
 

 

 

 ترقی یافتہ تعلیم سے متعلق اکثر پوچھے گئے سواالت

 

 ترقی یافتہ تعلیم کیا ہے؟

 

ترقی یافتہ تعلیم ایک جامع اصطالح ہے جس میں وہ تمام امتیازی پروگرامز اور خدمات شامل ہیں جو بالٹی مور کاؤنٹی پبلک 
متعلمین کو فراہم کرتے ہیں۔ یہ پروگرامز اور خدمات خاص طور پر اسکولز اپنے ترقی یافتہ اور اعلی امکان استعداد والے 

  معیاری اسکولی پروگرام کو وسعت، تقویت دینے، اور/یا اس میں سرعت پیدا کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔
 

 ابتدائی طلباء کے لیے کون سے پروگرامز اور خدمات دستیاب ہیں؟

 

ابل طلباء ایکسیلریٹڈ ریڈنگ گروپ تک رسائی کر سکتے ہیں۔ یہ ریڈنگ گروپ طلباء کے ق K-5انگریزی فنون زبان میں، گریڈز 
 کو گریڈ سطح کے متون اور معیارات سے آگے رسائی فراہم کرتے ہیں۔

 

میں تقویتی ٹاسکس اور درجہ بند ٹاسکس تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایسے ٹاسکس ہیں جنہیں  K-3ریاضی میں، طلباء کو 
 ی کے معیارات سے متعلق پیچیدہ کام فراہم کرکے ان کی آموزش کو وسعت دینا اور متمول بنانا ہے۔طلباء کو ریاض

 

میتھمیٹکس میں  4میتھمیٹکس تک وسعت دے سکتے ہیں۔ ایڈوانسڈ  4کے ریاضی میں، طلباء اپنی تدریس کو ایڈوانسڈ  4گریڈ 
 ریاضی کے معیارات کا نصف شامل ہوتا ہے۔( CCRکالج اور کیریئر ریڈی ) 5کا تمام اور گریڈ  4گریڈ 

 

ریاضی کے معیارات شامل ہیں  CCR 5میتھمیٹکس تک رسائی کر سکتے ہیں،جس میں بقیہ گریڈ  5میں، طلباء ایڈوانسڈ  5گریڈ  
 ریاضی کے معیارات میں نہیں ہوا ہے۔ CCR 6اور گریڈ  4جن کا احاطہ ایڈوانسڈ 

 

 پروگرامز اور خدمات دستیاب ہیں؟مڈل اسکول کے طلباء کے لیے کون سے  

 

 مڈل اسکول میں طلباء کا داخلہ انگریزی فنون زبان، ریاضی، سماجی علوم، اور سائنس میں قابل اور ہنرمند کورسز میں ہوسکتا ہے۔
 

 مڈل اسکول کے طلباء کے لیے کون سے پروگرامز اور خدمات دستیاب ہیں؟

 

سز میں ہو سکتا ہے۔ یہ کورسز اور ہنرمند، ایڈوانسڈ پلیسمنٹ، یا دوہرے اندراج والے کور ہائی اسکول میں، طلباء کا داخلہ، قابل 
متعدد مضامین میں دستیاب ہیں جس میں دیگر کے ساتھ انگریزی فنون زبان، ریاضی، سائنس، سماجی علوم، عالمی زبانیں، اور 

 ب ہیں اپنے طالب علم کے اسکول سے معلوم کریں۔فنون لطیفہ شامل ہیں۔ یہ تعین کرنے کے لیے کہ کون سے کورسز دستیا
  



 کیا میرا بچہ دوسرے شعبہ مضمون میں ترقی یافتہ کورس لیے بغیر صرف ایک مضمون میں لے سکتا ہے؟

 

طلباء کسی بھی شعبہ مضمون میں ایک ترقی یافتہ کورس یا ترقی یافتہ کورسز کا کوئی گروپ لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، 
ریاضی لینا الزمی نہیں ہے۔ جب طلباء ہائی اسکول میں ترقی یافتہ کورسز  GTسائنس لینے کے واسطے  GTطلباء کے لیے 

سکتے ہیں جنہیں ترتیب میں لینا طلباء کے لیے ضروری ہو سکتا ہے۔  اگر  میں جاتے ہیں تو، وہاں کچھ الزمی کورسز ہو
 کورس کے تقاضوں کے بارے میں آپ کے خصوصی سواالت ہوں تو اپنے طالب علم کے اسکول سے معلوم کریں۔

 

 ان پروگراموں اور خدمات کے لیے طلباء کی شناخت کیسے ہوتی ہے؟

 

ی شناخت جاری رہتی ہے۔ یہ جاری شناخت اسکول کے عملے کو دستیاب مختلف ان پروگراموں اور خدمات کے لیے طلباء ک
قسم کے ڈیٹا پر مبنی ہوتی ہے جس میں معیاری ٹیسٹ کے اسکورز، ماقبل تشخیصات، نصابی تشخیصات، طالب علم کا کام، اور 

دی جاتی ہے۔ ہمہ گیر  میں ہمہ گیر اسکریننگ انجام 5اور  3متعلم کی خصوصیات۔ اس جاری شناخت کے عالوہ، گریڈ 
اسکریننگ میں ہر طالب علم کے لیے مختلف اقسام کے ڈیٹا جمع کرنا اور ان کا تجزیہ کرنا شامل ہوتا ہے۔ اس ڈیٹا میں ٹیسٹ 
کے اسکورز، نصابی کام اور تشخیصات، رپورٹ کارڈ کے گریڈز، اور متعلم کی خصوصیات شامل ہیں۔ ان اسکریننگز کے 

میں ترقی یافتہ پروگراموں میں ابتدائی شرکت کی سفارش کی جاتی ہے۔ اضافی ڈیٹا دستیاب  6اور  4گریڈ نتیجے میں طلباء کی، 
 ہونے اور طالب علم کی ضروریات تبدیل ہونے پر یہ ابتدائی سفارشات تبدیل ہو سکتی ہیں۔

 

کر سکتا ہوں کہ میرے بچے پر  اگر میرا بچہ کسی پروگرام یا خدمات میں شرکت نہیں کر رہا ہے تو میں کیسے یہ درخواست
 اس کے لیے غور کیا جائے؟

 

آپ کسی بھی گریڈ میں اسکول سے تحریری طور پر درخواست کر سکتے ہیں کہ کسی ترقی یافتہ پروگرام یا خدمت میں آپ کے 
کرکے اور  بچے پر غور کیا جائے۔ تحریری طور پر باضابطہ درخواست دینے کے بعد، اسکول طالب علم سے متعلق ڈیٹا جمع

 ریویو اور ریفرل ٹیم کے ذریعہ سفارش کے لیے اس کا تجزیہ کرنے کے بعد جواب دے گا۔
 

 میں ترقی یافتہ پروگراموں اور خدمات کے بارے میں اضافی معلومات کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟

 

ذریعہ آپ کے طالب علم کے اسکول کی انتظامیہ ترقی یافتہ تعلیم کے پروگراموں اور خدمات کے بارے میں معلومات کا بہترین 
  ہے۔ اس کے عالوہ دفتر برائے ترقی یافتہ تعلیم کی ایک ویب سائٹ ہے جس پر معلومات دستیاب ہیں:

 

gt-https://tinyurl.com/bcps 
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