
 1سالئیڈ  

گفٹڈ ]خداداد صالحیتوں والوں کی[ شناخت کے عمل کے لیے والد یا والدہ کی رہنمائی میں خوش آمدید۔  اس ویبینار کا مقصد آپ کو پرنس 

ولیئم کاؤنٹی سکولز کے گفٹڈ شناخت کے عمل سے متعارف کرانا ہے۔ اس پریزینٹیشن کو دیکھنے کے بعد، اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں 

 مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی اپنے سکول میں گفٹڈ ریسورس استاد/استانی سے رابطہ کیجیئے۔یا 

 2سالئیڈ  

پس منظر کی معلومات کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔  گفٹڈ کی صالحیت کی تعریف ایک ریاست سے دوسری ریاست میں مختلف ہوتی  چلیے

ں ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں مختلف ہوتی ہے۔  پرنس ولیئم کاؤنٹی سکولز میں، ہم گفٹڈ کی ہے اور یہاں تک کہ ایک ہی ریاست می

صالحیت کی تعریف ورجینیا ضوابط کی بنیاد پر کرتے ہیں:  جو طلباء اعلی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ایک یا زیادہ مخصوص 

 تجربے یا ماحول میں غیر معمولی تعلیمی صالحیت دکھاتے ہیں: تعلیمی مضامین میں اپنے ہم جماعتوں کے مقابلے میں ایک جیسے

 (12فنون زبان )گریڈ کنڈرگارٹن تا   •

 (12ریاضی )گریڈ کنڈرگارٹن تا  •

 (12تا  6تاریخ اور سماجی سائنس )گریڈ  •

 (12تا  6سائنس )گریڈ  •

 نت کی ضرورت پڑے۔ہو سکتا ہے کہ غیر معمولی تعلیمی قابلیت کے لیے اضافی یا تیز رفتار نصاب اور معاو
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PWCS  میں گفٹڈ تعلیم کا مقصد ۔۔۔ تنقیدی سوچ، تخلیقی سوچ، رابطے، تعاون، اور تصوراتی سوچ میں اعلی درجے کی مہارتوں کو بہتر

ن سکیں۔  گفٹڈ بنانا ہے تاکہ طلباء کی حوصلہ افزائی کی جائے اور انہیں اس قابل کیا جائے کہ وہ خود اپنی رہنمائی کے ذریعے متعلم ب

 ریسورس اساتذہ مہارتیں سکھانے کے لیے گاڑی کے طور پر ایڈوانس نصاب استعمال کرتے ہیں جو معیاری نصاب سے جڑا ہوتا ہے۔
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 گفٹڈ تعلیمی پروگرام کیا ہے؟

کو مکمل طور پر  ہم ان طلباء کے لیے کمرۂ جماعت سے باہر ریسورس خدمات کا استعمال کرتے ہیں جن کی تدریسی ضروریات 

 عمومی تعلیمی کمرۂ جماعت میں پورا نہیں کیا جا سکتا۔  وقت اور تعدد کا انحصار طالبعلم/طالبہ کے گریڈ لیول پر ہوتا ہے۔

 شناخت کردہ طلباء کے لیے یہ مناسب تعلیم کا ایک حّصہ ہے۔

 الے ضوابط کے تحت ہے۔ہمارا پروگرام ورجینیا میں گفٹڈ طلباء کے لیے تعلیمی خدمات پر نظر رکھنے و

 ( کے نام سے جانا جاتا ہے۔12تا  4)گریڈ  SIGNET( اور 3)کنڈرگارٹن تا گریڈ  STARTیہ پروگرام 
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 شناخت کا عمل پورے سال جاری رہتا ہے۔  طلباء کو تعلیمی سال کے دوران کسی بھی وقت ریفر کیا جا سکتا ہے۔

ہیں جن میں درج ذیل شامل ہیں:  پیشہ ور، والد یا والدہ، بذات خود ]طالبعلم/طالبہ[، اور عالمگیر سکرینگ کی  ذرائعریفرل کے بہت سے 

 بنیاد پر گفٹڈ ریسورس اساتذہ اور دیگر اکٹھا کیا گیا مواد۔  

PWCS لبہ کے استعداد کی ٹیسٹنگ میں، ہم شناخت کے عمل کے لیے کثیر المعیار عمل کا نقطۂ نظر استعمال کرتے ہیں۔  ہم طالبعلم/طا

۔  ہم درج ذیل کو شامل کرنے کے لیے طالبعلم/طالبہ کے تعلیمی (Naglieri، اور/یا K-BIT، CogATپر غور کرتے ہیں )جیسے  

فولیو، ٹیں جمع کراتے ہیں۔  طالبعلم/طالبہ کا کام یا پورٹ رڈیٹا۔  والدین اور پیشہ ور رپو SOLریکارڈ دیکھتے ہیں:  گریڈز، لیول، اور 

 ریفرنسڈ کارکردگی کے ٹیسٹ سکور اکٹھے کیے جاتے ہیں۔-گئے پروجیکٹ، اور نارم طالبعلم/طالبہ کے جوابات، خود تیار کیے

مثال کے طور پر ٹیسٹ سکور کی طرح، گفٹڈ تعلیمی پروگرام کے لیے کوئی ایک زمرہ نہیں جو ایک طالبعلم/طالبہ کو خود بخود شناخت 

 وت ایک بچہ/بچی کو شناخت کے عمل سے باہر نہیں رکھ سکتا۔کر لے اور کوئی ایک ثب
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 اب ہم گفٹڈ شناخت کے عمل کو بیان کرتے ہیں۔  آنے والی سالئیڈوں میں، ہم عمل کے ہر قدم کو تفصیل سے بیان کریں گے۔

والدہ، پیشہ ور، بذات خود، یا گفٹڈ ریسورس سب سے پہلے عالمگیر سکرینگ یا دیگر اکٹھے کیے گئے مواد کی بنیاد پر والد یا 

استاد/استانی کے ذریعے ریفرل بنایا جاتا ہے۔  یونیورسل سکرینگ ایک جانچ ہے جو ایک مخصوص گریڈ لیول میں تمام طلباء کو دی 

کے تعلیمی  2019-20جاتی ہے۔  جانچ کے نتائج کی بنیاد پر، طلباء کو ممکنہ گفٹڈ شناخت کے سکرینگ پول میں شامل کیا جاتا ہے۔ 

 میں دیئے جائیں گے۔ 9، اور 6، 3، 2سال میں، یونیورسل سکرینگ گریڈ 

اس کے بعد تشخیص کی اجازت حاصل کی جائے گی۔  جب تک والد یا والدہ/سرپرست کی طرف سے اجازت موصول نہیں ہوتی، کوئی 

 ثبوت اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔

 رنے کا آغاز ہو گا۔  اس مجموعہ میں درج ذیل شامل ہیں:اجازت موصول ہونے کے بعد، ثبوت اکٹھے ک

 رجحان کی جانچ کے نتائج •

 تعلیمی ریکارڈ •

 والد یا والدہ اور پیشہ ور کی رپورٹیں •

ریفرنسڈ کارکردگی -گئے پروجیکٹ، اور نارم طالبعلم/طالبہ کے تیار کیے گئے کام، طالبعلم/طالبہ کے جوابات، خود تیار کیے •

 کے سکور۔

جموعہ کے مکمل ہونے کے بعد، ایک مقامی پروفائل بنانے والی ترقیاتی کمیٹی آپ کے بچہ/بچی کے سکول میں مالقات ثبوت کے م

کرے گی۔  اس کمیٹی میں ایک منتظم، سکول کونسلر، کم از کم ایک کمرۂ جماعت کا استاد/استانی، اور گفٹڈ ریسورس استاد/استانی شامل 

)دیگر زبانیں بولنے والوں کے لیے  ESOLمیں ماہرین بھی شامل ہو سکتے ہیں جیسے ایک ہوں گے۔  ضرورت پڑنے پر اس کمیٹی 

انگریزی( یا خصوصی تعلیم۔  کمیٹی ثبوت کا جائزہ لینے اور تشخیص کرنے کے لیے ملے گی۔  پروفائل بنانے والی ترقیاتی کمیٹی کی 

 مالقات میں اہلیت کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔   

مرحلہ شناخت کرنے اور داخلے کا فیصلہ کرنے والی کمیٹی کا ہے جو ڈویژن کی سطح پر ملتی ہے۔  اس موقع پر دوسرے اس  آخری

جیسے سکولوں کے منتظمین، سکول کونسلر، کمرۂ جماعت کے اساتذہ، اور گفٹڈ ریسورس اساتذہ آپ کے بچہ/بچی کے ثبوتوں کے 

اس کمیٹی میں ماہرین بھی شامل ہو سکتے ہیں۔  وہ ثبوت کا جائزہ لینے اور گفٹڈ کی اہلیت مجموعہ کا جائزہ لیں گے۔  ضرورت پڑنے پر 

اور خدمات میں داخلے سے متعلق فیصلے کرنے کے لیے ملتے ہیں۔  ان مالقاتوں کے بعد، آپ کے بچہ/بچی کی گفٹڈ ریسورس 

 گے۔   استاد/استانی فیصلے کا تحریری نوٹیفیکیشن گھر پر بذریعہ ڈاک بھجوائیں

برائے مہربانی نوٹ کیجیئے کہ شناخت کے عمل کے مکمل ہونے کے بعد والد یا والدہ فائل کا کوئی بھی حّصہ دیکھ سکتے ہیں۔  والد یا  

 تدریسی دنوں کا وقت ہے۔   90والدہ/سرپرست کی اجازت سے اہلیت کے فیصلے کے درمیان 

 یہ عمل پورے تعلیمی سال جاری رہتا ہے۔  
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 ب ہم گفٹڈ شناخت کے عمل کے انفرادی حّصوں کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ا

کیس کے آغاز سے قبل، ایک ریفرل فارم بھرا جاتا ہے۔  یہ فارم گفٹڈ شناخت کا عمل شروع کرنے واال فرد مکمل کرتا ہے۔  یہ ایک پیشہ 

پر گفٹڈ   www.pwcs.eduیہ استانی ہو سکتے ہیں۔  ور، والد یا والدہ/سرپرست، طالبعلم/طالبہ بذات خود، یا گفٹڈ ریسورس استاد/

 ایجوکیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ 
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کیس کے آغاز کے بعد، والد یا والدہ تشخیص کے لیے اجازت کا فارم وصول کریں گے۔  ریفرل وصول ہونے کے بعد گفٹڈ ریسورس 

استاد/استانی اسے گھر بھجوائیں گے۔  کسی قسم کی ٹیسٹنگ یا تشخیص کے آغاز سے قبل، والد یا والدہ/سرپرست کو یہ فارم الزمی طور 

 پر دستخط کر کے مکمل کرنا چاہیے۔  یہ ایک سبز فارم ہے۔
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             گھر بھیجی جائے گی۔  یہ رپورٹ  اب ہم والد یا والدہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔  تشخیص کی اجازت کے لیے کاغذی نقل

 "Look Fors at Home پر نظر رکھیں[ کے نام سے ہو گی جسے کے بارے میں ہم ابھی بات  خصوصیات" ]گھر میں بچہ/بچی

کے عالوہ    اسکرتے ہیں۔  یہ والد یا والدہ/سرپرست کو موقع دیتا ہے کہ وہ بچہ/بچی کی غیر تعلیمی صالحیتوں کے بارے میں بتائیں۔  

http://www.pwcs.edu/


www.pwcs.edu یہ فارم ہسپانوی، اُردو، عربی، ویب نامی،   کی ویب سائٹ پر گفٹڈ ایجوکیشن پر ایک الیکٹرانک نقل بھی دستیاب ہے۔

 اور کورین میں دستیاب ہے۔

 10سالئیڈ  

آپ کی کچھ مثالیں دیکھیں گے۔  درج ذیل میں سے ہر ایک کو سنتے ہوئے اپنے بچہ/بچی کے  Look Fors at Homeاس سالئیڈ میں 

 بارے میں سوچیں:

 متجسس، سواالت پوچھنے واال رویہ، گہری نظر رکھنے واال/والی  •

 واضح تخیل  •

 جلدی سیکھتا/سیکھتی ہے •

 نفیس طنز و مزاح کی حس •

 غیر معمولی یادداشت •

 انصاف کے لیے حساسانسانی مسائل، مساوات،  •

 رابطے کی مضبوط مہارتیں •

 سیکھنے یا بہتر کرنے کے لیے پر عزم  •

• Els )دوسری زبان سیکھنے کے لیے فوری طور پر تیار—)انگریزی متعلمین 

 شدید مفادات •

 نمبروں اور پہیلیوں کے ساتھ مسائل کے حل سے لطف اندوز ہونا •
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ے نمونوں کا زیادہ قریب سے جائزہ لیں گے۔  ہدایات کے مطابق اپنے جوابات صاف صاف لکھیں  اب ہم والد یا والدہ رپورٹ میں دیئے گئ

یا ٹائپ کریں۔  والد یا والدہ رپورٹ کے پہلے حّصے میں )دوسرے الفاظ میں، پہلے صفحہ پر(، آپ ہر نمونے کے لیے ڈبے پر نشان 

کے بچہ/بچی پر ہوتا ہے۔  انتخابات درج ذیل ہیں:  کبھی نہیں دیکھا، لگائیں گے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اطالق آپ 

کبھی کبھار، اکثر و بیشتر، یا ہمیشہ۔  اس کے بعد آپ اپنے سکور کی حمایت کے لیے کوئی اور رپورٹ شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 

   لگتا ہے کہ کسی خاصیت کا مشاہدہ نہیں کیا گیا تو کوئی رپورٹ ضروری نہیں ہے۔ 

پہال نمونہ اس طرح ہے:  میرے بچہ/بچی متجسس ہے؛ سواالت پوچھنے کا رجحان ہے؛ چیزوں کا گہرا مشاہدہ کرتا/کرتی ہے۔ ان چیزوں  

کے بارے میں سوچیں جو آپ کے بچہ/بچی کو نمایاں بناتی ہیں۔ ان مثالوں اور خصوصیات کے بارے میں سوچیں جو کمرۂ جماعت کے 

ہیں ہو سکتیں۔ الگو ہونے والے ڈبے پر نشان لگائیں اور اس کی مثالیں سوچنے کی کوشش کریں۔ جتنا ممکن ماحول میں ہر وقت موجود ن

 ہو متعلقہ معلومات دیں۔

لہذا مثال کے طور پر، میں کہہ سکتا/سکتی ہوں کہ میرا بچہ/بچی اکثر و بیشتر ان خصوصیات کا مظاہرہ کرتا/کرتی ہے۔ میں پہلی  

رج ذیل کو بیان کر سکتا/سکتی ہوں: تعمیراتی مقامات اور عمارت کی نئی تعمیر کے عمل کے بارے میں جماعت کے لڑکے کے لیے د

پوچھنا؛ اصل تعمیراتی مقام اور گاڑیوں اور کتابوں اور گھروں میں دیکھی گئی کے درمیان تعلق؛ گھروں کے درمیان چھوٹے چھوٹے 

 اختالفات کا نوٹس۔

 12سالئیڈ  

پر ایک اور نمونہ درج ذیل ہے: میرے بچہ/بچی کا تّصور بہت واضح ہے۔ دوبارہ میں اس ڈبے پر نشان لگاؤں گا/گی  والد یا والدہ رپورٹ 

جو درج ذیل پر الگو ہوتا ہے۔ کبھی نہیں دیکھا، کبھی کبھار، اکثر و بیشتر، یا ہمیشہ۔ مخصوص مثالوں کے بارے میں سوچیں؛ تخیل 

کو دیکھتے ہیں۔ چوتھی  2وغیرہ پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ چلیں اس کے لیے انتخاب نمبر  زبانی، تحریری، بصری، سمعی، ٹیکنالوجی

جماعت کی لڑکی کے لیے، میں ہمیشہ پر نشان لگا سکتا ہوں اور درج ذیل بیان دے سکتا ہوں: وہ اپنے جنرل میں تفصیلی ڈرامے اور  

"دنیاؤں" کی تخلیق کے لیے کوڈنگ استعمال کرتی ہے؛ نئے گانوں کہانیاں لکھتی ہے؛ اپنی کاپیوں میں تفصیلی عکاسی کرتی ہے؛ اپنی 

ویں گریڈ 7کے لیے مختلف گانوں اور دھنوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ دوسری مثال کے طور پر، اگر میں محسوس کروں کہ میرا 

ا سکتا/سکتی ہوں اور کسی بیان کی کا بچہ/بچی اس حصے کی خصوصیات کا اظہار نہیں کرتا، تو میں مشاہدہ نہیں کیا، پر نشان لگ 

 ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے بچہ/بچی پر منفی اثر نہیں ڈالے گی کیونکہ تمام بچوں میں گفٹڈ کی تمام خصوصیات نہیں دیکھی جا سکتیں۔

 

 

http://www.pwcs.edu/
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نفیس احساس ہے۔ دوبارہ میں اس ڈبے  والد یا والدہ رپورٹ پر ایک اور نمونہ درج ذیل بیان دیتا ہے: میرے بچہ/بچی میں مزاح کا ہلکا یا

ئی پر نشان لگاؤں گا/گی جو درج ذیل پر الگو ہوتا ہے۔ کبھی نہیں دیکھا، کبھی کبھار، اکثر و بیشتر، یا ہمیشہ۔ آپ کسی مذاق یا وقت کی کو

 پیش کیا ہو۔  مخصوص مثال یا عمومی مشاہدہ پیش کر سکتے ہیں جب آپ کے بچہ/بچی نے اپنے عمر کے لحاظ سے ہٹ کر مزاح 

چھٹی جماعت کی لڑکی کے لیے، میں ہمیشہ پر نشان لگا سکتا ہوں اور درج ذیل بیان دے سکتا ہوں: جب دوسرے طنز استعمال کرتے 

ہیں، اسے سمجھتی ہے؛ بچوں اور اپنی عمر سے بڑے بالغان کے ساتھ ہنسی مذاق کر سکتی ہے؛ وہ لطیفے سناتی ہے جو اس کی عمر 

 ں سکتے؛ کچھ صورتحال میں طنز کو سمجھ سکتی ہے۔کے بچے سمجھ نہی

ویں گریڈ کے لڑکے کے لیے میں اکثر و بیشتر پر نشان لگا سکتا/سکتی ہوں اور کہہ سکتا/سکتی ہوں: وہ اکثر سیاسی یا عالمی  10یا 

کی دیگر صورتحالوں سے خبروں کی صورتحال پر گانوں کی نقلیں لکھتا ہے؛ ہر روز کی صورتحال میں طنز دیکھتا ہے اور اسے طنز 

 منسلک کرتا ہے؛ حاضر دماغ
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والد یا والدہ رپورٹ پر یہ نمونہ درج ذیل بیان دیتا ہے: میرا بچہ/بچی انسانی مسائل کے لئے حساس ہے؛ وہ عدل اور انصاف سے متعلق 

ہوتا ہے۔  کبھی نہیں دیکھا، کبھی کبھار، اکثر و بیشتر، پریشان رہتا ہے۔  دوبارہ میں اس ڈبے پر نشان لگاؤں گا/گی جو درج ذیل پر الگو 

یا ہمیشہ۔  مخصوص صورتحالوں یا مسائل یا مثالوں کے بارے میں بیان کریں؛ یہ عالمی مسئلہ ہو سکتا ہے یا گھر کے اندر یا دوست کی 

حالیہ سمندری طوفان سے متاثرہ لوگوں کی  صورتحال۔ کنڈرگارٹن لڑکے کے لیے، میں ہمیشہ پر نشان لگا سکتا ہوں اور لکھوں گا کہ؛ وہ

ر مدد کے لئے رقم یا اضافی کھانا بھیجنا چاہتا تھا؛ وہ افسردہ ہو جاتا ہے جب وہ کتوں کے بارے میں اشتہار دیکھتا ہے کہ انہیں کوئی گھ

 چاہیے؛ پڑوس میں کھیلتے وقت، وہ ہر ایک کے عالج یا منصفانہ سنیک کے بارے میں پریشان ہوتا ہے۔
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 والد یا والدہ رپورٹ کے پچھلے صفحے پر آپ کے بچہ/بچی کے بارے میں غور کرنے کے لیے دیگر عمومی سواالت ہیں۔   

آپ کا بچہ/بچی سکول سے باہر کس طرح وقت گزارتا ہے؟  اس کے مشاغل کیا ہیں۔ غیر نصابی سرگرمیوں، مشغلوں کے   .1

بارے میں سوچیں، آپ کا بچہ/بچی کیا کرے گا/گی اگر اسے اپنی مرضی کا انتخاب کرنا ہو، اہل خانہ کے مشغلے، مجموعے یا 

 کھیل

چی کے سیکھنے میں اس کی طاقت ہیں اور اس کے سیکھنے میں رکاوٹ ہیں۔  ان چیزوں کی وضاحت کیجیئے جو آپ کے بچہ/ب .2

ان دونوں کو یہاں اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ صالحیتیں/کمزوریاں وہ موضوع یا طرزعمل ہو سکتے ہیں جو سیکھنے سے 

 تعلق رکھتے ہیں۔  جہاں ممکن ہو خاص طور پر بیان کریں۔

کی فہرست درج کریں جو آپ کے بچہ/بچی نے اپنے طور پر پڑھی ہیں اور جو ضروری  ان )افسانوی اور غیر افسانوی( کتابوں .3

کام کا حّصہ نہیں تھیں۔  کتابوں کے عنوانات کی فہرست خاص طور پر درج کرنے کی کوشش کریں۔ اس بات میں تعلق دیکھنے 

ول میں سیکھا، ایک فلم یا ٹی وی شو، کی کوشش کریں کہ کچھ کتابیں کیوں چنی گئیں )مثال کے طور پر جو کچھ انہوں نے سک 

 یا زندگی کا ایک تجربہ(۔  آپ کا بچہ/بچی پڑھنے کا دلدادہ ہے یا پڑھنے سے بے دل ہے؟

آپ کے بچہ/بچی نے ریاضی کے تصورات اور خیاالت کو سکول سے باہر کیسے استعمال کیا ہے؟ یہاں جمع اور تفریق سے  .4

میں سوچیں جو آپ اور آپ کا بچہ/بچی کھیلتا/کھیلتی ہے، کھانا پکانا، خاندان کی  باال تر ہو کر سوچیں۔ ان کھیلوں کے بارے

 صورتحال، کھیل کا وقت، اور بہت کچھ۔  نمونوں، پیمائش، اور کسروں پر غور کریں۔   

کہ   آپ کے بچہ/بچی پر اثرانداز ہونے والے کوئی بھی ایسے خاص حاالت کو بیان کیجیئے جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں .5

کمیٹی کو غور کرنا چاہیئے )جیسے طبی یا صحت سے متعلق مسائل، بہت زیادہ حرکات، زبان میں رکاوٹیں، خصوصی  

ضروریات(۔ آج تک اپنے بچہ/بچی کی زندگی کے بارے میں کسی بھی ایسی چیز پر غور کریں جو اس عمل سے متعلق اس 

 کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔  
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ورٹ پر مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے ایلیمنٹری اور سیکنڈری دونوں پیشہ ورانہ کور شیٹ کے سکرین شوٹس شامل ہم پیشہ ورانہ رپ

کیے ہیں۔ کمرۂ جماعت کے اساتذہ ان کو بھرتے ہیں۔  موجودہ گریڈ اور لیول شامل کیے جاتے ہیں۔  طالبعلم/طالبہ کی بہت سے 

رپورٹوں کے موضوعات خداداد صالحیتوں کی عمومی اور مضمون کی بنیاد پر  موضوعات پر درجہ بندی کی جائے گی۔ پیشہ ورانہ

مخصوص دونوں حصوں پر توجہ دیتے ہیں۔ طلباء کو ان کے ہم عمروں کے مقابلے میں مستقل، حد سے زیادہ، یا بہت بہتر کے طور پر 

پیشہ  ESOLبیان شامل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ اساتذہ فراہم کی گئی درجہ بندی میں سے کسی میں بھی 



پروگرام کا حصہ ہے۔ کوئی بھی  ESOLور کی رپورٹ بھی موجود ہے جو کسی بھی ایسے طالبعلم/طالبہ کے لیے بھری جائے گی جو 

پیشہ ورانہ فرد جسے خصوصی تعلیم یا سپیچ استاد/استانی جو بچہ/بچی کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ بھی ایک پیشہ ورانہ رپورٹ بھر 

 سکتے ہیں۔
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اخلے کا فیصلہ کرنے والی کمیٹی ثبوت اکٹھے کرنے کا عمل مکمل ہونے کے بعد، پروفائل بنانے والی ترقیاتی کمیٹی اور شناخت اور د

 آپ کے بچہ/بچی کے فولڈر کا جائزہ لے گی۔

( آپ کے بچہ/بچی کے سکول میں بیٹھتی ہے۔ اس کمیٹی میں گفٹڈ ریسورس استاد/استانی، PDCپروفائل بنانے والی ترقیاتی کمیٹی )یا 

ر ماہر( شامل ہوتے ہیں۔ اس وقت کے دوران، اسی عمر  کمرۂ جماعت کا استاد/استانی، منتظم، اور سکول کونسلر )ضرورت پڑنے پر دیگ 

کے دیگر طلباء کی عمر، تجربے، اور ماحول میں موازنے کی بنیاد پر ہر فولڈر کا جائزہ لیا جاتا اور بحث کی جاتی ہے۔ ثبوت کے ہر 

 ے میں بات کرتے ہیں۔   حصے کا جائزہ لیا جاتا ہے اور پیشہ ور جو آپ کے بچہ/بچی کو جانتے ہیں، آپ کے بچہ/بچی کے بار

کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ ڈویژن کی سطح پر   IDPسے شناخت کرنے اور داخلے کا فیصلہ کرنے والی کمیٹی )یا  PDCاس کے بعد ہر فولڈر 

ر کمیٹی کا اجالس ہے۔ جائزہ لینے واال ہر گروپ منتظمین، گفٹڈ ریسورس استاد/استانی، سکول کونسلر، اور کمرۂ جماعت کے اساتذہ پ

اور دیگر ماہرین بھی شامل ہوتے ہیں۔ مختلف سکولوں سے بہت سے پیشہ ور ہر بچہ/بچی کے  ESOLمشتمل ہے۔ ضرورت پڑنے پر 

فولڈر کا جائزہ لیتے ہیں۔ تمام معیارات کو یکساں سمجھا جاتا ہے۔ اس مالقات کے بعد والدین کو فیصلے سے تحریری طور پر مطلع کیا 

 جاتا ہے۔  
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ٹڈ شناخت کے عمل میں ممکنہ نتائج کی ایک رینج ہے۔ تمام صورتوں میں، والدین کو فیصلے سے تحریری طور پر مطلع کیا جاتا ہے۔  گف

والدین طالبعلم/طالبہ کی فائل کا جائزہ لینے کے لیے گفٹڈ ریسورس استاد/استانی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ والدین شناخت کرنے اور 

 تدریسی دنوں کے اندر اندر( اپیل کی درخواست کر سکتے ہیں۔   90والی کمیٹی کے فیصلے کے خالف )داخلے کا فیصلہ کرنے 

 آئیے انتخابات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگلی سالئیڈوں میں ان کی مزید وضاحت کی جائے گی۔

ن ]خداداد صالحیتوں والے طلباء کے : ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ/بچی ایک یا زائد مخصوص تعلیمی رجحانات میں گفٹڈ ایجوکیش1اختیار 

لیے تعلیمی پروگرام[ کی خدمات کا/کی اہل ہو۔ اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ آپ کے بچہ/بچی کو کس شعبہ )شعبوں( میں گفٹڈ خدمات 

کا مجموعہ ہو سکتا ( یا ان مضامین 12تا  6(، سماجی علوم یا سائنس )گریڈ 12تا  K(، ریاضی )12تا  Kکی ضرورت ہے۔ یہ فنون زبان )

ہے۔ اس تعین کی بنیاد پر، آپ کے بچہ/بچی کا داخلہ ان براہ راست خدمات کی اہلیت میں کیا جائے گا۔ اسے صالحیتوں کی معاونت کے 

 لیے تعلیمی اختیارات پیش کیے جائیں گے۔  

تعین کیا جائے کہ آپ کا بچہ/بچی اس وقت   : گریڈ کنڈرگارٹن تا دوسرے گریڈ کے طلباء کے لیے، ہو سکتا ہے کہ اس بات کا2اختیار 

گفٹڈ تعلیمی پروگرام کا اہل نہیں ہے۔ تاہم، ہمارے ابتدائی ٹیلنٹ ڈویلپمنٹ پروگرام کے لیے اس کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ اس پروگرام 

اہمی اشتراک سے ایک پورٹ کے اندر، گفٹڈ ریسورس استاد/استانی اور آپ کے بچہ/بچی کے کمرۂ جماعت کی استاد/استانی کے درمیان ب

فولیو تیار اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ گفٹڈ ریسورس استاد/استانی اس پورٹ فولیو پر کام کرتے ہیں۔ تیسرے گریڈ کے اختتام سے قبل، 

 کمیٹی کے سامنے دوبارہ تشخیص کے لیے بھیجا جائے گا۔IDPاور  PDCآپ کے بچہ/بچی کو 

سکتا ہے کہ آپ کے بچہ/بچی کے فولڈر پر مزید ریکارڈ کی ضرورت ہے۔ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا  : اس بات کا تعین کیا جا3اختیار 

کیونکہ مزید ثبوت کی درخواست کی گئی ہے۔ مزید ثبوت جمع ہونے کے بعد فولڈر کو جائزے کے لیے کمیٹی کے سامنے دوبارہ پیش کیا 

 جائے گا۔

ی گفٹڈ خدمات کا اہل نہ ہو۔ اس سے مراد ہے کہ براہ راست خدمات میں داخلے کے لیے : ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کا بچہ/بچ4اختیار 

 کافی ثبوت نہیں ہے۔  
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تک، ایک  12اگر آپ کا بچہ/بچی براہ راست خدمات کے لیے اہل ہے تو اس بارے میں کچھ مزید تفصیالت۔ کنڈرگارٹن سے گریڈ 

 یا اور ریاضی دونوں مضامین میں اہل ہو سکتا/سکتی ہے۔ LA، ریاضی، (LAطالبعلم/طالبہ فنون زبان )

 چھٹے گریڈ کے آغاز سے، طلباء سماجی علوم اور/یا سائنس میں بھی اہل ہو سکتے ہیں۔



والدین/سرپرست گفٹڈ ریسورس استاد/استانی کی طرف سے نوٹیفیکیشن کے خط کے ساتھ خدمات کی اجازت کے لیے پیلے رنگ کا فارم 

 ل کریں گے۔وصو

گفٹڈ ریسورس استاد/استانی، طالبعلم/طالبہ کے اہل ہونے کے بعد پروگرام کے بارے میں مخصوص تفصیالت کے بارے میں معلومات 

 فراہم کریں گے۔

 20سالئیڈ  

ترقی )یا چلیں اب اس فیصلے کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے مطابق اگر آپ کے بچہ/بچی کی ابتدائی عمر کی فطری استعداد کی 

ETD کے پروگرام کے لیے سفارش کی جاتی ہے۔ یہ کنڈرگارٹن سے دوسرے گریڈ کے طلباء کے لیے ہے۔ کمرۂ جماعت اور گفٹڈ )

ریسورس استاد/استانی آپ کے بچہ/بچی میں پائی جانے والی فطری استعداد اور صالحیتوں کو بڑھانے کے لیے افزودگی اور توسیعی 

 یے مل کر کام کریں گے۔سرگرمیاں فراہم کرنے کے ل

 گفٹڈ ریسورس استاد/استانی آپ کے بچہ/بچی سے ہر کواٹر میں کم از کم دو مرتبہ ملیں گے۔

گفٹڈ ریسورس استاد/استانی ہر کواٹر کا پورٹ فولیو ثبوت کے طور پر رکھیں گے۔ اکٹھے کیے گئے ثبوتوں کی بنیاد پر، اگر جلدی نہیں  

 گریڈ میں گفٹڈ  پروگرام کے لیے دوبارہ تشخیص کی جائے گی۔تو آپ کے بچہ/بچی کی تیسرے 
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آپ کے بچہ/بچی پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ یہ ایسی صورتحال میں جب کمیٹی کو لگے کہ فیصلہ کرنے سے قبل ان کے پاس کافی 

ریری نمونے، مزید ٹیسٹنگ، سکور، معلومات نہیں ہیں یا کسی خاص زمرے میں انہیں کسی دوسرے ثبوت کی ضرورت ہے۔ ان میں تح

گریڈز، اضافی پیشہ ورانہ رائے، وغیرہ شامل ہے۔ اگر مزید ٹیسٹ ڈیٹا کی ضرورت ہے تو والد یا والدہ کی اجازت کا نیا فارم گھر 

 بھجوایا جائے گا۔

 22سالئیڈ  

ہل نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اس وقت ثبوت اس بات کا بھی تعین کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا بچہ/بچی براہ راست گفٹڈ خدمات کا/کی ا

اہلیت کو ثابت نہیں کرتے۔ آپ اپنے بچہ/بچی کے ثبوتوں کے مجموعہ کا جائزہ لینے کے لیے گفٹڈ ریسورس استاد/استانی سے رابطہ کر 

اختیار ہے کہ آپ  سکتے ہیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ شناخت کے عمل میں کوئی ثبوت نظر میں آنے سے رہ گیا ہے تو آپ کے پاس

 تعلیمی دنوں کے اندر اندر اپیل کی درخواست کر سکتے ہیں۔ 90
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یہ ہماری گفٹڈ شناخت کے عمل اور ممکنہ نتائج کی پریزینٹیشن کا اختتام ہے۔ اگر آپ کے مزید سواالت ہیں تو براہ مہربانی اپنے سکول 

کی ویب سائٹ پر گفٹڈ ایجوکیشن پروگرام کے تحت   www.pwcs.eduکے عالوہ اس کے گفٹڈ ریسورس استاد/استانی سے رابطہ کیجیئے۔ 

   اکیڈیمک اینڈ پروگرامز کے نیچے مزید معلومات دستیاب ہیں۔

 

 آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ 

http://www.pwcs.edu/

