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(Baltimore County Public Schools)  بالڻ�مور کاؤنیٹ پبل� اسکول 

 ا�کٹ  : پڑھ�ن � ل�ئ ت�ار �ات ابالغ  ل�ئ والدین �

 

 ا�کٹ  پڑھ�ن � ل�ی ت�ار 

  � � اسکول 2021 – 2020قانون سازی  اسک��ننگ اور مداخلت،  –پڑھ�ن منی مشکالت � حامل طلبا ، 734سینٹ بل 
۔ اس بل منی کہا گ�ا �� کہ  کو اسکول � سال � آغاز منی اس   کنڈرگارڻن طلبا   آ�ن وا� تمامسال � ل�ئ نافذ العمل ہوئئ

ورت �� کہ ن کر�ن � ل�ئ اسک��ننگ کر�ن � �ن ۔  بات کا تعنی  آ�ا انہنی پڑھ�ن منی دشواری کا خطرە ��
 

 نگ اور مطالعہ � �شخ�صیونیورسل اسک��ن

Baltimore County Public Schools )ہر کنڈرگارڻن اور پہ� جماعت � طالب علم �  )بالڻ�مور کاؤنیٹ پبل� اسکول
۔ اسک��ننگ سال  اسک��ننگ کرتا �� تا�ہ یہ شناخت � جاس� کہ آ�ا طالب علم کو پڑھ�ن منی دشواری کا خطرە �� �ا نہنی

: ا�ت��ر منی سال کا آغاز (�  ن بار ہوئت �� ختتام ) اور میئ منی سال کا اMOY)؛ جنوری منی سال کا وسط (BOYدوران تنی
بن�ادی ابتدائئ  Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills)۔ استعمال ہو�ن واال اسک���ن  EOYسک���ن (

 مہارتوں
گ

۔  ) کا آڻھواں ا�ڈ�شنDIBELS� متحرک اشار�وں ( خواند� ��DIBELS  ان مہارتوں � پ�ما�ش کرتا �� جو پڑھ�ن  
 : وری ہنی  س�کھ�ن � ل�ئ �ن

 بو� گ�ئ الفاظ منی آواز�ں سننا اور استعمال کرناک آ��:  مفون� •
 جاننا اور تح��ری الفاظ نکالنا خطوط � آوازوں کو فون�کس:  •
ی � پڑھنا درست اور روائن � پڑھنا:  • ن  چند غلطیوں � ساتھ نصوص کو آسائن اور ت�ی

DIBELS  ۔  ان ذ�� جانچوں کو  1مخت� انفرادی ذ�� ڻ�سڻوں � بنا �� جس منی � ہر ا�ک منی تق��با منٹ لگتا ��
۔  ب ال�ل ا� ط�ح جی� تھرمامی�ٹ کا استعمال ب�� � درجہ حرارت کو  �ف اشار�وں � طور پر استعمال ک�ا جاتا ��

، ہر ڻ�سٹ اس بات کا اشارە �� کہ ا�ک بچہ ابتدائئ پڑھ�ن �   مجمو� صحت � اشار� � طور پر لی�ن � ل�ئ ک�ا جاتا ��
۔  اسکور ہمنی بتا�ت ہنی کہ ک�ا ک� ب�� � پڑ  ھ�ن � ل�ئ س�کھ�ن � ل�ئ "ڻ��ک مہارتنی س�کھ�ن منی کتنا اچھا کام کر ر�ا ��

۔  ورت پڑ سکیت �� کو ب�� � درجہ بندی � ل�ئ    DIBELSپر" ہو�ن کا امکان �� �ا ک�ا ک� ب�� کو کچھ اضا�ن مدد � �ن
۔  معلومات کا استعمال اس بات کو �قیین بنا�ن منی ہماری مدد کر�ن � ل�ئ ک�ا جاتا �� کہ ہر  استعمال نہنی ک�ا جاتا ��

۔ ام�اب پڑھ�ن � �شانبچہ ک   پر ��

ور�ات کو پورا   : بن�ادی اور ضمین ہدا�ات  کرنا  تمام طلباء � �ن

BCPS  ن� K-3   منی  گ��ڈز Open Court Foundational Skills او�ن    ۔پروگرام نافذ ک�ا  کورٹ فاؤنڈ�شنل اسکلز  او�ن
، جامع، بن�ادی مہارتوں کو پڑھ�ن کا پروگرام �� جو طلباء کو پڑھ�ن اور ل�ھ�ن � روائن � ل�ئ    کورٹ ا�ک تحقیق پر مبین

۔  مطالعہ �   ضمین درکار مہارتوں منی مہارت حاصل کر�ن منی مدد کر�ن � ل�ئ منظم اور واضح تعل�م کا استعمال کرتا ��
۔ شاملتعل�م  نصاب کا استعمال کر�ت ہو�ئ روزانہ �   کورٹاضا�ن چھو�ٹ گروپ � تعل�م � ساتھ او�ن ہدا�ت منی  ��  

DIBELS   ۔کر�ن وا� طلباء کو ضمین تعل�م م�  کو پورا نہ  پر بینچ مارک اسکور
گ
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