والدین کا پورٹل اور ویڈیو انفرادی اسکور رپورٹس
انگریزی زبان فنون/خواندگی ( )ELA/Lاور ریاضی کے لیے ایلی نوائے تیاری کا جائزہ
محترم والدین  /سرپرست
(اسکول/ڈسٹرکٹ کا نام داخل کریں) آپ کو آپ کے بچے/بچی کے ایلی نوائے تیاری کا جائزہ ( )IARٹیسٹ کے نتائج پیش کرنے
کے لیے ایک نئے اور جدید طریقہ سے آگاہ کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہے۔
•

•

 IARوالدین کا پورٹل – ہم پیش کر رہے ہیں ایلی نوائے تیاری کا جائزہ والدین کا پورٹل ،جہاں آپ آپ اپنے بچے/بچی
کے انفرادی نتائج اور وسائل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اپنے بچے کی ایلی نوائے تیاری کا جائزہ
برائے انگریزی زبان کے فنون اور ریاضی کے جائزہ اور کارکردگی کے بارے میں جاننے کے لیے ضروری ہر اس
چیز میں مدد دی جا سکے جو آپ کو درکار ہے۔ یہ پورٹل آپ کو اپنے بچے/بچی کے موسم بہار  2022کے ٹیسٹ کے
نتائج کو اپنے صارف اکاؤنٹ میں شامل کرنے اور مستقبل میں ان تک رسائی حاصل کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔
ویڈیو انفرادی اسکور رپورٹس (ویڈیو  – )ISRsویڈیو انفرادی طالب علم رپورٹس ( )ISRsذاتی بنائے گئے ویڈیوز ہیں
جنھیں خاص طور پرآپ کے بچے/بچی کے لیے تیار کیا گیا ہے جو آپ کو بچے/بچی کی اسکور رپورٹ پر پیش کی
گئی معلومات سے واقفیت دالتے ہیں۔ ویڈیو  ،ISRsجو  IARوالدین کے پورٹل کے ذریعے ڈیلیور کیے جاتے ہیں ،طالب
علم کے لیے مخصوص اینیمیشن اور وائس اوور کو یکجا کرتے ہیں تاکہ آپ کو اپنے بچے/بچی کے جائزہ کے نتائج کو
بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے اور آپ کو ان وسائل تک لے جایا جائے جو آپ کے بچے/بچی کی ضروریات کے
لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ہم ان ویڈیوز کو اپنے بچے کے ساتھ دیکھنے اور اس کے/کی ٹیچر کے ساتھ کسی سوال پر
گفتگو کرنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

ماضی کی طرح ،آپ کو  ISRsکی کاغذی کاپیاں ملتی رہیں گی۔ تاہم ،ایک انفرادی کلیم کوڈ جو آپ کے بچے/بچی کے لیے منفرد
ہوتا ہے ،ایک نیا فیچر ہے جسے اس سال شامل کیا گیا ہے۔ یہ کوڈ آپ کو والدین کے پورٹل میں اپنے بچے/بچی کے ٹیسٹ کے
نتائج تک محفوظ طریقے سے رسائی کی اجازت دے گا۔
 IARوالدین کا پورٹل اور ویڈیو  ISRsاگست  2022میں دستیاب ہوں گے۔
ہم آپ کے ساتھ اپنی کوششوں کو تقویت دینے کے موقع کے بارے میں پرجوش ہیں تاکہ آپ کے بچے/بچی کی کارکردگی کو ایلی
نوائے تیاری کے جائزے پر مؤثر طریقے سے بتا سکیں۔

مخلص،

(چیف اسکول ایڈمنسٹریٹر یا اسکول پرنسپل کا نام)

