام ایم۔ آخری نام

جو طلباء ان چار شعبوں میں تیار ہوں، وہ کامیابی سے درج ذیل انجام دیتے ہیں:

H

M

L

اہم مشموالت

ریڈیکلز ، استحصال ، سائنسی عالمت ، لکیری مساوات ، لکیری مساوات کے 
نظام ، لکیری اور نان لکیری افعال ، پائیٹاگورین تھیوریم ، اور کوآرڈینیٹ 

پلین پر شکلیں تبدیل کرنے سے متعلق مسائل کا حل

اضافی اور معاون مواد

غیر معقول تعداد ، حجم ، اور سکیٹر پالٹس سے متعلق مسائل کا حل

ریاضی پر مشتمل دالئل کا اظہار کرنا

منطقی ریاضی کے حل اور تجزیے تیار کرنا اور اس کے دالئل بیان کرنا اور 
 دیگر مسائل کے حل میں دیے جانے والے دالئل کو درست کرنا

نمونہ سازی اور اطالق

حقیقی دنیا کے سواالت حل کرنا، عالمات پر مشتمل سواالت حل کرنا اور 
بیان کرنا، مناسب مقدار میں دالئل دیتے ہوئے اور مناسب ٹولز کا استعمال 

کرتے ہوئے منطقی طریقے سے حکمت عملی کے ساتھ انجام دینا

 طالبعلم کی بڑھوتری کا صدویہ 
ایک طالبعلم کی بڑھوتری کے صدویہ میں آپ کے بچے کی تعلیمی ترقی کا موازنہ الینوائز کے دیگر بچوں کے ساتھ وقت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ 

بڑھوتری کا اوسط صدویہ 50 ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے بڑا صدویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے زیادہ ہے۔ بڑھوتری کا 50 سے کم صدویہ یہ 
ظاہر کرتا ہے کہ پیش رفت اوسط سے کم ہے۔

اس سال آپ کے بچے کا اسکور الینوائز کے ایسے 66 فیصد طلباء کے برابر یا ان سے بہتر ہے جن کا اسکور پچھلے سال )سالوں( کے دوران تشخیص میں 
آپ کے بچے جیسا ہی تھا۔
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H H


