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PWCS  سمر ریڈنگ لسٹ تیار کرنے کے لیے رہنما اصول 
 

مقصد: طلباء کو معیاری ادب پڑھنے کی ترغیب دینا اور تنقیدی سوچ، تخلیقی سوچ، مواصالت، تعاون، اور شہریت کی  

 حمایت کے لیے ان کی آزادانہ پڑھنے کی مہارتوں کو فروغ دینا۔

 

I.  مضامین، صنف، مصنفین، یا عنوانات کی تجویز کردہ پڑھنے کی فہرست کو برقرار رکھے سکول کا عملہ

عنوانات،   10کے لیے ہر گریڈ لیول پر کم سے کم   12گا۔ تجویز کردہ کتابیں فہرست میں گریڈز نو تا 

تا پانچ   ہر گریڈ لیول کے لیے؛ گریڈز تین 15مصنفین، اور/یا منظر نامے ہوں؛ گریڈز چھ تا آٹھ تک کے لیے 

 ۔25؛ اور گریڈز کنڈرگارٹن سے دو کے لیے ہر گریڈ لیول پر 20سال کے لیے ہر گریڈ لیول پر  

 

II.   آزادانہ پڑھائی کے لیے مناسب عنوانات، مصنفین، صنف، اور مضامین کا خیال کریں۔ اس فہرست میں

لچسپی اور پڑھنے کی  انگریزی زبان سیکھنے والے لیول ون، ٹو، اور تھری طلباء کو شامل کرنے کے لیے د

سطح کی صالحیتوں کو راغب کرنے کے لیے کتابوں کی وسیع اقسام شامل ہوں گی۔ جن عنوانات، مصنفین، 

صنف، اور مضامین کے لیے اساتذہ کی ہدایت اور مواد کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس فہرست میں  

 شامل نہیں ہیں۔ 

 

III. ی فہرستوں میں شامل ہو رہے ہیں، ان پر کم سے کم دو جو عنوانات، مصنفین اور مضامین گریڈز لیول ک

اراکین عملہ کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس بات کی یقین دہانی  لیے  تجویز کیے جانے والے عنوانات،  

مصنفین، اور مضامین طالبعلم کی عمر کے مطابق  مناسب ہیں، مواد کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے۔ 

ولیم کاؤنٹی پبلک الئبریری کیٹالگ سے رجوع کریں گے تاکہ کچھ خاص عنوانات کی  الئبریرین آن الئن پرنس 

 دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔

 

IV.   ،تجویز کردہ عنوانات کی تشریحات طلباء اور والدین کو متن کے مواد کی تفصیل دینے کے لیے لکھی جائیں گی

 کے انتخاب میں طلباء اور والدین کی مدد کی جا سکے۔ بشمول زبان اور حساس مسائل، تاکہ پڑھنے کے لیے مواد  

 

V.   طلباء کو زندگی بھر پڑھنے کی عادت پیدا کرنے کی ترغیب دیں۔

 فہرست پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے رہنما اصول:

ویب ماسٹر کو فراہم کریں گے۔ ہر سکول   PWCSمئی تک  15سکول الئبریرین اپنی تجویز کردہ پڑھنے کی فہرستیں 
تجویز کردہ فہرست اپنے سکول کے ویب پیج پر پوسٹ کرے گا۔ رابطے کی اضافی شکلوں میں درج ذیل شامل ہو  اپنی 

 سکتی ہیں:
 

I. طالبعلموں کو تجویزوں کے بارے میں بتانا اور تبادلہ خیال کرنا؛ 
 

II.  انگریزی نہ بولنے والے طلباء اور خصوصی تعلیم والے طلباء کی ضروریات پر بات کرنا؛ 

 

III.  مرکزی دفتر اور کونسلنگ ڈیپارٹمنٹ کو پڑھنے کی مکمل فہرست کی تجاویز فراہم کریں  سکول کے
 جس میں رابطہ شخص کا نام اور فون نمبر شامل ہو؛ 

 

IV. مقامی بک سٹورز اور پبلک الئبریریوں کو فہرست کی پوسٹنگ کے بارے میں مطلع کریں؛ 
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V.  کنڈرگارٹن رجسٹریشن پیکٹ یا دیگر نئے طالبعلم کے رجسٹریشن پیکٹ میں پڑھنے کی فہرستیں
 شامل کریں۔

 

VI.   طلباء کو دستیاب وسائل )یعنی پبلک الئبریری، ای بکس، بک سٹور، ہوم الئبریری، اور مفت ڈاؤن لوڈ والی
 ایپلیکیشنز( سے آگاہ کریں؛ اور

 

VII. پنے بچے کے ساتھ کتابوں کے انتخاب کا جائزہ لیں تاکہ وہ مناسب  والدین کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ا
انتخاب کرنے میں ان کی مدد کریں۔ طلباء پڑھنے کی فہرست میں سے کتابیں منتخب کر سکتے ہیں، یا وہ  

 اپنے والدین کی طرف سے منظور شدہ تقابلی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔
 

 پڑھی گئی کتابوں کو دستاویز کرنا
 

 کے دستخط شامل ہوں گے۔ دستاویزات میں مصنف کا نام، کتاب کا عنوان، اور والد یا والدہ یا سرپرست 


