 2020نیویارک شہر
 ﺍﻭﺭ 

ﺩﺍ ﺭ

 2013 ،2014 ،2015اور  2012میں پیدا ہونے والے
ستمبر  2020میں قابل اور ہنرمند پروگراموں میں داخل
ہونے والے طلبا کے لیے
اﭘﻧﮯ ﺑﭼﮯ ﮐو  G&Tاﻣﺗﺣﺎن ﮐﮯ ﻟﯾﮯ  12ﻧوﻣﺑر 2019 ،ﺗﮏ
) MySchools (C MySchools.nycﭘر رﺟﺳﮢر ﮐرواﺋﯾں۔

مزید جانیں
schools.nyc.gov/GT
718-935-2009
ESEnrollment@schools.nyc.gov

ﺧوﺵ ﺁمﺪﯾﺪ

ﻗاﺑﻞ اﻭﺭ ﮨﻨﺮمﻨﺪ ﺩاﺧﻠوﮞ مﯿﮟ
ﻗﺎﺑل اور ﮨﻧر ﻣﻧد ) (G&Tداﺧﻠوں ﻣﯾں ﺣﺻہ ﻟﯾﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ،اﭘﻧﮯ ﺑﭼﮯ ﮐو  G&Tاﻣﺗﺣﺎن دﻟواﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ  12نومبر 2019 ،ﺗﮏ رﺟﺳﮢر
ﮐرواﺋﯾں۔ وه طﻠﺑﺎ ﺟو ﻣﻧﺎﺳب اوﻧﭼﺎ اﺳﮑور ﺣﺎﺻل ﮐرﯾں ﮔﮯ وه  G&Tﭘروﮔراﻣوں ﻣﯾں درﺧواﺳت دے ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔

مﺰﯾﺪ ﺟانﯿﮟ
 | schools.nyc.gov/GTﺗﺎزه ﺗرﯾن  G&Tﺗﺟدﯾد اور ﺳرﮔرﻣﯾوں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺎﺻل ﮐرﯾں۔
 | schools.nyc.gov/Connectﮨﻣﺎری  G&Tای ﻣﯾل ﻓﮩرﺳت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺳﺎﺋن اپ ﮐرﯾں۔
 2020نیویارک شہر قابل اور ہنر مند داخلوں کا رہنما کتابچہ | اس ﮐﺗﺎﺑﭼﮯ ﮐو ﯾہ ﺟﺎﻧﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اﺳﺗﻣﻌﺎل ﮐرﯾں ﮐہ  G&Tاﻣﺗﺣﺎن
ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮐﯾﺳﮯ رﺟﺳﮢر ﮨوں اور ﺗﯾﺎری ﮐرﯾں G&T ،ﭘروﮔراﻣوں ﻣﯾں ﮐس طرح درﺧواﺳت دﯾں اﮔر آپ ﮐﺎ ﺑﭼہ اﮨل ﮨﮯ ،اور اﮔر آپ ﮐو ﭘﯾﺷﮑش
ﻣوﺻول ﮨو ﺗو ﮐﯾﺎ ﮐرﯾں۔ ﻧﯾوﯾﺎرک ﺷﮩر ﮐﮯ ﺗﻣﺎم  G&Tﭘروﮔراﻣوں ﮐو اﯾﮏ ﮨﯽ ﻧﻘﺷﮯ ﭘر دﯾﮑﮭﯾں۔ اس ﮐﮯ ﺑﻌد ان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﻣزﯾد ﺟﺎﻧﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﯾﮯ  MySchoolsﭘر ﺟﺎﺋﯾں۔

ﻗاﺑﻠﯿﺖ اﻭﺭ ﮨﻨﺮمﻨﺪﯼ کے امتحان کے ﻟﯿے ﺭﺟﺴﭩﺮ کﺮﻭاﺋﯿﮟ۔

| ﻗﺎﺑل اور ﮨﻧر ﻣﻧد اﻣﺗﺣﺎن ﮐﮯ ﻟﯾﮯ رﺟﺳﮢر ﮐرواﻧﮯ ،اﻟﯾﻣﻧﮢری اﺳﮑوﻟوں ﮐﯽ ﺗﺣﻘﯾق ﮐرﻧﮯ ،اور  G&Tﭘروﮔراﻣوں ﮐﮯ
MySchools.nyc
ﺑﺎرے ﻣﯾں ﺟﺎﻧﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ  MySchoolsﭘر ﺟﺎﺋﯾں۔  12نومبر 2019 ،ﮐﯽ آﺧری ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮏ رﺟﺳﮢر ﮐرواﻧﺎ ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑﻧﺎﺋﯾں!
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اپنے بچے کا
 G&Tاسکور
موصول کریں:

2020

اپریل

مﺪﺩ ﺣاﺻﻞ کﺮﯾﮟ
داخلوں کے بارے میں سواالت

امتحان کے سواالت

schools.nyc.gov/WelcomeCenters

212-374-6646

718-935-2009

ServiceCenter@schools.nyc.gov

ESEnrollment@schools.nyc.gov
ﮐﯾﺎ آپ ﮐﺎ ﺑﭼہ  2015ﻣﯾں ﭘﯾدا ﮨوا ﺗﮭﺎ؟ اﮔر اﯾﺳﺎ ﮨﮯ ،ﺗو ﮐﻧڈرﮔﺎرﮢن ﻣﯾں درﺧواﺳت دﯾﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﺟﺎﻧﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اس ﮐﺗﺎﺑﭼﮯ ﮐو ﭘﻠﮢﯾں۔

سر ورق کے بارے میں
طﺎﻟب ﻋﻠم | Angel Feng :اﺳﺗﺎد | Janice Edelman :ﭘرﻧﺳﭘلManuel Ureña :
ﮨر ﺳﺎل ،ﭘﺑﻠﮏ ﮨﺎﺋﯽ اﺳﮑول ﮐﮯ طﻠﺑﺎ ﮐﮯ ﺳرورق ڈﯾزاﺋﯾن ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻧﯾو ﯾﺎرک ﺷﮩر ﻣﺣﮑﻣﺋہ ﺗﻌﻠﯾم اور Cooper Hewitt, Smithsonian
 Design Museumﺷراﮐت داری ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔ اس داﺧﻠہ رﮨﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐﺗﺎﺑﭼﮯ ﮐﺎ ﺳرورق  Angel Fengﻧﮯ ڈﯾزاﺋن ﮐﯾﺎ ﺗﮭﺎ ،ﺟو ﮐہ High School of Art and
 Designﮐﯽ اﯾﮏ طﺎﻟﺑہ ﮨﯾں۔  Angel Fengﮐﮯ ڈﯾزاﺋن ﮐو اﯾﮏ ﺑﭼﮯ ﮐﮯ ﻧﺋﮯ اﺳﮑول ﻣﯾں داﺧل ﮨوﻧﮯ ﭘر اﭘﻧﯽ دﻧﯾﺎ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﺷووﻧﻣﺎ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﮯ طرﯾﻘﮯ ﺳﮯ
ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﻠﯽ ﺗﮭﯽ۔

 2020نیویارک شہر
قابل اور ہنرمند
داخلہ رہنمائی

 2013 ,2014 ,2015اور  2012میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے
ستمبر  2020میں قابل اور ہنرمند پروگرامز میں داخل ہونے والے

اس داخلہ رہنما کتابچے میں درج معلومات اشاعت کے وقت
تک درست ہیں لیکن تبدیلی کے موقوف پر ہو سکتی ہیں۔ جدید
ترین معلومات کے لیے ،اسکول سے براہ راست رابطہ کریں،
 MySchools.nycپر جائیں ،یا ہماری اندراج کی ویب سائٹ
( )schools.nyc.gov/Enrollmentسے رجوع کریں۔
قابل اطالق قوانین اور صوابط کی تعمیل
نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم کی یہ بھی پالیسی ہے کہ وہ ِ
میں اور اصل یا تصور کردہ نسل ،رنگ ،مذہب ،عمر ،عقیدہ ،نسلیت ،قومی نژاد ،غیرملکی ہونے،
ت حال ،معذوری ،جنسی رجحان ،صنعف جنس  ،یا وزن سے قطع نظر یکساں
شہریت کی صور ِ
تعلیمی مواقع مہیا کرے اور مذکورہ باال کسی بھی تحفظ کردہ درجہ بندیوں کی بنیاد پر بشمول
جنسی ایذا دہی یا انتقام ،سے مبرا ماحول برقرار رکھے۔
اس پالیسی کی تعمیل سے متعلق استفسارات ذیل میں بھیجے جاسکتے ہیں:
Director, Office of Equal Opportunity
65 Court Street, Room 1102, Brooklyn, New York 11201
ٹیلیفون  / 718-935-3320ٹول فری877-332-4845 :

مشموالت

قابل اور ہنرمند عمل کی جانچ فہرست 1.............................................................................................................................
ہم تمام طلبا کا خیرمقدم کرتے اور خدمات فراہم کرتے ہیں 2.............................................................................................
انگریزی سیکھنے والے طلبا 2.........................................................................................................................................
معذوری کے حامل طلبا 2................................................................................................................................................
رسائی کے ضرورت مند طلبا 2........................................................................................................................................
عارضی رہائش گاہ میں مقیم طلبا 2.....................................................................................................................................
 LGBTQطلبا اور خاندان 2.............................................................................................................................................
تارکین وطن خاندان 2.....................................................................................................................................................
ِ
 1.0قابل اور ہنرمند کے بارے میں جانیں 3.............................................................................................................................
 1.1کون  G&Tامتحان لے سکتا ہے؟3............................................................................................................................
 G&T 1.2امتحان کیوں لیا جائے؟ 3................................................................................................................................
 G&T 1.3پروگراموں کی اقسام4...................................................................................................................................
 1.4موجودہ  G&Tطلبا4..............................................................................................................................................
 G&Tامتحان کے لیے رجسٹر ہوں  12نومبر 2019 ،تک

 G&T 2.0امتحان شیڈول کریں4...........................................................................................................................................
 G&T 2.1امتحان کے لیے کس طرح رجسٹر ہوں4............................................................................................................
 2.2گریڈز  K-2میں موجودہ پبلک اسکول طلبا 5................................................................................................................
 2.3موجودہ پری کنڈرگارٹن طلبا ،اور تمام چارٹر اسکول اور غیر پبلک اسکول کے طلبا 6..........................................................
 2.4کئی بچوں والے خاندان6.........................................................................................................................................
 2.5عارضی رہائش گاہوں میں مکین طلبا 6.......................................................................................................................
 2.6وہ طلبا جنہیں بوجہ بیماری دوبارہ شیڈول کرنا درکار ہے 6.............................................................................................
 G&T 3.0امتحان کے لیے تیاری کریں 8...............................................................................................................................
 3.1غیرزبانی تشخیص8...............................................................................................................................................
 3.2زبانی تشخیص8....................................................................................................................................................
 3.3امتحانات کی سہولیات9...........................................................................................................................................
 3.4انگریزی کے عالوہ دوسری زبانوں میں امتحان دینا 10.................................................................................................
 3.5امتحان کے لیے مستعدی 10....................................................................................................................................
طریق کار 11.................................................................................................................
 3.6امتحان کے انعقاد کی اپیل کا
ِ
 3.7تشخیص کی معتبری اور مستندی 11.........................................................................................................................
 3.8تشخیص اسکور کرنا12.........................................................................................................................................
 4.0اپنے  G&Tاسکور کی رپورٹ حاصل کریں 13.................................................................................................................
 4.1نتائج 13.............................................................................................................................................................
 4.2اہلیت 13.............................................................................................................................................................

 G&T 5.0پروگراموں میں درخواست دیں14..........................................................................................................................
 G&T 5.1درخواست 14..............................................................................................................................................
 G&T 5.2پروگراموں کے لیے داخلوں کی ترجیحات 14.....................................................................................................
 G&T 5.3پروگراموں کے لیے بھائی  /بہن کی ترجیح 14...................................................................................................
 5.4ضلعی  G&Tپروگراموں کے لیے داخلوں کی ترجیحات 15...........................................................................................
 5.5شہر پیما پروگراموں کے لیے داخلوں کی ترجیحات 16..................................................................................................
 5.6داخلوں میں تنوع 16..............................................................................................................................................
 6.0اپنی  G&Tدرخواست کے نتائج حاصل کریں 16................................................................................................................
 G&T 6.1پیشکشیں16................................................................................................................................................
 6.2گریڈ سطح پر تقرری 17.........................................................................................................................................
ت منتظرین سے  G&Tپیشکشیں 17..................................................................................................................
 6.3فہرس ِ
 6.4اگر آپ کو ایک  G&Tپیشکش نہ موصول ہو 17..........................................................................................................
 G&T 7.0پروگرام نقشہ 18.................................................................................................................................................
ضمیمہ G&T :امتحان کے نمونہ سواالت 22....................................................................................................................
قابل اور ہنرمند امتحان کے نمونہ سواالت  2015میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے 23..................................................................
 2015میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے انعقاد کی ہدایات23..............................................................................................
امتحان کے نمونہ سواالت 32................................................................................................................ 2020-2019 -
قابل اور ہنرمند امتحان کے نمونہ سواالت  2014میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے 42..................................................................
 2014میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے انعقاد کی ہدایات42..............................................................................................
امتحان کے نمونہ سواالت 51................................................................................................................ 2020-2019 -
قابل اور ہنرمند امتحان کے نمونہ سواالت  2013میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے 61..................................................................
 2013میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے انعقاد کی ہدایات61..............................................................................................
امتحان کے نمونہ سواالت 70.................................................................................................................. 2020-2019 -
قابل اور ہنرمند امتحان کے نمونہ سواالت  2012میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے 80..................................................................
 2012میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے انعقاد کی ہدایات80..............................................................................................
امتحان کے نمونہ سواالت 89.................................................................................................................. 2020-2019 -

قابل اور ہنرمند عمل کی جانچ فہرست
اکتوبر  -نومبر

00اس رہنمائی اور  )CMySchools.nyc( MySchoolsکو قابل اور ہنرمند ( )G&Tداخلوں کے بارے میں جاننے کے لیے استعمال کریں۔
00اپنے نزدیک ایک الیمنٹری داخلوں کی سرگرمی میں شرکت کریں — مقامات ،تواریخ اور اوقات  schools.nyc.gov/GTپر تالش کریں۔
 )CMySchools.nyc( MySchools 00یا اس رہنمائی کے جز  2.0میں فراہم کردہ کاغذی فارم کو  12نومبر 2019 ،تک اپنے بچے کے
لیے  G&Tامتحان شیڈول کرنے کے لیے استعمال کریں۔ بہار میں  G&Tپروگراموں کے لیے درخواست دینے کے واسطے ،آپ کے بچے کے
لیے اس امتحان میں اہل قرار دینے واال اسکور کرنا الزمی ہے۔
00اس رہنما کتابچے میں نمونہ امتحان کے سواالت کا جائزہ لے کر اپنے بچے کو  G&Tامتحان سے مانوس کروائیں۔ اپنے بچے کی پیدائش کے سال
میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے تشکیل دیا گیا نمونہ امتحان کے سواالت کو استعمال کرنا یقینی بنائیں۔

دسمبر

00اپنے بچے کے امتحان کی تاریخ اور مقام کی تصدیق کریں۔
0 0گریڈز  K-2میں پبلک اسکول کے موجودہ طلبا :اپنے بچے کے موجودہ اسکول سے دسمبر یا جنوری میں  G&Tامتحان کی تاریخ حاصل کریں۔
0 0موجودہ پری کنڈر گارٹن ،چارٹر یا غیر پبلک اسکول طلبا :آپ اپنے بچے کے  G&Tامتحان کی تاریخ اور مقام محکمئہ تعلیم کی جانب سے
وسط دسمبر میں موصول کریں گے۔ آپ رجسٹر کرواتے وقت خاص تواریخ اور مقامات کے لیے ترجیح کا اظہار کرسکتے ہیں۔

اپریل–مئی

جنوری

اپنے بچے کو  G&Tامتحان سے مانوس کروانا جاری رکھیں۔ ہم رسمی امتحان کی تیاری کی تجویز نہیں کرتے ہیں ،لیکن اس کتاب کی پشت پر دیئے
گئے نمونہ امتحان سواالت آپ کے بچے کی امتحان کے تجربے سے مانوس ہونے میں مدد کرسکتے ہیں۔

00گریڈز  K-2میں پبلک اسکول کے موجودہ طلبا :آپ کا بچہ  G&Tامتحان اپنے موجودہ اسکول میں معمول کے اسکولی دن میں لے گا۔
00موجودہ پری کنڈر گارٹن ،چارٹر یا غیر پبلک اسکول طلبا :آپ کا بچہ  G&Tامتحان ہفتہ یا اتوار کے دن لے گا ،ایک تفویض کردہ امتحان کی جگہ
پر۔

00اپنے بچے کی  G&Tاسکور رپورٹ موصول کریں۔ اگر آپ کا بچہ ایک اہلیت کا اسکور موصول کرتا ہے ،تو آپ ایک  G&Tدرخواست بھی
موصول کریں گے۔
 G&T00پروگراموں کے لیے اسکول کے دوروں میں شرکت کریں ۔—  schools.nyc.gov/GTپر اوپن ہاوس کی معلومات دیکھیں یا اسکول
سے برا ِہ راست رابطہ کریں۔
00فراہم کردہ آخری تاریخ تک اپنی  G&Tدرخواست جمع کروائیں۔

جون

00اپنی  G&Tدرخواست کے نتائج موصول کریں۔
اس کتاب کو کنڈرگارٹن داخلوں کی
00اپنے بچے کی  G&Tپیشکش کو قبول یا مسترد کریں۔ ذاتی طور پر اسکول میں پری رجسٹر کریں۔
رہنمائی کے جز  6.1تک پلٹیں یہ جاننے کے لیے کہ پری رجسٹر کرواتے وقت کیا دستاویز ساتھ الئیں؛ آپ جز  6.4میں  G&Tطلبا کے لیے ذرائع
نقل و حمل انتخابات کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔

کیا آپ کا بچہ  2015میں پیدا ہوا تھا؟ اگر ایسا ہے تو آپ اس سرما میں کنڈرگارٹن میں بھی درخواست دیں گے۔ کنڈرگارٹن داخلوں کے بارے میں
جاننے کے لیے اس کتاب کو پلٹیں۔

1

ہم تمام طلبا کا خیرمقدم کرتے اور خدمات فراہم کرتے ہیں
انگریزی سیکھنے والے طلبا | schools.nyc.gov/Multilingual-Learners
کوئی اسکول کسی طالب علم کو انگریزی میں مہارت یا تصور کردہ مہارت کی بنیاد پر داخلے ،رجسٹریشن ،یا اندراج سے انکار نہیں کرسکتا۔ نیویارک شہر
محکمئہ تعلیم کثیرالسانی متعلمین  /انگریزی زبان کے متعلمین کے لیے اپنی انگریزی زبان کی مہارتوں کو فروغ دینے اور اسکول ،کالج ،اور  /یا طرزمعاش میں
کامیابی کے واسطے تیار کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر اعانتیں اور خدمات فراہم کرتا ہے۔ آپ کا بچہ انگریزی کے عالوہ دوسری زبانوں میں  G&Tامتحان دے
سکتا ہے؛ یہ جاننے کے لیے کہ کونسی زبانیں ،جز  3.4مالحظہ کریں۔
معذوری کے حامل طلبا | schools.nyc.gov/SpecialEducation
قابل اور ہنرمند داخلہ میں شرکت کرنے والے ہر الیمنٹری اسکول سے معذوری کے حامل درخواست دہندگان کا خیر مقدم کرنے کی اور ان کے انفرادی تعلیمی
پروگرامز ( ،)IEPsانفرادی تعلیمی خدمات پروگرامز ( ،)IESPsیا  504سہولیات منصوبوں کے مطابق خدمات فراہم کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔  G&Tداخلوں
میں حصہ لینے والے معذوری کے حامل طلبا  G&Tامتحان میں امتحانات کی سہولیات کے اہل ہوسکتے ہیں۔ جز  3.3میں اور ہماری ویب سائٹ پر مزید جانیں۔
رسائی کے ضرورت مند طلبا | schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم رسائی کی ضروریات رکھنے والے طلبا کو الیمنٹری اسکول کی ایک ایسی تقرری فراہم کرنے کے لیے پُرعظم ہے جو ان کی تمام
متعلقہ پروگراموں اور خدمات تک رسائی کا موقع فراہم کرتی ہے۔ قابل رسائی اسکول یا پروگرامز مکمل طور پر یا جزوی طور پر قابل رسائی عمارات میں
واقع ہیں جن میں رسائی کی ضرورت رکھنے واال فرد داخل ہو سکتا ہے اور تمام متعلقہ پروگراموں اور خدمات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے ،بشمول سائنس
قابل رسائی بیت الخال ،کچھ صورتوں میں رسائی کو سہل بنانے کے لیے اسکول پروگراموں کو کسی
لیبارٹری ،الئبریری ،کیفیٹریا ،اور جیمنیزیم اور کم از کم ایک ِ
اور جگہ پر منتقل کرنا درکار ہوسکتا ہے۔
ت خود تشریف لے جائیں۔
اسکول عمارت میں رسائی کی جدید ترین معلومات کے لیے ،اسکول سے برا ِہ راست رابطہ کریں یا وہاں بذا ِ
عارضی رہائش گاہ میں مقیم طلبا | schools.nyc.gov/STH
عارضی رہائش گاہوں میں رہنے والے طلبا کے خاندانوں کو قابل اور ہنرمند پروگراموں میں درخواست دینی چاہئیے اگرچہ ان کی رہائش کی صورتحال غیریقینی
ہو۔
JJ

JJ

مککنی وینٹو بے گھر افراد کی معاونت کے قانون کے مطابق عارضی رہائش گاہ میں رہنے والے طلبا سے داخلہ کاروائی میں شرکت کرنے یا اسکول
میں اندراج کروانے کے لیے دستاویزات (بشمول پتہ ،تاریخ پیدائش یا مدافعتی ٹیکوں کا ریکارڈ) جمع کروانا مطلوب نہیں ہے۔
عارضی رہائش گاہوں میں رہنے والے کچھ طلبا یا شدید مشکالت کا سامنا کرنے والے خاندانوں کی ایسی ضروریات ہوسکتی ہیں جو امتحان لینے کے
لیے خاص مراعت کا تقاضہ کرتی ہیں ،جیسے امتحان کی تاریخ تبدیل کرنا۔

 LGBTQطلبا اور خاندان | schools.nyc.gov/LGBTQ
ہمارے تمام اسکول ہم جنس پرست لڑکیوں ،ہم جنس پرست لڑکوں ،دو جنسیوں ،خواجہ سراؤں (ٹرانزجینڈر) ،اور ہم جنس پسندوں یا غیر یقینی طلبا ،خاندانوں ،اور
عملے کا خیرمقدم کرتے اور ان کی اعانت کرتے ہیں۔
تارکین وطن خاندان | schools.nyc.gov/SupportingImmigrantFamilies
ِ
نیو یارک شہر میں ہر بچے کو ،نقل مکانی کی کیفیت سے قطع نظر ،ایک پبلک اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ قانون کے مطابق ،بچوں
ت حال کی بنیاد پر اسکول میں داخلے،
ت حال کے دستاویز پیش کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی ان کو نقل وطنی کی صور ِ
سے نقل وطنی کی صور ِ
رجسٹریشن یا اندراج سے انکار کیا سکتا ہے۔ محکمئہ تعلیم کے مالزمین خاندان کی نقل وطنی کی حیثیت کے متعلق نہیں پوچھیں گے ،اگر وہ نقل مکانی کی کیفیت
کے متعلق جانتے ہیں ،تو ان پر اسے بصیغئہ راز میں رکھنا الزمی ہے۔ پبلک اسکول ہماری جمہوریت کے مرکز میں ہیں اور تمام طلبا ،خاندانوں ،اور معلمین کے
لیے محفوظ مقامات ہیں۔  NYCDOEغیرمقامی قانونی نفاذ ،بشمول امیگریشن اور کسٹم نفاذ ،کو ہمارے اسکول کی عمارتوں تک رسائی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔
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 1.0قابل اور ہنرمند کے بارے میں جانیں
قابل اور ہنرمند ( )G&Tپروگرامز نیویارک شہر کے اہل طلبا کو سرعتی تدریس فراہم کرتے ہیں۔ کنڈرگارٹن سے تیسرے گریڈ تک داخل ہونے والے
بچے  G&Tامتحان دے کر  G&Tداخلوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔
اگر آپ اپنے بچے کو امتحان دلوانا چاہتے ہیں ،انہیں  G&Tامتحان دینے کے لیے رجسٹر کروائیں۔ امتحان کو آن الئن شیڈول کرکے ،ایک خاندانی
ت خود ،یا اگر اطالق ہو ،اپنے بچے کے موجودہ  DOEپبلک اسکول کے ذریعے رجسٹر کروائیں۔ امتحان کو شیڈول کروانے
استقبالیہ مرکز میں بذا ِ
کی آخری تاریخ  12نومبر 2019 ،ہے۔ طلبا امتحان جنوری  2020میں دیں گے۔ اپریل میں ،آپ اپنے بچے کی  G&Tاسکور رپورٹ موصول
کریں گے۔ اگر ان کا اسکور کافی اونچی سطح پر ہے تو آپ ایک  G&Tدرخواست تک رسائی حاصل کرسکیں گے۔ اس درخواست کو اپنی اسکور
کی رپورٹ پر درج آخری تاریخ تک جمع کروائیں۔ جون میں ،آپ اپنے بچے کے  G&Tنتائج موصول کریں گے۔ اگر ان نتائج میں ایک پیشکش
شامل ہے ،اپنے نتائج کے خط پر درج آخری تاریخ تک پری رجسٹر کروا کر اس پیشکش کو قبول یا مسترد کریں۔

 1.1کون  G&Tامتحان لے سکتا ہے؟
آپ کے بچے کے لیے نیو یارک شہر کا ایسا مکین ہونا الزمی ہے جو فی الوقت پری کنڈرگارٹن تا دوسرے گریڈ میں ہے۔  G&Tداخلے پبلک ضلع
یا چارٹر اسکولوں کے طلبا ،نجی یا مذہبی اسکول کے طلبا ،معذوری کے حامل طلبا ،رسائی کے ضرورت مند طلبا ،اور کثیر لسانی  /انگریزی
زبان کے متعلمین ( )MLL/ELLکے لیے کھلے ہیں۔ معذوری کے حامل طلبا کی  G&Tامتحان دینے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ تمام G&T
پروگراموں سے تمام طلبا کا خیر مقدم کرنے اور ان کے انفرادی تعلیمی پروگرام ( )IEPکے مطابق اعانت فراہم کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔
اگر آپ کا بچہ  2015میں پیدا ہوا تھا ،وہ خزاں  2020میں کنڈرگارٹن کے لیے بھی درخواست دے گا۔ کنڈرگارٹن داخلوں کے رہنما کتابچے
کو پڑھنے کے لیے اس کتاب کو پلٹیں۔

 G&T 1.2امتحان کیوں لیا جائے؟
اپنے بچے کو امتحان دلوانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔  G&Tامتحان کے نتائج آپ کے لیے بصیغہ راز ہیں اور آٌپ کے موجودہ یا مستقبل کے
اسکولوں کے ساتھ نہیں بانٹے جائیں گے — یہ اسکور صرف  G&Tپروگراموں میں درخواست دینے کی اہلیت کے لیے استعمال کیے جاتے
ہیں۔  G&Tپروگراموں کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ عموما ً  G&Tپروگراموں میں اہل درخواست دہندگان کی تعداد دستیاب نشستوں سے زیادہ ہوتی
ہے۔ اگرچہ ایک بچہ  G&Tامتحان میں ممکنہ اونچا ترین اسکور حاصل کرلے ،تقرری کی ضمانت نہیں دی جاسکتی— 99اسکور کرنے والے
درخواست دہندگان کی تعداد کچھ  G&Tپروگراموں کی نشستوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ذیل کا ٹیبل دکھاتا ہے کہ کتنے طلبا نے  G&Tامتحان دیا تھا،
اہل اسکور حاصل کیا G&T ،پروگراموں میں درخواست دی ،اور  2019میں پیشکش موصول کی۔ نوٹ کریں کہ اونچے گریڈز میں کم دستیاب
نشستیں ہیں ،کیونکہ طلبا عموما ً  G&Tپروگرام میں کنڈرگارٹن میں داخل ہوتے ہیں اور پروگرام میں رہنا برقرار رکھتے ہیں۔
گریڈ

امتحان دیا

درخواست دہندگان

اہل

پیشکشیں

کنڈرگارٹن

15,185

3,690

2,871

2,222

پہال گریڈ

7,514

1,716

1,227

861

دوسرا گریڈ

5,877

1,558

987

381

تیسرا گریڈ

4,312

999

664

255

32,888

7,963

5,749

3,719

مجموعہ
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 G&T 1.3پروگراموں کی اقسام
دو قسم کے قابل اور ہنرمند پروگرامز ہیں:
ضلعی  G&Tپروگرامز
یہ پروگرامز ان طلبا کو داخلے کے لیے ترجیح دیتے ہیں جو ایک مخصوص ضلع میں رہتے ہیں۔

JJ

JJ

یہ ضلعی الیمنٹری اسکولوں میں پیش کیے جاتے ہیں ،کنڈرگارٹن سے شروع اور پانچویں گریڈ میں ختم ہوتے ہیں۔

درخواست دینے کے لیے درکار اسکور :جو طلبا  G&Tامتحان میں  90یا زیادہ مجموعی اسکور کرتے ہیں وہ ضلعی  G&Tپروگراموں میں
درخواست دینے کے اہل ہیں۔
شہرپیما  G&Tپروگرامز
یہ پروگرامز تمام بروز سے طلبا کو قبول کرتے ہیں ،اور کسی رہائشی ضلع کو داخلوں میں ترجیح نہیں دیتے ہیں۔

JJ

یہ ان اسکولوں میں واقع ہوتے ہیں جہاں ہر طالب علم ایک اسکول پیما  G&Tپروگرام میں مندرج ہوتا ہے۔

JJ

درخواست دینے کے لیے درکار اسکور :جو طلبا  G&Tامتحان میں  97یا زیادہ مجموعی اسکور کرتے ہیں وہ ضلعی اور شہر پیما دونوں
 G&Tپروگراموں میں درخواست دینے کے اہل ہیں۔ ہر سال ان پروگراموں میں اہل درخواست دہندگان کی تعداد دستیاب نشستوں سے زیادہ ہوتی
ہے۔
تجویز:
ضلعی اور شہر پیما  G&Tپروگراموں کے لیے داخلوں کی ترجیحات کے بارے میں جز  5.0میں دیکھیں۔ درخواست دہندگان کے ضلعی  G&Tپروگراموں
میں ایک پیشکش ملنے کے امکانات اس ضلع میں زیادہ ہیں جس میں وہ رہتے ہیں۔

 1.4موجودہ  G&Tطلبا
فی الوقت ایک  G&Tپروگرام میں مندرج طلبا کو اپنے موجودہ  G&Tپروگرام میں شرکت کرنا جاری رکھنے کے لیے امتحان دینا درکار نہیں
ہے۔ اگر آپ کا بچہ فی الوقت ایک ضلعی  G&Tطالب علم ہے ،آپ اپنے بچے کو شہر پیما  G&Tپروگراموں میں درخواست دینے کی اہلیت کا
امتحان دلوانا شیڈول کرسکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کا اسکور انہیں شہر پیما  G&Tپروگراموں میں درخواست دینے کا اہل نہیں بناتا ہے ،وہ ان کی
موجودہ تقرری پر اثر انداز نہیں ہوگا؛ آپ کا بچہ اپنے ضلعی  G&Tپروگرام میں رہ سکتا ہے۔
JJ

وہ طلبا جو فی الوقت ضلعی  G&Tپروگراموں میں ہیں وہ دیگر ضلعی  G&Tپروگراموں میں درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔

JJ

وہ طلبا جو فی الوقت شہر پیما  G&Tپروگرام میں ہیں وہ ایک مختلف  G&Tتقرری کے لیے امتحان دینے کے اہل نہیں ہیں۔

 G&T 2.0امتحان شیڈول کریں
آپ کے بچے کے لیے  G&Tامتحان دینے کے لیے رجسٹر کروانے کی آخری تاریخ  12نومبر 2019 ،ہے۔

 G&T 2.1امتحان کے لیے کس طرح رجسٹر ہوں
آپ اپنے بچے کو امتحان دینے کے لیے رجستر کروانے کے دو طریقوں میں سے ایک سے کروا سکتے ہیں:
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تجویز کردہ!
آن الئن MySchools.nyc

پر

 MySchoolsکو اپنے بچے کو G&T
امتحان لینے کے لیے رجسٹر کروانے کے
واسطے استعمال کریں —  Scheduleٹیب
پر رجسٹر کروانے کے لیے کلک کریں۔
اپنا وقت شیڈول کرنے کے لیے ہدایات
پر عمل کریں اور اپنا وقت منتخب کریں۔
کے بٹن پر کلک کرنا
یقینی بنائیں۔
رجسٹریشن جمع کروائیں

ڈیش بورڈ  /اہلیت کے لیے  G&Tامتحان
عمومی جائزہ

JJ

میرا اکاونٹ

شیڈول

 TESTKIDکے لیے  G&Tامتحان شیڈول کرنا
قابل اور ہنرمند ( )G&Tداخلوں میں حصہ لینے کے لیے ،آپ کے بچے کو  G&Tامتحان لینا درکار ہوگا۔ اس امتحان میں آپ کے بچے کا اسکور  G&Tپروگراموں کے لیے اہلیت کا تعین کرتا ہے۔
اپنے بچے کا امتحان شیڈول کرنے یا یہ معلوم کرنے کے لیے رجسٹر کروائیں کہ یہ کب پیش کیا جائے گا۔

شیڈول کردہ

قابل اور ہنر مند امتحان شیڈول کرنا

شیڈول کردہ تشخیصات یہاں پر نظر آئیں گی۔

وقت طے کریں

طریق کار
داخلے کا
ِ

شیڈول کی آخری تاریخ:
11/12/2019

امتحان

مدد

JJ

مدد

انگریزی

اسکول ڈائریکٹری

رابطہ

اگر آپ کا بچہ فی الوقت ایک پبلک اسکول میں کنڈرگارٹن سے دوسرے گریڈ تک شرکت کررہا ہے" ،شیڈول کرنے" کا اصل مطلب
انکے موجودہ اسکول میں امتحان لینے کے لیے رجسٹر کرنا ہے — اگر آپ رجسٹر کرواتے ہیں ،آپ کے بچے کا اسکول آپ کو
امتحان کی تاریخ سے جنوری میں آگاہ کرے گا۔
اگر آپ کا بچہ فی الوقت پری کنڈرگارٹن یا ایک چارٹر ،نجی اسکول میں شرکت کررہا ہے یا مندرج نہیں ہے" ،شیڈول کرنے" کا
مطلب فراہم کردہ انتخابات میں سے امتحان کی تاریخ اور مقام کی گزارش کرنا ہے — ہم آپکے امتحان کی تاریخ اور مقام کی وسط
دسمبر میں تصدیق کریں گے۔

بذات خود
اگر آپ  MySchoolsکو استعمال کرنے سے قاصر ہیں ،جز  2.6کے بعد والے صفحے پر فارم کو علحیدہ کریں اور مکمل کریں۔
JJ

JJ

اگر آپکا بچہ فی الوقت محکمئہ تعلیم پبلک ضلعی اسکول میں درج ہے ،فارم اپنے بچے کے موجودہ اسکول میں الئیں۔
اگر آپ کا بچہ فی الوقت ایک پری کنڈر گارٹن مرکز ،نیویارک شہر ابتدائی تعلیمی مرکز ،چارٹر ،نجی یا مذہبی اسکول میں مندرج
ہے ،فارم ایک خاندانی استقبالیہ مرکز میں الئیں۔

پلٹیں۔

خاندانی استقبالیہ مرکز کے جائے وقوع تالش کرنے کے لیے اس کتاب کو کنڈرگارٹن داخلوں کے رہنما کتابچے جز  5.2پر

آپ امتحان کے لیے بذریعہ ڈاک یا فون رجسٹر نہیں کرواسکتے۔  12نومبر 2019 ،تک رجسٹر کروانا یقینی بنائیں!
تجویز:
جب آپ اپنے بچے کو امتحان دینے کے لیے رجسٹر کرواتے ہیں ،دھیان سے جانچ کریں کہ MySchools.nyc) MySchools
آپ کی رابطہ معلومات جدید ترین ہیں تاکہ  G&Tداخلوں کے دوران کوئی اہم ڈاک ُگم نہ ہوجائے۔

( میں یا کاغذی فارم پر

 G&Tامتحان کے لیے وقت کی حد نہیں ہے۔ امتحانی کمرے میں طلبا کے لیے انہیں جتنا وقت درکار ہو ملتا ہے ،لیکن زیادہ تر اہل خانہ کو امتحان
کے مقام پر تقریبا ً ایک سے دو گھنٹے گزارنے کی توقع کرنی چاہیئے۔

 2.2گریڈز  K-2میں موجودہ پبلک اسکول طلبا
اگر آپ کا بچہ فی الوقت ایک  DOEپبلک اسکول میں کنڈرگارٹن سے دوسرے گریڈ تک میں مندرج ہے اور آپ انہیں امتحان دینے کے لیے 12
نومبر کی آخری تاریخ تک رجسٹر کرواتے ہیں ،آپ کے بچے کا موجودہ اسکول آپ کو امتحان کی تاریخ سے دسمبر اور اوائل جنوری میں مطلع
کرے گا۔ ہر الیمنٹری اسکول اپنے امتحان کا شیڈول  3جنوری اور  17جنوری 2020 ،کے درمیان طے کرتا ہے۔
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 2.3موجودہ پری کنڈرگارٹن طلبا ،اور تمام چارٹر اسکول اور غیر پبلک اسکول کے طلبا
اگر آپ کا بچہ ایک موجودہ پری کنڈرگارٹن طالب علم ہے ،یا ایک چارٹر اسکول یا غیر پبلک اسکول میں شرکت کرتا ہے ،وہ ذیل کے ہفتہ یا اتوار
کے دنوں میں امتحان دے گا:

2020

جنوری
اتوار

پیر

منگل

بدھ

جمعرات جمعہ

ہفتہ

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

جب آپ اپنے بچے کا امتحان  ( MySchools.nyc) MySchoolsمیں شیڈول کریں گے ،تب آپ ان تواریخ میں سے ایک منتخب کرسکتے
ہیں۔ اس کے بعد آپ کو وسط دسمبر میں اپنے بچے کے امتحان کی تاریخ اور مقام کی تصدیق موصول ہوگی۔ اس تصدیق میں اس بارے میں
معلومات شامل ہوگی کہ کیا کریں اور امتحان کے دن کیا توقع کریں۔

 2.4کئی بچوں والے خاندان
اگر آپ کے ایک سے زیادہ بچے ہیں جو  G&Tکے لیے امتحان دیں گے ،ہر امتحان کو علحیدہ شیڈول کریں۔ آپ یہ یقینی بنانے کے ذمہ دار ہیں کہ
ان کے لیے طے شدہ وقت ایک ہی مقام اور ایک ہی تاریخ پر ہیں۔ اگر آپ ایک ہی مقام اور وقت پر اپائنٹمنٹ نہیں پا سکتے تو آپ کو  DOEدفتر
برائے تشخیص کو  212-374-6646پر فون کرنا چاہیئے۔

 2.5عارضی رہائش گاہوں میں مکین طلبا
عارضی رہائش گاہوں میں رہنے والے کچھ طلبا کی ایسی ضروریات ہوسکتی ہیں جو  G&Tامتحان لینے کے لیے خاص مراعت کا تقاضہ کرتی
ہیں ،جیسے امتحان کی تاریخ تبدیل کرنا۔ اگر اس کا اطالق آپ کے خاندان پر ہوتا ہے تو  DOEدفتر برائے تشخیص کو  212-374-6646پر فون
کریں۔

 2.6وہ طلبا جنہیں بوجہ بیماری دوبارہ شیڈول کرنا درکار ہے
گریڈز  K-2میں موجودہ پبلک اسکول طلبا
اگر آپکا بچہ فی الوقت کنڈرگارٹن سے دوسرے گریڈ تک میں ہے اور  G&Tامتحان کے دن بیمار ہے تو آپکے بچے کا اسکول امتحان دیے جانے
کے گوشوارہ وقت کے اندر کسی اور تاریخ پر امتحان شیڈول کرے گا۔ امتحان کی نئی تاریخ اسکول کے ذریعے مقرر کی جائے گی ،اور یہ ممکن
ہے کہ جو طالب علم امتحان دیے جانے کے دن غیرحاضر ہو اسے اسکے اسکول واپس آنے والے دن امتحان دیا جاسکتا ہے امتحان کی تاریخ کے
کسی اضافی اطالع نامے کے بغیر۔

موجودہ پری کنڈرگارٹن طلبا ،اور تمام چارٹر اسکول اور غیر پبلک اسکول کے طلبا
اگر آپکا بچہ امتحان والے دن بیمار ہوجاتا ہے تو امتحان کی سائٹ وقت دستیاب ہونے پر ایک مختلف ہفتہ  /اتوار کو امتحان کو دوبارہ شیڈول کرنے
کے لیے آپکے ساتھ کام کرے گا۔ امتحان کی جگہ کو طے کردہ وقت کے خط پر دیے گئے ای میل پتے پر ای میل کریں۔ اگر آپ کی ای میل تک
رسائی نہیں ہے 212-374-6646 ،کو شیڈول کردہ امتحان کے بعد والے پیر کے دن فون کریں اور اس اسکول کا نام فراہم کریں جہاں آپ کے
بچے کو امتحان دینا شیڈول کیا گیا تھا۔ امتحان کی جگہ کا رابطہ کار آپ سے جتنی جلد ممکن ہوا ایک نئے امتحان کی تاریخ تالش کرنے کے لیے
رابطہ کرے گا۔
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 G&T 3.0امتحان کے لیے تیاری کریں
 G&Tامتحان دو تشخیصات کا یہ تعین کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ آیا ایک بچہ  G&Tپروگرام کے لیے درخواست دینے کا اہل ہے:
 )NNAT( Naglieri Nonverbal Ability Testسے غیر لفظی امتحان سواالت

JJ

 )OLSAT( Otis-Lennon School Ability Testسے زبانی امتحان سواالت

JJ

 G&Tامتحان کو نیو یارک ریاست کے سندیافتہ ،نیو یارک شہر کے ایسے اساتذہ کے ذریعے دیا جاتا ہے جو دونوں تشخیصات کو دینے کے لیے
تربیت یافتہ ہیں۔ غیر لفظی تشخیص کو پہلے دیا جاتا ہے ،اس کےبعد زبانی تشخیص کو دیا جاتا ہے۔ تمام سواالت ایک کثیر انتخابی انداز میں پیش
کیے جاتے ہیں۔
اس دستی کتابچے میں نمونہ امتحان سواالت شامل ہیں۔ اپنے بچے کے ساتھ نمونہ امتحان کے سواالت کا جائزہ لیں یہ جاننے کے لیے کہ وہ امتحان
میں کس نوعیت کے سواالت دیکھ سکتے ہیں اور انہیں امتحان دینے کے تجربے کے لیے تیار کرنے میں مدد کے لیے۔ ہر پیدائش کے سال کے لیے
ہدایات کا ایک مجموعہ ہے۔  ,2013 ,2014 ,2015اور  ،2012اور نمونہ امتحان کے سواالت کے تین مجموعے ہیں ،ایک  2014اور 2015
میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے؛ ایک  2013میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے؛ اور ایک  2012میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے۔ امتحان کی
سطح پیدائش کے سال کے لحاظ سے ہے ،طالب علم کی موجودہ گریڈ سطح سے قطع نظر۔ اس دستی کتابچے میں نمونہ امتحان کے سواالت تمام قسم
کے سواالت یا اصل امتحان میں تمام سواالت کی پیچیدگی کی سطح کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔
دستاویز کے ساتھ بصری کمزوری کے حامل کچھ طلبا کو بڑے حروف میں چھپائی واال مواد درکار ہوسکتا ہے۔ آپ ان نمونہ امتحان کے
سواالت کی بڑے حروف میں چھپائی والی اشاعت کی درخواست دفتر برائے تشخیص سے  ServiceCenter@schools.nyc.govپر یا
 212‑374‑6646پر رابطہ کرکے کرسکتے ہیں۔

 3.1غیرزبانی تشخیص
غیر لفظی  G&Tتشخیص ( )NNATاستداللی صالحیتوں کی پیمائش گفتاری زبان کے استعمال کے بغیر کرتا ہے۔ بچے تعلقات کی فہم اور مسائل
حل کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایسے کام انجام دیتے ہیں جیسے ایک پیٹرن مکمل کرنا ،سلسلے بنانا ،اور نظریات کو مربوط کرنا۔
چار قسم کے غیرلفضی امتحانی سواالت ہونگے۔ پیٹرن مکمل کرنا ،مماثلت کے ذریعے استدالل ،سلسہ وار استدالل اور مکانی تصور۔
غیرلفظی سواالت کی قسم

توضیح

پیٹرن مکمل کرنا

پیٹرن کے ڈیزائن کو بصری طور پر سمجھنا اور ناموجود حصوں کی درست نشاندہی کی اہلیت کی
پیمائش کرتا ہے

استدالل بذریعہ مماثلت

جیومیٹری کی اشکال کے مابین تعلقات کی پہچان کی پیمائش کرتا ہے

سلسہ وار استدالل

اشکال کے مابین سلسلے کی پہچان کی پیمائش کرتا ہے

Spatial Visualization
مکانی تصور

یہ نشاندہی کرنے کی قابلیت کی پیمائش کرتا ہے کہ اگر دو یا زیادہ اشیأ کو مال دیا جائے تو وہ
کیسی لگیں گی

 3.2زبانی تشخیص
زبانی  G&Tتشخیص ( )OLSATاستدالل اور ادراکی صالحیتوں کی پیمائش کرتا ہے جو بچوں سے گہری توجہ دینے اور دھیان سے زبانی ہدایات
کو سننے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تشخیص میں ایسے کام شامل ہیں جیسے مماثلت اور تفرقات کی شناخت کرنا ،الفاظ اور ہندسوں کو حافظے سے یاد
کرنا ،الفاظ کی وضاحت کرنا ،ہدایات کی پیروی کرنا ،سلسلے قائم کرنا ،اور ریاضی کے مسائل حل کرنا۔
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دو قسم کے زبانی امتحانی سواالت ہونگے :زبانی ادراک اور زبانی استدالل۔
زبانی مشموالت کا مجموعہ

توضیح

زبانی ادراک

زبان کو سن کر معلومات کو اخذ کرنے یا جواب دینے کی اہلیت کی پیمائش
کرتا ہے :مثالً ہدایات پر عمل کرنا

زبانی استدالل

یہ پیٹرن یا تعلق دریافت کرنے اور زبان کے استعمال سے جیسے سماعتی
استدالل اور حسابی استدالل کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی صالحیت کی
پیمائش کرتا ہے۔

 3.3امتحانات کی سہولیات
وہ طلبا جنکے انفرادی تعلیمی پروگرامز ( ،)IEPsانفرادی تعلیمی خدمات پروگرامز ( )IESPsیا  504سہولیات منصوبے مخصوص امتحانی سہولیات
بیان کرتے ہیں وہ  G&Tامتحان میں کچھ سہولیات حاصل کرنے کے اہل ہوسکتے ہیں۔ اہل خانہ کے لیے اپنے بچے کا امتحان شیڈول کرتے وقت
سہولیات کی ضرورت کی نشاندہی کرنا الزمی ہے۔ اگر ایک  IEP, IESPیا  504منصوبے والے طالب علم کو دیگر سہولیات مطلوب ہیں جو IEP,
 IESPیا  504منصوبے میں درج نہیں ہیں ،خاندانوں کو ہم سے  212-374-6646پر یا  ServiceCenter@schools.nyc.govپر رابطہ
کرنا چاہئیے۔
خاندانوں کو طلبا کی  IEPیا  504ٹیموں سے رابطہ کرنا چاہیئے اگر ان کے  ,IEP, IESPیا  504منصوبے پر درج کردہ امتحانی سہولیات کے
بارے میں کوئی سواالت ہیں۔
عام طور پر درخواست کی جانے والی سہولیات ذیل میں درج ہیں:
JJ

بنیائی کی کمزوری رکھنے والے طلبا کے لیے بڑے حروف میں چھپا ہوا مواد؛

JJ

سماعتی کمزوری رکھنے والے طلبا کے لیے  )FM( Frequency Modulationیونٹ؛

لطیف اور مجموعی تحریکی صالحیتیں رکھنے والے طلبا کے لیے نقل نویس ( نوٹ کریں کہ پری کنڈر گارٹن کے تمام طلبا کے جوابات
ت دیگر درخواست کریں)؛
منتظم کے ذریعے ریکارڈ کیے جائیں گے تاوقتیکہ خاندان بصور ِ

JJ

امتحان کے لیے ایک علیحدہ مقام اور  /یا  1:1امتحان دینا ( نوٹ کریں کہ تمام پری کنڈر گارٹن طلبا کو  1:1امتحان دیا جاتا ہے)؛ اور

JJ

JJ

اہل طلبا کے لیے متبادل زبان امتحان کے فارم

 G&Tامتحان کے لیے امتحان کی سہولیات کی پالیسیوں کو نیو یارک ریاست ضوابط اور رہنمائی کی ہم آہنگی کے ساتھ تشکیل دیا گیا ہے۔
 G&Tامتحانات میں کچھ سہولیات فراہم نہیں کی جاتی ہیں کیونکہ یا تو یہ غیر ضروری ہیں یا یہ اس کو تبدیل کرتی ہیں جسکی امتحان پیمائش کرتا
ہے۔ امتحانات کی سہولیات جو فراہم نہیں کی جاتی ہیں ان میں شامل ہے:
JJ

JJ

JJ

توسیعی وقت دونوں تشخیصات کے لیے وقت محدود نہیں ہے ،یہ توسیع وقت کی درخواستوں کو غیر ضروری بنا دیتا ہے۔ تمام بچے اپنی
رفتار سے کام کرتے ہیں ،بشرطیکہ وہ پھُرتی سے امتحان کو مکمل کرنے پر کام کرتے رہیں۔
امتحان کے سواالت یا ہدایات کو معیاری تعداد سے زیادہ بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ سہولت لسانی زود فہمی صالحیتوں کی تشخیص کے ساتھ
مداخلت کرتی ہے ،جس کی پیمائش زبانی تشخیص ( )OLSATکرتی ہے۔ زبانی تشخیص ( )OLSATلینے واال ہر ایک بچہ ہر سوال کو
صرف ایک بار سنتا ہے۔ یہ سہولت غیرلفظی تشخیص ( )NNATکے لیے غیر ضروری ہے کیونکہ یہ امتحان غیرلفظی نوعیت کا ہے۔
امتحان کے سواالت یا ہدایات کی وضاحت۔ یہ سہولت فراہم نہیں کی جاتی ہے کیونکہ امتحان دینے والوں کو امتحان کے کسی بھی تحریری
حصے کے سواالت یا ہدایات میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے ،کیونکہ ان کو خاص طور پر بچوں کی استداللی اور تفکرانہ قابلیتوں کی
تشخیص کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ امتحان کے طریقہ کار تمام طلبا کے لیے یکساں رہیں۔

اگر آپ نے امتحان کی سہولیات کی نشاندہی کی ہے لیکن آپ کے بچے کے پاس ایک  IEPیا  504منصوبہ نہیں ہے ،ہم آپ سے رابطہ کریں گے
اور آپ سے درکار سہولت کی وضاحت بمع اس ضرورت کی اعانت میں دستاویز کی گزارش کریں گے۔ دستاویز میں بچے کے صحتیاتی نگہداشت
فراہم کنندہ کی جانب سے ایک نوٹ شامل ہوسکتا ہے۔
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 3.4انگریزی کے عالوہ دوسری زبانوں میں امتحان دینا
دوسری زبانوں میں تشخیص کنڈرگارٹن سے دوسرے گریڈ تک کے پبلک اسکول طلبا کے لیے دستیاب ہے جنکی بطور کثیرالسانی  /انگریزی زبان
متعلمین ( )MLL/ELLنشاندہی کی گئی ہے۔ تمام پری کنڈرگارٹن ،چارٹر اسکول اور غیر پبلک اسکول طلبا امتحانات دوسری زبانوں میں لینے کے
اہل ہیں۔  G&Tامتحان انگریزی ہسپانوی ،چینی (کینٹونیز اور مینڈرین) ،بنگالی ،روسی ،عربی ،اردو ،ہیشیئن کریؤل ،کوریائی ،اور فرانسسی میں
دستیاب ہیں۔ آپ ہم سے  212-374-6646پر یا  ServiceCenter@schools.nyc.govپر انگریزی کے عالوہ دوسری زبانوں میں امتحان
کے بارے میں سواالت کے لیے رابطہ کرسکتے ہیں۔
اگر آپ اپنے بچے کے لیے متبادل زبان میں امتحان کی درخواست کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ،آپ کو دھیان سے سوچنا چاہیئے کہ ایک
اسکولی ماحول میں اپنی صالحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے آپ کا بچہ کس زبان سے زیادہ مانوس ہے۔ ایک بار متبادل زبان میں امتحان کے
آغاز ہو جانے کے بعد ،امتحان دینے واال استاد امتحان کو صرف اسی زبان میں دے گا اور آپ کا بچہ امتحان دوبارہ انگریزی میں نہیں لے سکے
گا۔ متبادل زبان امتحان کی درخواست کرنے کے لیے ،آپ کو اپنے بچے کا  G&Tامتحان شیڈول کرتے وقت گزارش کردہ زبان کی نشاندہی کرنا
الزمی ہے۔  G&Tامتحان شیڈول ہو جانے کے بعد زبان میں تبدیلی کی درخواست کرنے کے لیے ،موجودہ کنڈرگارٹن سے دوسرے گریڈ تک کے
پبلک اسکول طلبا کے والدین کو اپنے بچے کے اسکول سے رابطہ کرنا چاہیئے اور چارٹر اسکول اور غیر پبلک اسکول کے طلبا کو ہم سے
 212-374-6646پر یا ذیل پر رابطہ کرنا چاہیئے ServiceCenter@schools.nyc.gov

 3.5امتحان کے لیے مستعدی
آپ اپنے بچے کی ذیل کے ذریعے  G&Tامتحان کے لیے تیاری کرنے میں مدد کرسکتے ہیں:
JJ

JJ

JJ

برائے مہربانی یقینی بنائیں کہ آپکا بچہ امتحان دینے سے پہلے رات کو اچھی نیند حاصل کرے اور صحت بخش کھانا کھائے۔ امتحان کے
متعلق اپنے بچے کے ذہن کو پُرسکون کریں۔ انکی اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کی حوصلہ افزائی کریں اور یہ یاد دالئیں کہ ان سے ہر
ایک سوال کا جواب جاننے کی توقع نہیں کی جاتی ہے۔
اپنے بچے کو امتحان کے تجربے سے مانوس کروانے کے لیے اس کتابچے کی پشت پر نمونہ امتحان کے سواالت کا جائزہ لیں۔ برا ِہ کرم
نوٹ کریں کہ ہم  G&Tامتحان کے لیے رسمی امتحان کی تیاری کی تجویز نہیں کرتے ہیں۔
اپنے بچے کو روزمرہ کے باہمی افعال کے دوران تیار کریں۔ اشیا کی ترتیب کی وضاحت کرنے کے لیے روزمرہ کے مختلف ذخیرہ الفاظ
استعمال کریں ،پیٹرنز تالش کریں ،مقداری نظریات پر بات کریں جیسے زیادہ اور کم ،اور یہ تصور کریں کہ کوئی چیز کیسی لگے گی اگر
اس کو الٹا کردیا جائے یا اسے ترچھا رکھ دیا جائے۔ یہ چند ایسی سرگرمیاں ہیں جو بچوں کو اس قسم کی سوچ کے لیے تیار کریں گی جس
کی انہیں امتحان والے دن ضرورت ہوگی۔

یہ بھی نوٹ کریں:
امتحان کے دوران ،بچے زبانی تشخیص میں ہر ایک سوال کو صرف ایک بار سنیں گے۔

JJ

 2012-2014میں پیدا ہونے والے بچے اپنے امتحان میں جوابات کو خود دائروں میں بھرنے کے ذمہ دار ہیں۔ امتحان کے منتظم کی
صوابدید پر استثنأ کیا جاسکتا ہے۔

JJ

JJ

JJ

بچوں کو اپنے امتحان کے کتابچوں میں لکھنے کی اجازت ہے۔
امتحان کا تمام مواد فراہم کیا جاتا ہے — خاندانوں سے امتحان کی جگہ پر پنسلیں یا امتحان کے لیے درکار دیگر کوئی چیز النا مطلوب
نہیں ہے۔

اگر امتحان کے منتظم ،پرنسپل ،یا امتحان کے سائٹ نگران ،یا دفتر برائے شخیص کے خیال میں کسی طالب علم کو امتحان پہلے سے معلوم تھا یا
طریق کار کی پیروی
امتحان کے دوران کسی اور فرد سے مدد ملی ہے ،تو پرنسپل یا سائٹ نگران کو نقل کرنے کے بارے میں ہمارے انضباطی
ِ
کرنی الزمی ہے اور طالب علم کے امتحان کو کالعدم قرار دینا چاہیئے۔ کالعدم قرار دیئے گئے امتحانات اسکورنگ کے لیے جمع نہیں کروائے جائیں
اہل خانہ کو ہماری جانب سے مزید معلومات کے لیے مراسلت موصول ہوگی۔
گے۔ ایسی صورتوں میں ِ
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طریق کار
 3.6امتحان کے انعقاد کی اپیل کا
ِ
ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ  G&Tامتحان تمام طلبا کے لیے ایک منصفانہ ،یکساں انداز میں دیا جائے۔ لیکن ،تاہم ،آپ کا خیال ہو کہ آپ کے بچے
کو امتحان دینے کے طریقے میں کوئی مسئلہ تھا ،آپ کو ہم سے ایک اپیل کی صورت میں اس تشویش کا اظہار کرنا چاہیئے۔ اپ اپنی اپیل ذیل کے
کسی ایک طریقے سے کرسکتے ہیں:
JJ

ہمیں ای میل کریں ServiceCenter@schools.nyc.gov

ایک خط بھیجیں بنامOffice of Assessment, G&T Test Administration, 44-36 Vernon Boulevard :
Room 209, Long Island City, NY 11101

JJ

یہ ای میل یا خط ہمیں آپ کے بچے کے امتحان کی تاریخ کے بعد پانچ اسکول دنوں کے اندر بھیجا جانا الزمی ہے ،اور اس میں آپ کے بچے کا
تاریخ پیدائش ،اور ساتھ ہی ذیل شامل ہونا الزمی ہے:
نام،
ِ
JJ

 G&Tامتحان کے انعقاد کی تاریخ اور جائے وقوع

JJ

ان حاالت کی وضاحت جو  G&Tامتحان کے انعقاد میں مخل ہوئے تھے

جوابی ابالغ کے لیے آپ کا ترجیجی طریقہ (جیسے آپ کا فون نمبر اور  /یا ای میل پتہ)

JJ

زیر توجہ آتی ہے کہ آپ کے بچے کے امتحان کے انعقاد میں کوئی مسئلہ تھا،
اگر اپنے بچے کی اسکور کی رپورٹ ملنے کے بعد ،یہ بات آپ کے ِ
طریق کار کی پیروی کرتے
باال
مذکورہ
اندر
کے
دنوں
اسکول
پانچ
کے
ملنے
آپ ہمارے پاس ایک اپیل جمع کرواسکتے ہیں۔ یہ اپیل اسکور رپورٹ
ِ
ہوئے جمع کروائی جانی الزمی ہے۔ اپیل کے طریق کار کا اطالق امتحان کے انعقاد کے بارے میں تشویشات پر ہوتا ہے؛ تاہم ،وہ خاندان جنہیں
تاریخ پیدائش یا اسکور نکالنے کے لیے استعمال کی جانے والی امتحان کی تاریخ درست کرنا درکار ہے انہیں بھی ایسا اسکور رپورٹ ملنے کے
ِ
پانچ دنوں کے اندر کرنا الزمی ہے۔
آپ کی اپیل ملنے کے بعد ہم:
1.1ہم امتحان کے دستاویز کا جائزہ لیں گے اور اپیل میں اٹھائی گئی تشویشات کی تفتیش کریں گے۔
2.2اگر مزید معلومات درکار ہوئیں تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔
3.3ہم تین ہفتوں کے اندر اپیل کے نتیجے سے آپ کو مطلع کرنے کے لیے اپنی بہترین کوششیں کریں گے۔ آپ نتیجے کی اطالع بذریعہ ای میل
یا فون نمبر موصول کریں گے جو آپ نے ہمیں ابتدائی اپیل میں فراہم کیا تھا۔
اگر ہم نے تعین کیا کہ امتحان کے انعقاد کے حاالت آپ کے بچے کی  G&Tامتحان میں کارکردگی کی اہلیت میں مخل ہوئے تھے ،آپ کے بچے کو
امتحان دوبارہ دینے کا موقع دیا جائے گا NNAT ،اور  OLSATامتحان کے مختلف فارمز استعمال کرتے ہوئے۔ اگر آپ کا بچہ دوبارہ امتحان دیتا
ہے ،پہلے امتحان کے اسکور منسوخ کردیے جائیں گے اور انہیں تقرری کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔
اگر آپ کے  G&Tامتحان اور امتحان کے انعقاد کے بارے میں کوئی سواالت ہیں ServiceCenter@schools.nyc.gov ،پر ہمیں ای میل
کریں یا  212-374-6646پر ہم سے رابطہ کریں۔
تجویز:
اضافی تدارک :اگر آپ اپنی اپیل کے بارے میں ہمارے جواب سے غیرمطمئین ہیں ،آپ  NYCDOEکے فیصلے کی نیویارک ریاست محکمئہ تعلیم کے کمشنر
سے اپیل کرسکتے ہیں جیسا کہ نیویارک ریاست تعلیمی قانون  310میں بیان کیا گیا ہے۔ ایسی اپیل کو کیسے آگے بڑھایا جائے اس بارے میں کمشنر کی ویب
سائٹ  counsel.nysed.gov/appealsپر جانیں۔

 3.7تشخیص کی معتبری اور مستندی
معتبری امتحان کے اسکورز کا صحیح اور جائز ہونا ہے اور مستندی اس وسعت کی نشاندہی کرتی ہے جس تک امتحان اصل میں ان صالحیتوں اور
اہلیتوں کی پیمائش کرتا ہے جن کی پیمائش امتحان کا مقصد ہے۔
زبانی اور غیر لفظی تشخیصات کے ہر امتحانی سوال کا شماریاتی تجزیہ کیا گیا تھا اور دقت ،معتبری ،مستندی ،موزونیت ،اور اثر انگیزی کے لیے
ہر ایک عمر کے گروہ کے لیے جانچ کی گئی تھی۔ امتحان کے ٰ
اعلی معیار اور کسی بھی ذیلی گروپ ،بشمول صنف اور قومی  /نسلی ذیلی گروہ
ماہرین نفسیات نے تمام مواد کا کڑا جائزہ لیا ہے۔ ان سواالت
اور
ماہرین
پیمائشی
کی جانب تعصب سے مبرا ہونے کی یقین دہانی کے لیے معلمین،
ِ
کی صراحت ،مواد کی موزونیت ،صحیح جوابات کی درستگی ،جوابات کے انتخابات کا معتبر ہونا ،فرہنگ کا مناسب ہونے کے لیے بھی جانچ کی
گئی تھی۔
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 3.8تشخیص اسکور کرنا
طلبا کی اہلیت دونوں  G&Tامتحان کے دونوں جزوں (زبانی اور غیر لفظی) میں ان کے اسکورز کی بنیاد پر ہوگی۔ ہر ایک طالب علم  G&Tکا ایک
مجموعی اسکور حاصل کرے گا جو متعدد مراحل کے طریقہ کار کے استعمال کے ذریعے دونوں تشخیصات کے اسکور کا مجموعہ ہو گا:
ہر امتحان کے خام اسکور کا تخمینہ لگانا

JJ

JJ

ہر امتحان کے لیے صدیہ درجات کا تعین کرنا ،عمر اور قومی معیارات کی بنیاد پر

JJ

ہر تشخیص کے لیے صدیے کا درجہ نارمل کرئو ایکویلنٹس ( )NCEsمیں تبدیل کرنا

 NCEsکی اوسط نکالنا اور مجموعے کو  G&Tکے مجموعی اسکور میں تبدیل کرنا

JJ

ایک خام ( )rawاسکور ہر امتحان میں کل درست جواب دیے گئے سواالت کی تعداد ہے۔ زبانی امتحان کے لیے ممکنہ اونچا ترین خام اسکور 30
ہے ( 30سواالت میں سے)۔ غیر لفظی امتحان کے لیے ممکنہ اونچا ترین خام اسکور  48ہے ( 48سواالت میں سے)۔
پرسنٹائل رینک (صدیہ درجہ)  1سے  99کے درمیان کے اعداد ہیں جو ہر امتحان میں طالب علم کی کارکردگی کی نمائندگی کرتے ہیں ،انکے ہم
عمر ہمسروں کے موازنے میں۔ ہر امتحان کے لیے صدیہ درجہ کا تعین طلبا کے خام اسکورز اور امتحان کے وقت انکی عمر کی بنیاد پر کیا جاتا
ہے۔ اسکور کی رپورٹ ہر امتحان کے لیے صدیے کا درجہ دکھاتی ہے۔
 G&Tکا مجموعی اسکور دو امتحانوں کے اسکور کا مجموعہ ہے اس کو ذیل کی گرافک میں عکاسی کیے گئے تبدیل کرنے کے طریقہ کار کے
ذریعے اخذ کیا گیا ہے۔ مجموعی  G&Tاسکور  1اور  99کے درمیان ہوتا ہے اور اسکو اہلیت کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

غیرلفظی خام اسکور

زبانی خام اسکور

عمر کے حدود اور قومی نمونے کے مطابق ہم معیاری
طریق کار
بنانے کا
ِ
 غیرلفظی صدیے کا درجہ

 زبانی صدیے کا درجہ

طریق کار
اسکور تبدیل کرنے کا
ِ
مجموعی قابل اور ہنرمند اسکور

 G&Tامتحان کی اسکورنگ کے بارے میں  www.schools.nyc.gov/GT-Testingپر مزید جانیں۔
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 4.0اپنے  G&Tاسکور کی رپورٹ حاصل کریں
آپ کے بچے کے  G&Tامتحان لینے کے بعد ،آپ کو انکی اسکور کی رپورٹ بذریعہ ڈاک ملے گی ،اور ساتھ ہی بذریعہ ای میل بھی اگر آپ نے
 ( MySchools.nyc) MySchoolsکے ذریعے امتحان شیڈول کیا تھا۔ اپنے بچے کی اسکور رپورٹ میں تاخیر سے بچنے کے لیے اپنا
موجودہ ای میل پتہ فراہم کریں اور  MySchoolsمیں یا اپنے کاغذی فارم پر رابطے کی معلومات مکمل کریں۔

 4.1نتائج
تمام طلبا جنہوں نے  G&Tامتحان دیا تھا ایک اسکور رپورٹ موصول کریں گے۔
اگر آپ کا بچہ  90یا زیادہ کا  G&Tاسکور موصول کرتا ہے ،تو وہ ایک  G&Tدرخواست بھی موصول کریں گے۔ ( G&Tامتحان میں 97
اور زیادہ اسکور والے طلبا شہرپیما  G&Tپروگراموں میں درخواست دے سکتے ہیں؛ جز  1.3میں مزید جانیں۔)

JJ

اگر آپ کا بچہ  89یا کم مجموعی  G&Tاسکور حاصل کرتا ہے ،وہ  G&Tپروگراموں میں تقرری کے لیے درخواست دینے کا اہل نہیں ہے۔
تاہم ،انہیں پبلک الیمنٹری اسکول میں ایک نشست کی پھر بھی ضمانت دی جائے گی۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کا ایک زون اسکول ہے جہاں آپ
کے بچے کو شرکت کرنے میں ترجیح حاصل ہے—  311کو فون کریں یا  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolپر اپنا پتہ درج
کریں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا آپ کا کوئی زون اسکول ہے۔ اس کے بعد اس اسکول اور دیگر انتخابات کے بارے میں جاننے کے لیے
( MySchools.nyc) MySchoolsپر جائیں۔

JJ

تجویز:
اگر آپ کے اپنے بچے کی اسکور رپورٹ کو سمجھنے کے بارے میں کوئی سواالت ہیں ،محکمئہ تعلیم کے دفتر برائے تشخیص کو 212-374-6646پر فون
کریں یا  ServiceCenter@schools.nyc.govپر ہمیں ای میل کریں۔

 4.2اہلیت
اگر آپ کے بچے کا اہل  G&Tاسکور ہے ،وہ  G&Tپروگراموں میں درخواست دے سکتے ہیں۔ تاہم ،دو قسموں کے  G&Tپروگراموں کے مختلف
اہل  G&Tاسکورز ہیں۔
JJ

JJ

ضلعی  G&Tپروگراموں کے لیے اہلیت :آپ کے بچے کے لیے  90یا اس سے زیادہ کا مجموعی  G&Tاسکور حاصل کرنا الزمی ہے۔
شہرپیما  G&Tپروگراموں کے لیے اہلیت :آپ کے بچے کے لیے  97یا اس سے زیادہ کا مجموعی  G&Tاسکور حاصل کرنا الزمی ہے۔ وہ
طلبا جن کا  G&Tاسکور  90اور  96کے درمیان ہو وہ ضلعی  G&Tپروگراموں میں درخواست دے سکتے ہیں لیکن شہر پیما پروگراموں
میں نہیں۔

کسی بھی  G&Tپروگرام میں تقرری کی اہلیت کے لیے ،آپ کے بچے کا تمام  G&Tداخلہ کارروائی کے دوران نیویارک شہر میں رہنا الزمی ہے،
جس وقت آپ ان کا امتحان شیڈول کریں اس وقت سے لے کر ان کے  G&Tپیشکش موصول کرنے تک۔
تجویز:
اگر ایک اہل طالب علم تعلیمی سال  2020-2021کے لیے  G&Tپیشکش موصول یا قبول نہیں کرتا ہے اور مستقبل کے سال میں درخواست دینا چاہتا ہے،
انہیں اہلیت کے لیے دوبارہ امتحان دینا الزمی ہوگا۔
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 G&T 5.0پروگراموں میں درخواست دیں
5.1

 G&Tدرخواست
جیسا کہ جز  4.1میں بیان کیا گیا ہے ،تمام بچے جو  90اور اس سے متجاوز اسکور کریں گے وہ  G&Tمیں درخواست دینے کے اہل ہیں۔
 MySchoolsمیں آن الئن  G&Tدرخواست میں تعلیمی سال  2020-2021کے لیے  G&Tپروگرام انتخابات کی ایک جدید ترین فہرست شامل
ہوگی۔
 G&Tپروگرام نقشہ اس کتابچے کے جز  7.0میں دیکھیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کونسے اسکول تعلیمی سال  2019-2020کے دوران G&T
پروگرامز پیش کرتے ہیں۔ پروگرامز سال بہ سال جاری یا تبدیل ہوسکتے ہیں۔
اپنی  G&Tدرخواست پر ،وہ پروگرام درج کریں جو آپ کو دلچسپ لگتے ہیں ،اور انہیں اپنی حقیقی ترجیح کی ترتیب میں درج کریں ،اپنے پہلے
انتخاب کو  #1پر درج کریں۔ اپنی  G&Tدرخواست کو اپنے بچے کے اسکور کی رپورٹ پر درج آخری تاریخ تک جمع کروائیں۔ آپ درخواست پر
پروگراموں کو جس ترتیب میں درج کریں گے اسے استعمال کیا جائے گا اگر آپ کا بچہ ایک سے زیادہ پروگرام میں پیشکش موصول کرنے کا اہل
ہے۔ ایسی صورت میں ،آپکا بچہ صرف اسہی پروگرام کے لیے پیشکش موصول کرے گا جسے آپ نے درخواست پر اونچا درج کیا ہو۔

 G&T 5.2پروگراموں کے لیے داخلوں کی ترجیحات
داخلے کی ترجیحات اس ترتیب کا تعین کرتی ہیں جس کے مطابق درخواست دہندگان کو  G&Tپیشکشیں کی جاتی ہیں۔ بچوں کو ذیل کی بنیاد پر
مخصوص پروگراموں میں شرکت کرنے میں ترجیح حاصل ہے:
JJ

بھائی  /بہنوں کی ترجیح – ان اسکولوں میں  G&Tپروگراموں کے لیے جہاں بچے کا بھائی  /بہن فی الوقت طالب علم ہے

JJ

ضلعی ترجیح – ضلعی  G&Tپروگراموں کے لیے اس ضلع میں جہاں بچہ رہتا ہے

JJ

تنوعیت کی ترجیح – منتخب کردہ پروگراموں کے لیے ،ان طلبا کے لیے جو مفت یا رعایتی قیمت پر دوپہر کے کھانے ( )FRLکے اہل ہیں،
عارضی رہائش گاہوں میں رہنے والے طلبا ،انگریزی زبان کے متعلمین ،اور دیگر گروپس۔

مخصوص  G&Tپروگراموں میں اپنے بچے کی داخلے کی ترجیحات کے بارے میں جز  5.3-5.5میں مزید جانیں۔ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے
جو آپ کے بچے کی ایک پروگرام میں ترجیح پر اثر انداز ہوسکتا ہے ESEnrollment@schools.nyc.gov ،پر فوراً ای میل کریں۔
پروگراموں کے لیے آپ کے بچے کی ترجیح تبدیل ہوسکتی ہے اگر:
JJ

انکا بھائی  /بہن ایک  G&Tپروگرام یا  G&Tپروگرام والے اسکول میں قبول کرلیا جاتا ہے ،یا

JJ

آپ کا خاندان ایک مختلف ضلع میں منتقل ہوجاتا ہے۔

 G&T 5.3پروگراموں کے لیے بھائی  /بہن کی ترجیح
اگر آپ کا بچہ ایک اسکول میں ایک  G&Tپروگرام میں درخواست دیتا ہے جہاں اس کا بھائی  /بہن فی الوقت مندرج ہے ،انہیں بھی اس پروگرام
میں شرکت کرنے میں ترجیح حاصل ہے۔ آپ کے بچے کو بھائی  /بہن کی ترجیح موصول کرنے کے لیے ،ان کے بھائی  /بہن کو اسکول میں
یا اسہی عمارت میں ضلع  75پروگرام میں پری رجسٹر یا مندرج ہونا اور ستمبر  2020میں کنڈرگارٹن تا گریڈ  12میں ہونا الزمی ہے۔ G&T
درخواست کے "بھائی  /بہن" جز میں بھائی  /بہن کی معلومات فراہم کرکے بھائی  /بہن کی ترجیح حاصل کریں۔ اگر اپنے بچے کے لیے آپ کی
اولین ترجیح یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی  /بہن کے اسکول کے  G&Tپروگرام میں شرکت کرے تو  G&Tدرخواست پر اپنے بھائی  /بہن کے اسکول
کو اپنی پہلی ترجیح کے طور پر درج کریں۔
خاندان جن میں بھائی /بہن ایک ہی وقت میں درخواست دے رہے ہیں انہیں ہر بچے کے لیے ایک علیحدہ درخواست جمع کروانی چاہیئے۔ ہر بھائی /
بہن کو بطور ایک انفرادی درخواست دہندہ کے تصور کیا جائے گا۔ تاہم ،دو جڑواں یا دیگر زیادہ جڑواں کی ایک ساتھ ایک ہی  G&Tپروگرام میں
تقرری کی جائے گی اگر ہر بچہ پروگرام کا اہل ہے۔
زیرغور الیا
امتحان میں اونچے ترین اسکور والے جڑواں بچے کو تقرری کے لیے جز  5.4اور  5.5میں بیان کردہ
ِ
طریق کار کے مطابق ِ
جائے گا۔

JJ

اگر تشخیص میں کم اسکور واال جڑواں بچہ اسہی پروگرام میں تقرری کا اہل ہے ،جب بھی ممکن ہو دونوں جڑواں بچوں کو ایک ساتھ تقرری
پیش کی جاتی ہے۔

JJ
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 5.4ضلعی  G&Tپروگراموں کے لیے داخلوں کی ترجیحات
ضلعی  G&Tپروگرامز ان بھائی  /بہن درخواست دہندگان کو اولین ترجیح دیتے ہیں جو  90یا زیادہ کا مجموعی  G&Tاسکور حاصل کرتے ہیں۔
تمام اہل بھائی  /بہنوں کی تقرری کے بعد ،بغیر بھائی بہنوں والے درخواست دہندگان کو  G&Tکے مجموعی اسکور کے مطابق تقرری دی جائے
گی۔ اہل طلبا شہر بھر میں کسی بھی ضلع میں کسی بھی پروگرام کے لیے درخواست دے سکتے ہیں ،لیکن کسی پروگرام کے لیے اس ضلع کی
ترجیح رکھنے والے درخواست دہندگان کو ترجیح دی جائے گی۔ ذیل کی تصویر وہ ترتیب دکھاتی ہے جس میں درخواست دہندگان کو ضلعی G&T
پروگراموں کے لیے زیر غور الیا جاتا ہے۔ جب ایک ہی ترجیح اور اسکور والے متعدد طلبا ہوں ،پیشکشیں بال ترتیب کی جاتی ہیں۔

طلبا ضلعی  G&Tپروگراموں کے لیے پیشکشیں کیسے موصول کرتے ہیں
ضلعی ترجیح والے بھائی  /بہن
 G&Tکا مجموعی اسکور 90–99

99

90

98

بغیر ضلعی ترجیح کے بھائی  /بہن
 G&Tکا مجموعی اسکور 90–99

99

90

98

بغیر بھائی  /بہن ضلعی ترجیح کے ساتھ
 G&Tکا مجموعی اسکور 90–99

99

90

98

بغیر بھائی  /بہن بغیر ضلعی ترجیح کے
 G&Tکا مجموعی اسکور 90–99

99

90

98
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ہر اہل درخواست دہندہ کو اس ضلع
کی بنیاد پر ایک یا زیادہ ضلعی
پروگراموں کے لیے ترجیح ملے
گی جہاں وہ الیمنٹری اسکول کے
لیے زون شدہ ہیں۔ عام طور پر،
خاندانوں کو اپنے زون کردہ ضلع
میں ضلعی پروگراموں کے لیے
ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تاہم ،کچھ
صورتوں میں ،جیسے جب ایک
ضلع ایک  G&Tپروگرام پیش
نہیں کرتا ہے ،درخواست دہندگان
کو قریبی اضالع میں ایک یا زیادہ
پروگرام متبادالت کے لیے ترجیح
حاصل ہوسکتی ہے۔ وہ بچے جو
ایک  G&Tپروگرام والے اسکول
میں جارہے ہیں یا زون شدہ ہیں
وہ اس اسکول کے لیے ضلع کے
دوسرے طلبا کے مقابلے میں کوئی
اضافی ترجیح نہیں رکھتے ہیں۔

 5.5شہر پیما پروگراموں کے لیے داخلوں کی ترجیحات
شہرپیما  G&Tپروگرامز تمام بروز سے طلبا کو قبول کرتے ہیں۔ ذیل کی تصویر وہ ترتیب دکھاتی ہے جس میں درخواست دہندگان کو شہر پیما
 G&Tپروگراموں کے لیے تقرری دی جاتی ہے۔ جب ایک ہی ترجیح اور اسکور والے متعدد طلبا ہوں ،پیشکشیں بال ترتیب کی جاتی ہیں۔

طلبا شہر پیما  G&Tپروگراموں کے لیے پیشکشیں کیسے موصول کرتے ہیں
بھائی  /بہن
 G&Tکا مجموعی اسکور 97–99

99

97

98

بغیر بھائی  /بہن
 G&Tکا مجموعی اسکور 97–99

99

97

98

ایسے بھائی  /بہن جو  G&Tکا
 97یا اس سے زیادہ کا مجموعی
اسکور حاصل کرتے ہیں ان کی
تقرری ان کے مجموعی G&T
اسکور کے مطابق پہلے کی جائے
گی۔ تمام اہل بھائی  /بہنوں کی
تقرری کے بعد ،بغیر بھائی بہنوں
والے درخواست دہندگان کو G&T
کے مجموعی اسکور کے مطابق
تقرری دی جاتی ہے۔

 5.6داخلوں میں تنوع
تمام شہر میں الیمنٹری اسکول ان طلبا کو داخلے کی ترجیحات دے کر  G&Tپروگراموں میں تنوعیت کو بڑھانے کی کوشش میں
حصہ لے رہے ہیں جو مفت اور کم قیمت لنچ کے اہل ہیں ،عارضی رہائش گاہوں میں رہنے والے طلبا ،انگریزی زبان کے متعلمین
اور دیگر گروپس۔ تنوع کی آغاز کاری میں شرکت کرنے والے  G&Tپروگراموں کی فہرست ہماری ویب سائٹ پر دستیاب ہے —
 schools.nyc.gov/DiversityAdmissionsپر مزید جانیں۔

 6.0اپنی  G&Tدرخواست کے نتائج حاصل کریں
اگر آپ نے ایک  G&Tدرخواست جمع کروائی ہے تو آپ کو جون  2020میں اپنی  G&Tدرخواست کے نتائج موصول ہونگے۔ ان نتائج میں آپ
کے بچے کے لیے ایک  G&Tپروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ہوسکتا ہے ایک پیشکش شامل ہو یا ہوسکتا ہے نہ ہو۔

 G&T 6.1پیشکشیں
طلبا صرف دستیاب نشستوں والے G&Tپروگراموں کے لیے پیشکش موصول کریں گے۔  G&Tامتحان کے اسکور سے قطع نظر اس بات کی کوئی
ضمانت نہیں ہے کہ کسی طالب علم کو ایک  G&Tپروگرام میں تقرری کی پیشکش موصول ہوگی۔ عموما ً اہل طلبا کی تعداد دستیاب نشستوں سے
متجاوز ہوتی ہے۔
اگر آپ کے بچے کو ایک  G&Tپیشکش موصول ہوتی ہے ،پیشکش کو اسکول میں قبول یا مسترد کریں۔ آپ کے نتائج کا خط آپ کو مطلع کرے گا
کہ پری رجسٹر کرواتے وقت کیا ساتھ الئیں۔ پیشکشوں کو قبول کرنے کی آخری تاریخ جون  2020میں ہوگی۔
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 6.2گریڈ سطح پر تقرری
تاریخ پیدائش گریڈ تقرری کا تعین کرتی ہے۔  2015میں پیدا ہونے والے بچے
 2014اور  2015میں پیدا ہونے والے طلبا کے لیے کسی بچے کی
ِ
صرف کنڈرگارٹن میں تقرری کے اہل ہیں۔  2014میں پیدا ہونے والے بچے صرف پہلے گریڈ میں تقرری کے اہل ہیں۔  2014سے پہلے پیدا ہونے
والے طلبا کو ان کے آخری مکمل کیے جانے والے گریڈ کی بنیاد پر تقرری دی جاتی ہے۔

 6.3فہرس ِ
ت منتظرین سے  G&Tپیشکشیں
کچھ صورتوں میں G&T ،پروگراموں میں نشستیں ہوسکتی ہیں جو خاندانوں کو جون میں پیشکشیں بھیجنے کے بعد دستیاب ہوسکتی ہیں۔ وہ
ت منتظرین میں
درخواست دہندگان جو اپنے پہلے انتخاب کے پروگرام سے پیشکش موصول نہیں کرتے انہیں ان تمام پروگراموں کے لیے فہرس ِ
شامل کردیا جائے گا جو انہوں نے اس پروگرام کے مقابلے میں اپنی درخواست پر اونچی ترجیح پر درج کیے ہونگے جس سے انہیں پیشکش
ت منتظرین میں سے
موصول ہوئی ہے (یا وہ تمام پروگرامز جن میں انہوں نے درخواست دی تھی اگر انہیں کوئی پیشکش موصول نہ ہوئی ہو)۔ فہرس ِ
ت منتظرین کے
پیشکشیں ان ہی داخلے کی ترجیحات کی بنیاد پر کی جاتی ہیں جیسے کہ ابتدائی پیشکشیں — جز  5.0میں مزید جانیں۔ اسکول فہرس ِ
اہل خانہ سے براہ راست رابطہ کریں گے اگر وہ ان کو ایک نشست کی پیشکش کرنے کے قابل ہیں ،اس وقت اہل خانہ سے تقرری کے طریقہ کار
کے لیے کوئی اضافی عمل کرنا مطلوب نہیں ہے۔

 6.4اگر آپ کو ایک  G&Tپیشکش نہ موصول ہو
اگر آپ کے بچے کو ایک  G&Tپروگرام میں پیشکش موصول نہیں ہوتی اور وہ تعلیمی سال  2020-2021میں کنڈرگارٹن ،پہال گریڈ یا دوسرا
گریڈ شروع کریں گے ،وہ اگلے سال  G&Tامتحان دوبارہ لے سکتے ہیں۔ جز  2.0پبلک اور غیر پبلک اسکولوں میں کنڈرگارٹن تا دوسرے گریڈ
کے طلبا کو  G&Tامتحان کے وقت کو شیڈول کرنے کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔
اگر آپ کے بچے نے اس سال اہل  G&Tاسکور حاصل کیا ہے لیکن پیشکش مسترد کردی یا ملی نہیں ،ان کے لیے کسی بھی سال جب وہ G&T
پروگراموں کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں G&T ،امتحان دوبارہ لینا اور اہل اسکور حاصل کرنا الزمی ہے۔
تعلیمی سال  2020-2021میں تیسرا گریڈ شروع کرنے والے طلبا الیمنٹری اسکول  G&Tپروگراموں میں درخواست دینے کے لیے دوبارہ امتحان
نہیں دے سکتے۔
کنڈرگارٹن میں درخواست دینے کے بارے میں جاننے کے لیے اس کتاب کو پلٹیں اور  2020کنڈرگارٹن داخلے رہنما کتابچے کا مطالعہ کریں۔
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نیو یارک شہر کے قابل اور ہنرمند پروگرام کا نقشہ

2021-  پروگراموں والے اسکولوں کی فہرست ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ہوسکتا ہے ان سب اسکولوں میں اسکولی سالG&T  کے لیے2019-2020 ذیل میں اسکولی سال
 درخواست کے ساتھG&T  پروگرامز پیش کر سکتے ہیں۔ اہل بچوں کے لیے دستیاب پروگراموں کی مکمل فہرستG&T  پروگرامز نہ ہوں اور کچھ ضلعے نئےG&T  میں2020
 پر مزید جانیں۔CMySchools.nyc شامل کی جائے گی۔ ان پروگراموں کے بارے میں
DBN |  اسکول کا نام#

گریڈز

K-5

* a 20K686 | Brooklyn School of Inquiry 43
21K095 | P.S. 095 The Gravesend 44

K-5

a

K-5
K-5

K-5

21K099 | P.S. 099 Isaac Asimov 45
b 21K215 | P.S. 215 Morris H. Weiss 46
22K052 | P.S. 052 Sheepshead Bay 47

K-5

K-5

K-5

22K193 | P.S. 193 Gil Hodges 48
b 22K195 | P.S. 195 Manhattan Beach 49
22K197 | P.S. 197 - The Kings Highway Academy 50

K-5

22K236 | P.S. 236 Mill Basin 51

K-5

24Q016 | P.S. Q016 The Nancy DeBenedittis School 52
a 24Q119 | P.S./I.S. 119 The Glendale 53
a 24Q153 | P.S. 153 Maspeth Elem 54

K-5

K-5
K-5
K-5
K-5
K-5

3-4
K-5
K-5

a

K-5
K-5

K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-3
K-5
K-5
K-5

3

02M033 | P.S. 033 Chelsea Prep
02M077 | P.S. 77 Lower Lab School

5

02M111 | P.S. 111 Adolph S. Ochs
b 02M124 | P.S. 124 Yung Wing

7

K-5

a

K-5
K-5
K-5

2

4
6
8

02M130 | P.S. 130 Hernando De Soto 9
02M198 | P.S. 198 Isador E. Ida Straus 10
a 02M217 | P.S./I.S. 217 Roosevelt Island 11
a

03M163 | P.S. 163 Alfred E. Smith 12

24Q229 | P.S. 229 Emanuel Kaplan 55

A.C.E. Academy for Scholars at the Geraldine Ferraro 56
a 24Q290 | Campus
b 25Q021 | P.S. 021 Edward Hart 57
25Q032 | P.S. 032 State Street 58

K-5
K-5

P.S. 166 The Richard Rodgers School of The Arts and 14
b 03M166 | Technology
* b 03M334 | The Anderson School 15
* b 04M012 | Tag Young Scholars 16

b

K-5
K-5

25Q079 | P.S. 079 Francis Lewis 59
25Q165 | P.S. 165 Edith K. Bergtraum 60
25Q209 | P.S. 209 Clearview Gardens 61
b

K-5

K-5

New Explorations into Science, Technology and Math
* 01M539 |
02M011 | P.S. 011 William T. Harris

03M165 | P.S. 165 Robert E. Simon 13

K-5

K-5

1

K-5

K-5

K-5

01M015 | P.S. 015 Roberto Clemente
01M110 | P.S. 110 Florence Nightingale

b

K-5

K-5
K-5

DBN |  اسکول کا نام#

گریڈز

20K229 | P.S. 229 Dyker 42

K-5

b

K-5
K-5

04M102 | P.S. 102 Jacques Cartier 17
05M129 | P.S. 129 John H. Finley 18
b 06M153 | P.S. 153 Adam Clayton Powell 19

K-3

26Q115 | The James J. Ambrose School 62
26Q133 | P.S. 133 Queens 63
b 26Q188 | P.S. 188 Kingsbury 64

K-5
K-5
K-5

26Q203 | P.S. 203 Oakland Gardens 65
b 27Q108 | P.S. 108 Captain Vincent G. Fowler 66

a

11X121 | P.S. 121 Throop 24
b 11X153 | P.S. 153 Helen Keller 25
b 13K009 | P.S. 009 Teunis G. Bergen 26

K-5
K-5

28Q121 | P.S. 121 Queens 67
|
a 28Q144 P.S. 144 Col Jeromus Remsen 68
28Q174 | P.S. 174 William Sidney Mount 69

K-5
K-5
K-5

28Q220 | P.S. 220 Edward Mandel 70
29Q176 | P.S. 176 Cambria Heights 71
30Q085 | P.S. 085 Judge Charles Vallone 72

K-5

13K056 | P.S. 056 Lewis H. Latimer 27
13K282 | P.S. 282 Park Slope 28
a 14K132 | P.S. 132 The Conselyea School 29
b

K-5

15K032 | P.S. 032 Samuel Mills Sprole 30
15K038 | P.S. 038 The Pacific 31
b 15K230 | P.S. 230 Doris L. Cohen 32

K-5

17K316 | P.S. 316 Elijah Stroud 33

K-5

b

K-5

30Q122 | P.S. 122 Mamie Fay 73
b 30Q150 | P.S. 150 Queens 74
b 30Q166 | P.S. 166 Henry Gradstein 75

K-5

* 30Q300 | The 30th Avenue School (G&T Citywide) 76
b 31R003 | P.S. 003 The Margaret Gioiosa School 77
31R008 | P.S. 8 Shirlee Solomon 78

K-5
K-5
K-5

31R042 | P.S. 042 Eltingville 79
b 31R045 | P.S. 045 John Tyler 80
31R050 | P.S. 050 Frank Hankinson 81
b

K-5
K-5
3-5

31R053 | The Barbara Esselborn School 82
a 32K376 | P.S. 376 83

K-5

 پروگرام ہےG&T * اس اسکول کا شہر پیما
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08X072 | P.S. 072 Dr. William Dorney 20

09X199 | P.S. 199X - The Shakespeare School 21
10X007 | Milton Fein School 22
10X024 | P.S. 024 Spuyten Duyvil 23

b

18K115 | P.S. 115 Daniel Mucatel School 34
19K149 | P.S. 149 Danny Kaye 35
20K102 | P.S. 102 The Bayview 36

20K104 | P.S./I.S. 104 The Fort Hamilton School 37
20K164 | P.S. 164 Caesar Rodney 38
20K200 | P.S. 200 Benson School 39
b

20K204 | P.S. 204 Vince Lombardi 40
a 20K205 | P.S. 205 Clarion 41

 = مکمل طور پر قابل رسائیa

قابل رسائی
ِ  = جزوی طور پرb

کلید

نیویارک شہر قابل اور ہنرمند
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 G&Tپروگرامز
ضلعی حدود
 1انچ =  2.19میل

23
22

25

11
24

BRONX
21

9

12

تفصیلی نقشہ

6

8

20

19

5

7
4
61

16

59

14

3

10

15

72
76

58

30

75

52

MANHATTAN

70

5

2

74

QUEENS
64

7

11

65

63

17

12

73

25
62

13

6

57

26

18

4

55

60

24

69

1

29
54
56

68

3

14

53

28
29

13

32
67

31

27

16

66

27

8

2

83

71

1

26

28

33

19

35

23

30

BROOKLYN

15

17
تفصیلی نقشہ

32

18
80

9

38

34

36

20
48

STATEN ISLAND
31

51

22

45
41

50

43

81
78

44

79
47
49

 1انچ =  4میل

40

39

46
82

37

77

21

42

نوٹس

نوٹس
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قابل اور ہنرمند
تشخیص پروگرام ()GTAP
امتحان کے نمونہ سواالت
امتحان دینے کے لیے ہدایات
2019—2020

2015
میں پیدا
ہونے والے طلبا
کے لیے

حصہ 1
امتحان کے غیر لفظی نمونہ سواالت
امتحان دینے کے لیے ہدایات

کاپی رائٹ ©  NCS Pearson, Inc 2015جملہ حقوق محفوظ ہیں۔
انتباہ :اشاعت کے حقوق محفوظ رکھنے والے مالک کی تحریری اجازت کیے بغیر اس اشاعت کے کسی بھی حصے کو کسی بھی شکل یا صورت ،برقیاتی یا میکانکی صورت میں یا کسی
بھی طریقے سے دوبارہ شائع یا نشر نہیں کیا جا سکتا ہے ،بشمول فوٹو کاپی ،ریکارڈنگ یا کوئی بھی معلومات محفوظ کر کے یا دوبارہ حاصل کرنے کے نظام کے ذریعے۔
 Pearson, Naglieriاہلیت کا غیر لفظی امتحان NNAT، Otis-Lennon ،اسکول کی اہلیت کا امتحان ،اور  OLSATامریکہ اور  /یا دیگر ممالک میں  Pearson Education, Incیا
اس سے ملحقہ ادارے (اداروں) کے ٹریڈ مارک ہیں۔ اس کام کے کچھ حصے سابقہ طور پر شائع کیے جا چکے ہیں۔

صفحہ 1

امتحان دینے کے لیے خصوصی ہدایات
امتحان کے نمونہ سواالت کا آغاز
 .1مندرجہ ذیل کو یقینی بنائیں:
		

a۔ ڈیسک یا میز پر کتابیں اور دیگر مواد نہ رکھا ہوا ہو جو امتحان کے نمونہ سواالت سے متعلق نہیں ہے۔

		

b۔ آپ کا بچہ آرام دہ حالت میں بیٹھا ہے۔

		

c۔ آپ کے بچے کے پاس اریزر کے ساتھ نمبر  2کی دو سافٹ لیڈ پنسلیں ہیں۔
 .2اپنے بچے کو نیو یارک شہر قابل اور ہنر مند امتحان کے نمونہ سواالت دیں۔
	.3مندرجہ ذیل بولڈ فیس ہدایات کو بالکل اسی طرح پڑھیں جیسے انہیں لکھا گیا ہے۔ اگر ضروری ہو ،آپ ہدایات میں اپنی
طرف سے وضاحت کا اضافہ کرسکتے ہیں۔ وہ متن جو بولڈ نہیں ہے وہ آپ کے لئے مزید ہدایت ہے اور آپ کو اسے
باآواز بلند نہیں پڑھنا چاہیئے۔
 .4آپ کی سہولت کے لئے ،سواالت کے درست جوابات ان ہدایات کی پیشت پر لکھے ہیں۔

امتحان کے غیر لفظی نمونہ سواالت کا انصرام:
کہیں

امتحانی کتابچے کو صفحہ  1پر کھولیں اور تصویریں دیکھیں۔
امتحانی کتابچہ اس طرح پکڑیں کہ پہلے صفحات نظر آ رہے ہوں۔

کہیں

دیکھیں کہ لڑکا کیا کر رہا ہے۔
اپنے بچے کو تصویری ہدایت دیکھنے کے لئے  15-10سیکنڈ دیں۔

کہیں

وہ جواب کی تالش کر رہا ہے۔
لڑکا جو کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں کسی سواالت کے جواب دیں۔

کہیں

نمبر  2جواب ہے کیونکہ یہ نیلے رنگ کا مربع ہے۔ وہ اس جواب کے نیچے دائرہ ُپر کر رہا ہے۔
جواب کے مقام کی طرف اشارہ کریں۔
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صفحہ 2

کہیں

اس کتابچہ میں جواب دینے کے لئے کچھ سواالت ہیں۔ ہر ایک کو دھیان سے دیکھیں اور سوالیہ نشان والے خانے
کے غائب ٹکڑے کو ڈھونڈیں۔ کسی ایک واحد تصویر پر بہت زیادہ وقت مت لگائیں۔ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا
کریں۔ اگر آپ اپنا جواب تبدیل کرنا چاہتے ہیں ،تو اپنے بنائے ہوئے نشان کو مٹا دیں اور اپنے نئے جواب کے لئے
دائرے کو ُپر کریں۔ جب آپ “ ”Stopعالمت پر آ جائیں ،تو مزید آگے نہ جائیں۔ کیا کوئی سواالت ہیں؟

تمام سواالت کے جوابات دیں۔
کہیں

آپ شروع کر سکتے ہیں۔

ضرورت کے مطابق زیادہ سے زیادہ مدد فراہم کریں تاکہ آپ کا بچہ مختلف قسم کے سواالت سے واقف ہو
سکے۔ شروع کرنے یا رکنے کے وقت کو مت لکھیں یا اپنے بچے کو مت بتائیں۔
جب آپ کے بچے نے امتحان کے غیر لفظی سواالت کو ختم کر دیا ہو،
کہیں

رکو۔ اپنی پنسل نیچے رکھیں اور اپنا امتحانی کتابچہ بند کریں۔

زبانی امتحان کے نمونہ سواالت شروع کرنے سے پہلے اپنے بچے کو ایک مختصر وقفہ دیں۔
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صفحہ 3

حصہ 2
امتحان کے زبانی نمونہ سواالت
امتحان دینے کے لیے ہدایات
امتحان کے زبانی نمونہ سواالت کا انصرام کرنے کے لیے ہدایات
امتحان کے نمونہ سواالت کا مقصد آپ کے بچے کو نیو یارک شہر قابل اور ہنرمند زبانی تشخیص لینے کے لئے تیار کرنا اور اس
کو امتحان میں ظاہر ہونے والے تمام اقسام کے سواالت سے آشنا کرانا ہے۔ آپ کا بچہ الئن فائنڈرز کی شناخت کرنے ،صفحہ پر بائیں
سے دائیں جانب قطار کو پڑھنے ،جوابات پر صحیح طرح نشان لگانے اور جہاں ضروری ہو جوابات کو تبدیل کرنے کے بارے میں
سیکھے گا۔
امتحان کے نمونہ سواالت اسکور نہیں کئے جاتے ہیں۔ لہذا ،سواالت کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے لئے آپ کے بچے کو زیادہ
سے زیادہ مدد دی جانی چاہیئے۔ انتہائی مؤثر استعمال کے لئے ،امتحان کے نمونہ سواالت کا اہتمام باقاعدہ امتحان کے شروع ہونے
سے تقریبا ایک ہفتہ پہلے کیا جانا چاہیئے۔ آپ کی سہولت کے لئے ،سواالت کے درست جوابات ان ہدایات کی پیشت پر لکھے گئے ہیں۔

کاپی رائٹ ©  NCS Pearson, Inc 2015جملہ حقوق محفوظ ہیں۔

صفحہ 4/5

امتحان دینے کے لیے خصوصی ہدایات
آپ کے بچے کے لیے پڑھی جانے والی تمام ہدایات بولڈ ٹائپ میں ہیں۔ والدین کے لئے ہدایات (باآواز بلند پڑھنے کے لئے نہیں)
معمول کے ٹائپ میں ہیں۔ اگر آپ امتحان کے دوران کوئی سوال پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں تو رکیں اور کہیں" ،نہیں ،یہ غلط ہے۔
دوبارہ سنیں۔‘‘ اس کے بعد سوال یا ہدایت صحیح طور پر پڑھیں۔
کہیں

اب ہم کچھ دلچسپ سرگرمیاں کریں گے جو پزلز کی طرح ہیں۔ اپنا کتابچہ اس وقت تک بند رکھیں جب تک
میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ کیا کرنا ہے۔

کہیں

اپنے کتابچے کو امتحان کے اگلے حصے کے پہلے صفحے پر کھولیں۔ اب پہلی قطار دیکھیں ،جہاں آپ
قطار کے آغاز پر ایک چھوٹی سی کرسی دیکھیں گے۔ اپنی انگلی کرسی پر رکھیں۔
یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے نے صحیح طرح کتابچہ کھوال ہے اور زبانی امتحان کے نمونہ سواالت کا پہال
صفحہ کھال ہے۔

کہیں
1

جب تصویریں صفحے پر اس طرح ظاہر ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک قطار میں ہیں۔
اپنی انگلی کو بائیں سے دائیں جانب صفحے پر حرکت دے کر اس کا مظاہرہ کریں۔

کہیں

یقینی بنائیں کہ آپ جواب کی خالی جگہیں دیکھ سکتے ہیں۔ چھوٹی کرسی کے ساتھ بلڈنگ بالکس کو
دیکھیں۔ اس عدد کو ڈھونڈیں جو ایک دل کے نشان کے بالکل نیچے ہے۔ قطار کے اگلے حصے میں ،اس
نمبر کے نیچے نشان لگائیں۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کون سا عدد ایک دل کے نشان کے بالکل نیچے ہے؟

جواب کے لئے توقف کریں۔
کہیں

ہاں 2 ،کا عدد واحد نمبر ہے جو ایک دل کے نشان کے بالکل نیچے ہے۔  3کا عدد ایک دل کے نشان کے ساتھ ہے
لیکن اس کے نیچے نہیں ہے۔  5کا عدد ایک دل کے نشان کے اوپر ہے ،اور  6کا عدد ایک دل کے نشان کے ساتھ
ہے۔ کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ کیوں نمبر  2صحیح جواب ہے؟ جو کچھ ہم نے ابھی کیا ہے اگر آپ کو سمجھ
میں نہیں آیا تو مجھے بتائیں۔

کسی بھی سوال کا جواب دیں۔ اس کے بعد سوال  2پر جائیں
کہیں
2

اپنی انگلی کو اگلی قطار پر رکھیں ،جہاں آپ قینچی دیکھ سکتے ہیں۔ اس تصویر کے نیچے خالی جگہ پر
نشان لگائیں جو ذیل کو ظاہر کرتی ہے :ایک لڑکی ،ایک کتے اور ایک بلی کے درمیان بیٹھی ہے اور ایک
ٹی وی شو دیکھ رہی ہے۔ ایک لیمپ ٹی وی کے پیچھے ہے۔
اپنے بچہ کے جواب کو نشان زد کرنے تک توقف کریں۔
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صفحہ 6

کہیں

کیا آپ نے پہلی تصویر کے نیچے نشان لگایا ہے؟ پہلی تصویر وہ واحد تصویر ہے جو ایک لڑکی کو ایک
بلی اور ایک کتے کے درمیان بیٹھے ہوئے ،اور ٹی وی کے پیچھے لیمپ کو دکھاتی ہے۔
کسی بھی سواالت کے جواب دیں۔ اگر ضروری ہو تو ،مزید وضاحت کریں۔

کہیں
3

اب اپنی انگلی کو قوس و قزح والی اگلی قطار پر رکھیں۔ قوس و قزح کے ساتھ خانے کو دیکھیں۔ خانے
میں دائرے اور حروف ہیں۔ قطار کے اگلے حصے میں ،اس حرف کے نیچے نشان لگائیں جو دونوں
دائروں کے اندر ہو۔
توقف کریں۔

کہیں

کس جگہ پر آپ نے نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

ہاں ،تیسرا جواب صحیح ہے ،ہے نا؟ صرف حرف  Cدونوں دائروں کے اندر ہے۔ حروف  Bاور  Dصرف
ایک ہی دائرے کے اندر ہیں ،اور حرف  Aدونوں دائروں سے باہر ہے۔ اگر آپ نے کسی دوسرے حرف
کے نیچے خالی جگہ پر نشان لگایا ہے ،اپنے نشان کو مٹائیں اور حرف  Cکے نیچے خالی جگہ پر نشان
لگائیں۔ کوئی سواالت پوچھنے ہیں؟
آپ کا بچہ جو سواالت پوچھے ان کے جوابات دیں۔

کہیں
4

اب اپنی انگلی کو پتنگ والی آخری قطار پر لے جائیں۔ اس خانے کے نیچے نشان لگائیں جہاں مربع شکل
جس کے اندر ایک دائرہ بنا ہے اس کے ساتھ ایک تکون بنی ہوئی ہے۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جوابات پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کیا آپ نے پہلے جواب پر نشان لگایا ہے؟ یہ واحد جواب ہے جس میں مربع شکل جس کے اندر ایک
دائرہ بنا ہے اس کے برابر میں ایک تکون بنی ہوئی ہے۔ کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ دوسرے جوابات
کیوں غلط ہیں؟
یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ سوال  4کو سمجھ گیا ہے۔

کہیں

اب صفحہ پلٹیں۔ آپ کو پہلی قطار کے آغاز پر ایک چھوٹی سی میز نظر آنی چاہیئے۔
یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ زبانی امتحان کے نمونہ سواالت کے صفحہ  2پر دیکھ رہا ہے۔

کہیں
5

سنیں۔ قطار کے شروع میں جو پیزا آپ دیکھ رہے ہیں  Peterنے اس کے دو ٹکڑے کھائے۔  Davidنے
بالکل اتنے ہی ٹکڑے کھائے جتنے  Peterنے کھائے۔ قطار کے اگلے حصے میں ،اس تصویر کے نیچے
نشان لگائیں جو ظاہر کرتی ہو کہ  Davidنے پیزا کے کتنے ٹکڑے کھائے۔
توقف کریں۔

کاپی رائٹ ©  NCS Pearson, Inc 2015جملہ حقوق محفوظ ہیں۔

صفحہ 7

کہیں

کیا آپ نے دوسرے جواب کے نیچے نشان لگایا ہے ،پیزا کے دو ٹکڑے؟  Peterنے دو ٹکڑے کھائے،
اور اگر  Davidنے بھی اتنے ہی کھائے تو پھر اس نے دو ٹکڑے کھائے۔ کیا آپ کو سمجھ میں آیا؟
اگر ضروری ہو تو ،مزید وضاحت کریں۔

کہیں
6

اب اپنی انگلی آخری قطار پر لے جائیں ،جہاں آپ کو انڈہ نظر آئے گا۔ اس تصویر کے نیچے نشان لگائیں
جو ذیل کو ظاہر کرتی ہیں :ایک اسٹور کی کھڑکی میں ،پہننے کے لئے دو چیزیں اور کھیلنے کے لئے
ایک چیز رکھی ہے۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

آپ نے کس تصویر پر نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

ہاں ،چوتھی تصویر وہی ہے جو پہننے کے لئے دو چیزیں اور کھیلنے کے لئے ایک چیز دکھاتی ہے۔ کیا
آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ کیوں چوتھی تصویر صحیح جواب ہے؟
یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ سوال  6کو سمجھ گیا ہے۔

کہیں

اب تک ہم صرف اتنا ہی کریں گے۔ اپنی پنسل نیچے رکھیں۔ چند دنوں کے اندر ،آپ اسی طرح کچھ اور
مسائل حل کریں گے۔ وہ آپ کو شناسا نظر آئیں گے ،کیونکہ آپ کو یاد ہو گا کہ ان کو کس طرح حل کیا
جاتا ہے۔ اپنا کتابچہ بند کریں تاکہ سامنے کا کور اوپر ہو۔
مظاہرہ کریں۔ پھر امتحانی کتابچہ لے لیں۔ امتحان کے نمونہ سواالت یہاں ختم ہوتے ہیں۔
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صفحہ 8

صحیح جوابات کی فہرست

امتحان کے غیر لفظی نمونہ سواالت
3
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3
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1
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4
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4
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5
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امتحان کے زبانی نمونہ سواالت
1
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1
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3
1
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صفحہ 9

Chancellor Richard A. Carranza

قابل اور ہنرمند
تشخیص پروگرام ()GTAP
امتحان کے نمونہ سواالت
2019—2020

2015
میں پیدا
ہونے والے طلبا
کے لیے
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Chancellor Richard A. Carranza

قابل اور ہنرمند
تشخیص پروگرام ()GTAP
امتحان کے نمونہ سواالت
امتحان دینے کے لیے ہدایات
2019—2020

2014
میں پیدا
ہونے والے طلبا
کے لیے

حصہ 1
امتحان کے غیر لفظی نمونہ سواالت
امتحان دینے کے لیے ہدایات
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صفحہ 1

امتحان دینے کے لیے خصوصی ہدایات
امتحان کے نمونہ سواالت کا آغاز
 .1مندرجہ ذیل کو یقینی بنائیں:
		

a۔ ڈیسک یا میز پر کتابیں اور دیگر مواد نہ رکھا ہوا ہو جو امتحان کے نمونہ سواالت سے متعلق نہیں ہے۔

		

b۔ آپ کا بچہ آرام دہ حالت میں بیٹھا ہے۔

		

c۔ آپ کے بچے کے پاس اریزر کے ساتھ نمبر  2کی دو سافٹ لیڈ پنسلیں ہیں۔
 .2اپنے بچے کو نیو یارک شہر قابل اور ہنر مند امتحان کے نمونہ سواالت دیں۔
	.3مندرجہ ذیل بولڈ فیس ہدایات کو بالکل اسی طرح پڑھیں جیسے انہیں لکھا گیا ہے۔ اگر ضروری ہو ،آپ ہدایات میں اپنی
طرف سے وضاحت کا اضافہ کرسکتے ہیں۔ وہ متن جو بولڈ نہیں ہے وہ آپ کے لئے مزید ہدایت ہے اور آپ کو اسے
باآواز بلند نہیں پڑھنا چاہیئے۔
 .4آپ کی سہولت کے لئے ،سواالت کے درست جوابات ان ہدایات کی پیشت پر لکھے ہیں۔

امتحان کے غیر لفظی نمونہ سواالت کا انصرام:
کہیں

امتحانی کتابچے کو صفحہ  1پر کھولیں اور تصویریں دیکھیں۔
امتحانی کتابچہ اس طرح پکڑیں کہ پہلے صفحات نظر آ رہے ہوں۔

کہیں

دیکھیں کہ لڑکا کیا کر رہا ہے۔
اپنے بچے کو تصویری ہدایت دیکھنے کے لئے  15-10سیکنڈ دیں۔

کہیں

وہ جواب کی تالش کر رہا ہے۔
لڑکا جو کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں کسی سواالت کے جواب دیں۔

کہیں

نمبر  2جواب ہے کیونکہ یہ نیلے رنگ کا مربع ہے۔ وہ اس جواب کے نیچے دائرہ ُپر کر رہا ہے۔
جواب کے مقام کی طرف اشارہ کریں۔
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صفحہ 2

کہیں

اس کتابچہ میں جواب دینے کے لئے کچھ سواالت ہیں۔ ہر ایک کو دھیان سے دیکھیں اور سوالیہ نشان والے خانے
کے غائب ٹکڑے کو ڈھونڈیں۔ کسی ایک واحد تصویر پر بہت زیادہ وقت مت لگائیں۔ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا
کریں۔ اگر آپ اپنا جواب تبدیل کرنا چاہتے ہیں ،تو اپنے بنائے ہوئے نشان کو مٹا دیں اور اپنے نئے جواب کے لئے
دائرے کو ُپر کریں۔ جب آپ “ ”Stopعالمت پر آ جائیں ،تو مزید آگے نہ جائیں۔ کیا کوئی سواالت ہیں؟

تمام سواالت کے جوابات دیں۔
کہیں

آپ شروع کر سکتے ہیں۔

ضرورت کے مطابق زیادہ سے زیادہ مدد فراہم کریں تاکہ آپ کا بچہ مختلف قسم کے سواالت سے واقف ہو
سکے۔ شروع کرنے یا رکنے کے وقت کو مت لکھیں یا اپنے بچے کو مت بتائیں۔
جب آپ کے بچے نے امتحان کے غیر لفظی سواالت کو ختم کر دیا ہو،
کہیں

رکو۔ اپنی پنسل نیچے رکھیں اور اپنا امتحانی کتابچہ بند کریں۔

زبانی امتحان کے نمونہ سواالت شروع کرنے سے پہلے اپنے بچے کو ایک مختصر وقفہ کرنے دیں۔
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صفحہ 3

حصہ 2
امتحان کے زبانی نمونہ سواالت
امتحان دینے کے لیے ہدایات
امتحان کے زبانی نمونہ سواالت کا انصرام کرنے کے لیے ہدایات
امتحان کے نمونہ سواالت کا مقصد آپ کے بچے کو نیو یارک شہر قابل اور ہنرمند زبانی تشخیص لینے کے لئے تیار کرنا اور اس
کو امتحان میں ظاہر ہونے والے تمام اقسام کے سواالت سے آشنا کرانا ہے۔ آپ کا بچہ الئن فائنڈرز کی شناخت کرنے ،صفحہ پر بائیں
سے دائیں جانب سطرکو پڑھنے ،جوابات پر صحیح طرح نشان لگانے اور جہاں ضروری ہو جوابات کو تبدیل کرنے کے بارے میں
سیکھے گا۔
امتحان کے نمونہ سواالت اسکور نہیں کئے جاتے ہیں۔ لہذا ،سواالت کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے لئے آپ کے بچے کو زیادہ
سے زیادہ مدد دی جانی چاہیئے۔ انتہائی مؤثر استعمال کے لئے ،امتحان کے نمونہ سواالت کا اہتمام باقاعدہ امتحان کے شروع ہونے
سے تقریبا ایک ہفتہ پہلے کیا جانا چاہیئے۔ آپ کی سہولت کے لئے ،سواالت کے درست جوابات ان ہدایات کی پیشت پر لکھے گئے ہیں۔
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صفحہ 4/5

امتحان دینے کے لیے خصوصی ہدایات
آپ کے بچے کے لیے پڑھی جانے والی تمام ہدایات بولڈ ٹائپ میں ہیں۔ والدین کے لئے ہدایات (باآواز بلند پڑھنے کے لئے نہیں)
معمول کے ٹائپ میں ہیں۔ اگر آپ امتحان کے دوران کوئی سوال پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں تو رکیں اور کہیں" ،نہیں ،یہ غلط ہے۔
دوبارہ سنیں۔‘‘ اس کے بعد سوال یا ہدایت صحیح طور پر پڑھیں۔
کہیں

اب ہم کچھ دلچسپ سرگرمیاں کریں گے جو پزلز کی طرح ہیں۔ اپنا کتابچہ اس وقت تک بند رکھیں جب تک
میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ کیا کرنا ہے۔

کہیں

اپنے کتابچے کو امتحان کے اگلے حصے کے پہلے صفحے پر کھولیں۔ اب پہلی قطار دیکھیں ،جہاں آپ
قطار کے آغاز پر ایک چھوٹی سی کرسی دیکھیں گے۔ اپنی انگلی کرسی پر رکھیں۔
یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے نے صحیح طرح کتابچہ کھوال ہے اور امتحان کے نمونہ سواالت کا پہال صفحہ
کھال ہے۔

کہیں
1

جب تصویریں صفحے پر اس طرح ظاہر ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک قطار میں ہیں۔
اپنی انگلی کو بائیں سے دائیں جانب صفحے پر حرکت دے کر اس کا مظاہرہ کریں۔

کہیں

یقینی بنائیں کہ آپ جواب کی خالی جگہیں دیکھ سکتے ہیں۔ چھوٹی کرسی کے ساتھ بلڈنگ بالکس کو
دیکھیں۔ اس عدد کو ڈھونڈیں جو ایک دل کے نشان کے بالکل نیچے ہے۔ قطار کے اگلے حصے میں ،اس
نمبر کے نیچے نشان لگائیں۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کون سا عدد ایک دل کے نشان کے بالکل نیچے ہے؟

جواب کے لئے توقف کریں۔
کہیں

ہاں 2 ،کا عدد واحد نمبر ہے جو ایک دل کے نشان کے بالکل نیچے ہے۔  3کا عدد ایک دل کے نشان کے ساتھ ہے
لیکن اس کے نیچے نہیں ہے۔  5کا عدد ایک دل کے نشان کے اوپر ہے ،اور  6کا عدد ایک دل کے نشان کے ساتھ
ہے۔ کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ کیوں نمبر  2صحیح جواب ہے؟ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا جو کچھ ہم نے
ابھی کیا ہے تو مجھے بتائیں۔

کسی بھی سوال کا جواب دیں۔ اس کے بعد سوال  2پر جائیں
کہیں
2

اپنی انگلی کو اگلی سطر پر رکھیں ،جہاں آپ قینچی دیکھ سکتے ہیں۔ اس تصویر کے نیچے خالی جگہ پر
نشان لگائیں جو ذیل کو ظاہر کرتی ہے :ایک لڑکی ،ایک کتے اور ایک بلی کے درمیان بیٹھی ہے اور ایک
ٹی وی شو دیکھ رہی ہے۔ ایک لیمپ ٹی وی کے پیچھے ہے۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کاپی رائٹ ©  NCS Pearson, Inc 2012جملہ حقوق محفوظ ہیں۔

صفحہ 6

کہیں

کیا آپ نے پہلی تصویر کے نیچے نشان لگایا ہے؟ پہلی تصویر وہ واحد تصویر ہے جو ایک لڑکی کو ایک
بلی اور ایک کتے کے درمیان بیٹھے ہوئے ،اور ٹی وی کے پیچھے لیمپ کو دکھاتی ہے۔
کسی بھی سواالت کے جواب دیں۔ اگر ضروری ہو تو ،مزید وضاحت کریں۔

کہیں
3

اب اپنی انگلی کو قوس و قزح والی اگلی سطر پر رکھیں۔ قوس و قزح کے ساتھ والے خانے کو دیکھیں۔
سطر میں دائرے اور حروف ہیں۔ سطر کے اگلے حصے میں ،اس حرف کے نیچے نشان لگائیں جو دونوں
دائروں کے اندر ہو۔
توقف کریں۔

کہیں

کس جگہ پر آپ نے نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

ہاں ،تیسرا جواب صحیح ہے ،ہے نا؟ صرف حرف  Cدونوں دائروں کے اندر ہے۔ حروف  Bاور  Dصرف
ایک ہی دائرے کے اندر ہیں ،اور حرف  Aدونوں دائروں سے باہر ہے۔ اگر آپ نے کسی دوسرے حرف
کے نیچے خالی جگہ پر نشان لگایا ہے ،اپنے نشان کو مٹائیں اور حرف  Cکے نیچے خالی جگہ پر نشان
لگائیں۔ کوئی سواالت پوچھنے ہیں؟
آپ کا بچہ جو سواالت پوچھے ان کے جوابات دیں۔

کہیں
4

اب اپنی انگلی کو پتنگ والی آخری سطر پر لے جائیں۔ اس خانے کے نیچے نشان لگائیں جہاں مربع شکل
جس کے اندر ایک دائرہ بنا ہے اس کے ساتھ ایک تکون بنی ہوئی ہے۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جوابات پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کیا آپ نے پہلے جواب پر نشان لگایا ہے؟ یہ واحد جواب ہے جس میں مربع شکل جس کے اندر ایک
دائرہ بنا ہے اس کے برابر میں ایک تکون بنی ہوئی ہے۔ کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ دوسرے جوابات
کیوں غلط ہیں؟
یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ سوال  4کو سمجھ گیا ہے۔

کہیں

اب صفحہ پلٹیں۔ آپ کو پہلی سطر کے آغاز پر ایک چھوٹی سی میز نظر آنی چاہیئے۔
یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ امتحان کے زبانی نمونہ سواالت کے صفحہ  2پر دیکھ رہا ہے۔

کہیں
5

سنیں۔ سطر کے شروع میں جو پیزا آپ دیکھ رہے ہیں  Peterنے اس کے دو ٹکڑے کھائے۔  Davidنے
بالکل اتنے ہی ٹکڑے کھائے جتنے  Peterنے کھائے۔ سطر کے اگلے حصے میں ،اس تصویر کے نیچے
نشان لگائیں جو ظاہر کرتی ہو کہ  Davidنے پیزا کے کتنے ٹکڑے کھائے۔
توقف کریں۔
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صفحہ 7

کہیں

کیا آپ نے دوسرے جواب کے نیچے نشان لگایا ہے ،پیزا کے دو ٹکڑے؟  Peterنے دو ٹکڑے کھائے،
اور اگر  Davidنے بھی اتنے ہی کھائے تو پھر اس نے دو ٹکڑے کھائے۔ کیا آپ کو سمجھ میں آیا؟
اگر ضروری ہو تو ،مزید وضاحت کریں۔

کہیں
6

اب اپنی انگلی آخری سطر پر لے جائیں ،جہاں آپ کو انڈہ نظر آئے گا۔ اس تصویر کے نیچے نشان لگائیں
جو ذیل کو ظاہر کرتی ہیں :ایک اسٹور کی کھڑکی میں ،پہننے کے لئے دو چیزیں اور کھیلنے کے لئے
ایک چیز رکھی ہے۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

آپ نے کس تصویر پر نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

ہاں ،چوتھی تصویر وہی ہے جو پہننے کے لئے دو چیزیں اور کھیلنے کے لئے ایک چیز دکھاتی ہے۔ کیا
آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ کیوں چوتھی تصویر صحیح جواب ہے؟
یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ سوال  6کو سمجھ گیا ہے۔

کہیں

اب تک ہم صرف اتنا ہی کریں گے۔ اپنی پنسل نیچے رکھیں۔ چند دنوں کے اندر ،آپ اسی طرح کچھ اور
مسائل حل کریں گے۔ وہ آپ کو شناسا نظر آئیں گے ،کیونکہ آپ کو یاد ہو گا کہ ان کو کس طرح حل کیا
جاتا ہے۔ اپنا کتابچہ بند کریں تاکہ سامنے کا کور اوپر ہو۔
مظاہرہ کریں۔ پھر امتحانی کتابچہ لے لیں۔ امتحان کے نمونہ سواالت یہاں ختم ہوتے ہیں۔
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صفحہ 8

صحیح جوابات کی فہرست

امتحان کے غیر لفظی نمونہ سواالت
3
					
1
1
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3
					
3
1
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4
					
5
4
					
6
4
					
7
5
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امتحان کے زبانی نمونہ سواالت
1
					
1
1
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1
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کاپی رائٹ ©  NCS Pearson, Inc 2012جملہ حقوق محفوظ ہیں۔

صفحہ 9

Chancellor Richard A. Carranza

قابل اور ہنرمند
تشخیص پروگرام ()GTAP
امتحان کے نمونہ سواالت
2019—2020

2014
میں پیدا
ہونے والے طلبا
کے لیے
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بھی طریقے سے دوبارہ شائع یا نشر نہیں کیا جا سکتا ہے ،بشمول فوٹو کاپی ،ریکارڈنگ یا کوئی بھی معلومات محفوظ کر کے یا دوبارہ حاصل کرنے کے نظام کے ذریعے۔
 Pearson, Naglieriاہلیت کا غیر لفظی امتحان NNAT، Otis-Lennon ،اسکول کی اہلیت کا امتحان ،اور  OLSATامریکہ اور  /یا دیگر ممالک میں Pearson Education, Inc
یا اس سے ملحقہ ادارے (اداروں) کے ٹریڈ مارک ہیں۔ اس کام کے کچھ حصے سابقہ طور پر شائع کیے جا چکے ہیں۔
Copyright © 2012 NCS Pearson, Inc. All rights reserved.

52

1

2

3

4

5

Copyright © 2012 NCS Pearson, Inc. All rights reserved.

Page 1

2

201400803_3

1

?

!

2

3

4

5

4

5

201400595_1

2

?

!

2

3

Copyright © 2012 NCS Pearson, Inc. All rights reserved.

Page 2

201400801_3

3

?

!

2

3

4

5

4

5

201400568_1

4

?

!

2

3
Copyright © 2012 NCS Pearson, Inc. All rights reserved.

Page 3

201400122_4

5

?

!

2

3

4

5

4

5

201400651_4

6

?

!

2

3

Copyright © 2012 NCS Pearson, Inc. All rights reserved.

Page 4

201400859_4

7

?

!

2

3

4

5

4

5

201400460_5

8

?

!

2

3
Copyright © 2012 NCS Pearson, Inc. All rights reserved.

Page 5

STOP

Part 2
Verbal Sample Test Questions

Copyright © 2012 NCS Pearson, Inc. All rights reserved.

58

Copyright © 2012 NCS Pearson, Inc. All rights reserved.

1

STOP
Copyright © 2012 NCS Pearson, Inc. All rights reserved.

Copyright © 2012 NCS Pearson, Inc. All rights reserved.

2

Chancellor Richard A. Carranza

قابل اور ہنرمند
تشخیص پروگرام ()GTAP
امتحان کے نمونہ سواالت
امتحان دینے کے لیے ہدایات
2019—2020

2013
میں پیدا
ہونے والے طلبا
کے لیے

حصہ 1
امتحان کے غیر لفظی نمونہ سواالت
امتحان دینے کے لیے ہدایات
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انتباہ :اشاعت کے حقوق محفوظ رکھنے والے مالک کی تحریری اجازت کیے بغیر اس اشاعت کے کسی بھی حصے کو کسی بھی شکل یا صورت ،برقیاتی یا میکانکی صورت میں یا کسی
بھی طریقے سے دوبارہ شائع یا نشر نہیں کیا جا سکتا ہے ،بشمول فوٹو کاپی ،ریکارڈنگ یا کوئی بھی معلومات محفوظ کر کے یا دوبارہ حاصل کرنے کے نظام کے ذریعے۔
 Pearson, Naglieriاہلیت کا غیر لفظی امتحان NNAT، Otis-Lennon ،اسکول کی اہلیت کا امتحان ،اور  OLSATامریکہ اور  /یا دیگر ممالک میں  Pearson Education, Incیا
اس سے ملحقہ ادارے (اداروں) کے ٹریڈ مارک ہیں۔ اس کام کے کچھ حصے سابقہ طور پر شائع کیے جا چکے ہیں۔

صفحہ 1

امتحان دینے کے لیے خصوصی ہدایات
امتحان کے نمونہ سواالت کا آغاز
 .1مندرجہ ذیل کو یقینی بنائیں:
		

a۔ ڈیسک یا میز پر کتابیں اور دیگر مواد نہ رکھا ہوا ہو جو امتحان کے نمونہ سواالت سے متعلق نہیں ہے۔

		

b۔ آپ کا بچہ آرام دہ حالت میں بیٹھا ہے۔

		

c۔ آپ کے بچے کے پاس اریزر کے ساتھ نمبر  2کی دو سافٹ لیڈ پنسلیں ہیں۔
 .2اپنے بچے کو نیو یارک شہر قابل اور ہنر مند امتحان کے نمونہ سواالت دیں۔
	.3مندرجہ ذیل بولڈ فیس ہدایات کو بالکل اسی طرح پڑھیں جیسے انہیں لکھا گیا ہے۔ اگر ضروری ہو ،آپ ہدایات میں اپنی
طرف سے وضاحت کا اضافہ کرسکتے ہیں۔ وہ متن جو بولڈ نہیں ہے وہ آپ کے لئے مزید ہدایت ہے اور آپ کو اسے
باآواز بلند نہیں پڑھنا چاہیئے۔
 .4آپ کی سہولت کے لئے ،سواالت کے درست جوابات ان ہدایات کی پیشت پر لکھے ہیں۔

امتحان کے غیر لفظی نمونہ سواالت کا انتظام:
کہیں

امتحانی کتابچے کو صفحہ  1پر کھولیں اور تصویریں دیکھیں۔
امتحانی کتابچہ اس طرح پکڑیں کہ پہلے صفحات نظر آ رہے ہوں۔

کہیں

دیکھیں کہ لڑکا کیا کر رہا ہے۔
اپنے بچے کو تصویری ہدایت دیکھنے کے لئے تقریبا  15-10سیکنڈ دیں۔

کہیں

وہ جواب کی تالش کر رہا ہے۔
لڑکا جو کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں کسی سواالت کے جواب دیں۔

کہیں

نمبر  2جواب ہے کیونکہ یہ نیلے رنگ کا مربع ہے۔ وہ اس جواب کے نیچے دائرہ ُپر کر رہا ہے۔
جواب کے مقام کی طرف اشارہ۔
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صفحہ 2

کہیں

اس کتابچہ میں جواب دینے کے لئے کچھ سواالت ہیں۔ ہر ایک کو دھیان سے دیکھیں اور سوالیہ نشان کے ساتھ
خانے کے غائب ٹکڑے کو ڈھونڈیں۔ کسی ایک واحد تصویر پر بہت زیادہ وقت مت لگائیں۔ جتنا آپ کر سکتے ہیں
اتنا کریں۔ اگر آپ اپنا جواب تبدیل کرنا چاہتے ہیں ،تو اپنے بنائے ہوئے نشان کو مٹا دیں اور اپنے نئے جواب کے
لئے دائرے کو ُپر کریں۔ جب آپ “ ”Stopعالمت پر آ جائیں ،تو مزید آگے نہ جائیں۔ کیا کوئی سواالت ہیں؟

تمام سواالت کے جوابات دیں۔
کہیں

آپ شروع کر سکتے ہیں۔

ضرورت کے مطابق زیادہ سے زیادہ مدد فراہم کریں تاکہ آپ کا بچہ مختلف قسم کے سواالت سے واقف ہو
سکے۔ شروع کرنے یا رکنے کے وقت کو مت لکھیں یا اپنے بچے کو مت بتائیں۔
جب آپ کے بچے نے امتحان کے غیر زبانی سواالت کو ختم کر دیا ہو،
کہیں

رکو۔ اپنی پنسل نیچے رکھیں اور اپنا امتحانی کتابچہ بند کریں۔

زبانی امتحان کے نمونہ سواالت شروع کرنے سے پہلے اپنے بچے کو ایک مختصر وقفہ کرنے دیں۔
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صفحہ 3

حصہ 2
امتحان کے زبانی نمونہ سواالت
امتحان دینے کے لیے ہدایات
امتحان کے زبانی نمونہ سواالت کا انصرام کرنے کے لیے ہدایات
امتحان کے نمونہ سواالت کا مقصد آپ کے بچے کو نیو یارک شہر قابل اور ہنرمند زبانی تشخیص لینے کے لئے تیار کرنا اور اس
کو امتحان میں ظاہر ہونے والے تمام اقسام کے سواالت سے آشنا کرانا ہے۔ آپ کا بچہ الئن فائنڈرز کی شناخت کرنے ،صفحہ پر بائیں
سے دائیں سطر کی پیروی کرنے ،جوابات پر صحیح طرح نشان لگانے اور جہاں ضروری ہو جوابات کو تبدیل کرنے کے بارے میں
سیکھے گا۔
امتحان کے نمونہ سواالت اسکور نہیں کئے جاتے ہیں۔ لہذا ،سواالت کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے لئے آپ کے بچے کو زیادہ
سے زیادہ مدد دی جانی چاہیئے۔ انتہائی مؤثر استعمال کے لئے ،امتحان کے نمونہ سواالت کا اہتمام باقاعدہ امتحان کے شروع ہونے
سے تقریبا ایک ہفتہ پہلے کیا جانا چاہیئے۔ آپ کی سہولت کے لئے ،سواالت کے درست جوابات ان ہدایات کی پیشت پر لکھے گئے ہیں۔
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صفحہ 4/5

امتحان دینے کے لیے خصوصی ہدایات
آپ کے بچے کے لیے پڑھی جانے والی تمام ہدایات بولڈ ٹائپ میں ہیں۔ والدین کے لئے ہدایات (باآواز بلند پڑھنے کے لئے نہیں)
معمول کے ٹائپ میں ہیں۔ اگر آپ امتحان کے دوران کوئی سوال پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں تو رکیں اور کہیں" ،نہیں ،یہ غلط ہے۔
دوبارہ سنیں۔‘‘ اس کے بعد سوال یا ہدایت صحیح طور پر پڑھیں۔
کہیں

اب ہم کچھ دلچسپ سرگرمیاں کریں گے جو پزلز کی طرح ہیں۔ اپنا کتابچہ اس وقت تک بند رکھیں جب تک
میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ کیا کرنا ہے۔

کہیں

اپنے کتابچے کو امتحان کے اگلے حصے کے پہلے صفحے پر کھولیں۔ اب پہلی قطار دیکھیں ،جہاں آپ
قطار کے آغاز پر ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ دیکھیں گے۔ اپنی انگلی بلی کے بچہ پر رکھیں۔
یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے نے صحیح طرح کتابچہ کھوال ہے اور امتحان کے نمونہ سواالت کا پہال صفحہ
کھال ہے۔

کہیں
1

جب تصویریں صفحے پر اس طرح ظاہر ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک قطار میں ہیں۔
اپنی انگلی کو بائیں سے دائیں جانب صفحے پر حرکت دے کر اس کا مظاہرہ کریں۔

کہیں

سنیں۔  Philipکو سیپیاں ملی ہیں جو آپ سطر کی ابتدا پر خانے میں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے آدھی سیپیاں
اپنے دوست Jeffrey ،کو دے دیں۔ قطار کے اگلے حصے میں ،اس تصویر کے نیچے نشان لگائیں جو
ظاہر کرتی ہو کہ  Philipکے پاس کتنی سیپیاں باقی ہیں۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کس خالی جگہ پر آپ نے نشان لگایا؟

جواب کے لئے توقف کریں۔
کہیں

ہاں ،آخری جواب صحیح ہے ،ہے نا؟ اگر  Philipکے پاس آٹھ سیپیاں ہوتیں اور وہ آدھی اپنے دوست کو دے دیتا،
تو اس کے پاس چار سیپیاں باقی رہ جاتیں۔ کیا آپ کو سمجھ میں آیا کہ  Philipکے پاس کیوں چار سیپیاں باقی
بچیں؟

کسی بھی سوال کا جواب دیں۔
کہیں

اگر آپ نے آخری تصویر کے نیچے جگہ کو نشان زد نہیں کیا ہے ،تو اپنا نشان مٹا دیں اور آخری تصویر
کے نیچے جگہ پر نشان لگائیں۔
اپنے بچہ کے جواب کو مٹانے اور صحیح جواب پر نشان لگانے تک توقف کریں۔
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صفحہ 6

کہیں
2

اپنی انگلی کو اگلی سطر پر لے جائیں ،جہاں آپ کو ہتھوڑا نظر آئے گا۔ یقینی بنائیں کہ آپ جواب کی خالی
جگہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سنیں :تمام سفید دائرے  serksہیں۔ تمام رنگ بھرے دائرے  kolsہیں۔ تمام نقطے
دار دائرے  dibsہیں۔ اس تصویر کے نیچے نشان لگائیں جو  serksاور  dibsتو دکھاتی ہے لیکن kols
نہیں۔ دوبارہ سنیں۔ تمام سفید دائرے  serksہیں۔ تمام رنگ بھرے دائرے  kolsہیں۔ تمام نقطے دار دائرے
 dibsہیں۔ اس تصویر کے نیچے نشان لگائیں جو  serksاور  dibsتو دکھاتی ہے لیکن  kolsنہیں۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

آپ کو دوسری تصویر کے نیچے نشان لگانا چاہیئے۔  Kolsرنگ بھرے دائرے ہیں ،اور دوسری تصویر
میں رنگ بھرےدائرے نہیں ہیں۔ کیا آپ کو سمجھ آیا کہ دوسرا جواب کیوں صحیح ہے؟
اگر ضروری ہو تو ،مزید وضاحت کرتے ہوئے ،کسی بھی سواالت کے جوابات دیں۔ اس کے بعد نمبر  3پر
جائیں

کہیں
3

اب اپنی انگلی کو کتاب والی سطر پر رکھیں۔ سطر کے شروع میں مربع میں شکلوں کو دیکھیں۔ کیا ہوتا
ہے اسے سنیں۔ ہر شکل اس کے سب سے قریب کونے والے مربع میں منتقل ہو جائے گی۔ سطر کے
اگلے حصے میں ،اس تصویر کے نیچے نشان لگائیں جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اب شکلیں کیسی نظر آتی
ہیں۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کس جگہ پر آپ نے نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

ہاں ،آپ کو جوابی جگہ کو تیسری تصویر کے نیچے نشان زد کرنا چاہئے تھا۔ تیسری تصویر وہ واحد
تصویر ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ ہر شکل قریب ترین کونے کے مربع میں منتقل ہوگئی۔ کیا کوئی سواالت
ہیں؟
آپ کا بچہ جو سواالت پوچھے ان کے جوابات دیں۔

کہیں
4

نیچے آخری سطر پر جائیں۔ آپ کو پہلی سطرکے آغاز پر ایک چھوٹا سا کپ نظر آنا چاہئے۔ اپنی انگلی
اس سطر پر رکھیں۔ شکلوں کے گروپ کے نیچے نشان لگائیں جہاں چاروں شکلیں مختلف ہیں۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جوابات پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

آپ نے کس خالی جگہ پر نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔
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صفحہ 7

کہیں

ہاں ،آپ کو چوتھی تصویر کے نیچے جگہ کو نشان زد کرنا چاہئے تھا ،کیونکہ یہ واحد گروپ ہے جس
میں چاروں شکلیں سب سے مختلف ہیں۔ کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ چوتھی تصویر کیوں صحیح ہے؟
کسی بھی سواالت کے جواب دیں۔

کہیں

اگر آپ نے چوتھی تصویر کے نیچے جگہ کو نشان زد نہیں کیا ہے ،تو اپنا نشان مٹا دیں اور چوتھی
تصویر کے نیچے جگہ کو نشان زد کریں۔
اپنے بچہ کے جواب کو مٹانے اور صحیح جواب پر نشان لگانے تک توقف کریں۔

کہیں
5

اب صفحہ پلٹیں۔ اپنی انگلی کو پہلی قطار پر رکھیں ،جہاں آپ چھوٹا انڈہ دیکھ سکتے ہیں۔ سنیں:
 Amandaکے پاس پانچ بلی کے بچے ہیں بلی کے صرف دو بچے سرمئی ہیں۔ اس تصویر کے نیچے
نشان لگائیں جو  Amandaکی بلی کے تمام بچوں کو دکھاتی ہو۔
توقف کریں۔

کہیں

آپ نے کس تصویر پر نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

ہاں ،پہلی تصویر صحیح ہے ،ہے نا؟ یہ واحد تصویر ہے جو بلی کے پانچ بچوں کے گروپ میں دو سرمئی
بلی کے بچے دکھاتی ہے۔ دوسری تصاویر بلی کے بچوں کی غلط تعداد یا سرمئی رنگ کے بہت زیادہ بلی
کے بچے دکھاتی ہیں۔ کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ کیوں پہال جواب صحیح جواب ہے؟
اگر ضروری ہو تو ،مزید وضاحت کرتے ہوئے ،کسی بھی سواالت کے جوابات دیں۔

کہیں
6

اب اپنے مارکر کو کچھوے والی آخری قطار پر لے جائیں۔ اس تصویر کے نیچے نشان لگائیں جو ذیل کو
ظاہر کرتی ہیں :قطار میں سب سے بڑا ٹرک پہال ہے ،اور سب سے چھوٹا ٹرک درمیان میں ہے۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

آپ نے کس تصویر پر نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

ہاں ،صرف دوسرے جواب ہی میں سب سے بڑا ٹرک قطار میں سامنے اور سب سے چھوٹا ٹرک درمیان
میں ہے۔ دوسری تصاویر سب سے بڑے ٹرک یا سب سے چھوٹے ٹرک کو غلط جگہ پر دکھاتی ہیں۔ کیا
آپ کے کوئی سواالت ہیں؟
اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آپ کا بچہ سمجھتا ہے کہ دوسرا جواب کیوں صحیح ہے کسی بھی سواالت
کے جوابات دیں۔

کہیں

اب تک ہم صرف اتنا ہی کریں گے۔ اپنی پنسل نیچے رکھیں۔ چند دنوں کے اندر ،آپ اسی طرح کچھ اور
مسائل حل کریں گے۔ وہ آپ کو شناسا نظر آئیں گے ،کیونکہ آپ کو یاد ہو گا کہ ان کو کس طرح حل کیا
جاتا ہے۔ اپنا کتابچہ بند کریں تاکہ سامنے کا کور اوپر ہو۔
مظاہرہ کریں۔ پھر امتحانی کتابچہ لے لیں۔ امتحان کے نمونہ سواالت یہاں ختم ہوتے ہیں۔
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صفحہ 8/9

صحیح جوابات کی فہرست

امتحان کے غیر لفظی نمونہ سواالت
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امتحان کے زبانی نمونہ سواالت
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صفحہ 10

Chancellor Richard A. Carranza

قابل اور ہنرمند
تشخیص پروگرام ()GTAP
امتحان کے نمونہ سواالت
2019—2020

2013
میں پیدا
ہونے والے طلبا
کے لیے

70

Part 1
Nonverbal Sample Test Questions

کاپی رائٹ ©  NCS Pearson, Inc 2012جملہ حقوق محفوظ ہیں۔
انتباہ :اشاعت کے حقوق محفوظ رکھنے والے مالک کی تحریری اجازت کیے بغیر اس اشاعت کے کسی بھی حصے کو کسی بھی شکل یا صورت ،برقیاتی یا میکانکی صورت میں یا کسی
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Chancellor Richard A. Carranza

قابل اور ہنرمند
تشخیص پروگرام ()GTAP
امتحان کے نمونہ سواالت
امتحان دینے کے لیے ہدایات
2019—2020

2012
میں یا

اس سے پہلے
پیدا ہونے والے
طلبا کے لیے

حصہ 1
امتحان کے غیر لفظی نمونہ سواالت
امتحان دینے کے لیے ہدایات
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انتباہ :اشاعت کے حقوق محفوظ رکھنے والے مالک کی تحریری اجازت کیے بغیر اس اشاعت کے کسی بھی حصے کو کسی بھی شکل یا صورت ،برقیاتی یا میکانکی صورت میں یا کسی
بھی طریقے سے دوبارہ شائع یا نشر نہیں کیا جا سکتا ہے ،بشمول فوٹو کاپی ،ریکارڈنگ یا کوئی بھی معلومات محفوظ کر کے یا دوبارہ حاصل کرنے کے نظام کے ذریعے۔
 Pearson, Naglieriاہلیت کا غیر لفظی امتحان NNAT، Otis-Lennon ،اسکول کی اہلیت کا امتحان ،اور  OLSATامریکہ اور  /یا دیگر ممالک میں  Pearson Education, Incیا
اس سے ملحقہ ادارے (اداروں) کے ٹریڈ مارک ہیں۔ اس کام کے کچھ حصے سابقہ طور پر شائع کیے جا چکے ہیں۔

صفحہ 1

امتحان دینے کے لیے خصوصی ہدایات
امتحان کے نمونہ سواالت کا آغاز
 .1مندرجہ ذیل کو یقینی بنائیں:
		

a۔ ڈیسک یا میز پر کتابیں اور دیگر مواد نہ رکھا ہوا ہو جو امتحان کے نمونہ سواالت سے متعلق نہیں ہے۔

		

b۔ آپ کا بچہ آرام دہ حالت میں بیٹھا ہے۔

		

c۔ آپ کے بچے کے پاس اریزر کے ساتھ نمبر  2کی دو سافٹ لیڈ پنسلیں ہیں۔
 .2اپنے بچے کو نیو یارک شہر قابل اور ہنر مند امتحان کے نمونہ سواالت دیں۔
	.3مندرجہ ذیل بولڈ فیس ہدایات کو بالکل اسی طرح پڑھیں جیسے انہیں لکھا گیا ہے۔ اگر ضروری ہو ،آپ ہدایات میں اپنی
طرف سے وضاحت کا اضافہ کرسکتے ہیں۔ وہ متن جو بولڈ نہیں ہے وہ آپ کے لئے مزید ہدایت ہے اور آپ کو اسے
باآواز بلند نہیں پڑھنا چاہیئے۔
 .4آپ کی سہولت کے لئے ،سواالت کے درست جوابات ان ہدایات کی پیشت پر لکھے ہیں۔

امتحان کے غیر لفظی نمونہ سواالت کا انصرام:
کہیں

امتحانی کتابچے کو صفحہ  1پر کھولیں اور تصویریں دیکھیں۔
امتحانی کتابچہ اس طرح پکڑیں کہ پہلے صفحات نظر آ رہے ہوں۔

کہیں

دیکھیں کہ لڑکا کیا کر رہا ہے۔
اپنے بچے کو تصویری ہدایت دیکھنے کے لئے تقریبا  15-10سیکنڈ دیں۔

کہیں

وہ جواب کی تالش کر رہا ہے۔
لڑکا جو کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں کسی سواالت کے جواب دیں۔

کہیں

نمبر  2جواب ہے کیونکہ یہ نیلے رنگ کا مربع ہے۔ وہ اس جواب کے نیچے دائرہ ُپر کر رہا ہے۔
جواب کے مقام کی طرف اشارہ کریں۔
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صفحہ 2

کہیں

اس کتابچہ میں جواب دینے کے لئے کچھ سواالت ہیں۔ ہر ایک کو دھیان سے دیکھیں اور سوالیہ نشان والے خانے
کے غائب ٹکڑے کو ڈھونڈیں۔ کسی ایک واحد تصویر پر بہت زیادہ وقت مت لگائیں۔ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا
کریں۔ اگر آپ اپنا جواب تبدیل کرنا چاہتے ہیں ،تو اپنے لگائے ہوئے نشان کو مٹا دیں اور اپنے نئے جواب کے لئے
دائرے کو ُپر کریں۔ جب آپ “ ”Stopعالمت پر آ جائیں ،تو مزید آگے نہ جائیں۔ کیا کوئی سواالت ہیں؟

تمام سواالت کے جوابات دیں۔
کہیں

آپ شروع کر سکتے ہیں۔

ضرورت کے مطابق زیادہ سے زیادہ مدد فراہم کریں تاکہ آپ کا بچہ مختلف قسم کے سواالت سے واقف ہو
سکے۔ شروع کرنے یا رکنے کے وقت کو مت لکھیں یا اپنے بچے کو مت بتائیں۔
جب آپ کے بچے نے امتحان کے غیر زبانی سواالت کو ختم کر دیا ہو،
کہیں

رکو۔ اپنی پنسل نیچے رکھیں اور اپنا امتحانی کتابچہ بند کریں۔

زبانی امتحان کے نمونہ سواالت شروع کرنے سے پہلے اپنے بچے کو ایک مختصر وقفہ کرنے دیں۔
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صفحہ 3

حصہ 2
امتحان کے زبانی نمونہ سواالت
امتحان دینے کے لیے ہدایات
امتحان کے زبانی نمونہ سواالت کا انصرام کرنے کے لیے ہدایات
امتحان کے نمونہ سواالت کا مقصد آپ کے بچے کو نیو یارک شہر قابل اور ہنرمند زبانی تشخیص لینے کے لئے تیار کرنا اور اس
کو امتحان میں ظاہر ہونے والے تمام اقسام کے سواالت سے آشنا کرانا ہے۔ آپ کا بچہ الئن فائنڈرز کی شناخت کرنے ،صفحہ پر بائیں
سے دائیں جانب سطرکو پڑھنے ،جوابات پر صحیح طرح نشان لگانے اور جہاں ضروری ہو جوابات کو تبدیل کرنے کے بارے میں
سیکھے گا۔
امتحان کے نمونہ سواالت اسکور نہیں کئے جاتے ہیں۔ لہذا ،سواالت کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے لئے آپ کے بچے کو زیادہ
سے زیادہ مدد دی جانی چاہیئے۔ انتہائی مؤثر استعمال کے لئے ،امتحان کے نمونہ سواالت کا اہتمام باقاعدہ امتحان کے شروع ہونے
سے تقریبا ایک ہفتہ پہلے کیا جانا چاہیئے۔ آپ کی سہولت کے لئے ،سواالت کے درست جوابات ان ہدایات کی پیشت پر لکھے گئے ہیں۔
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صفحہ 4/5

امتحان دینے کے لیے خصوصی ہدایات
آپ کے بچے کے لیے پڑھی جانے والی تمام ہدایات بولڈ ٹائپ میں ہیں۔ والدین کے لئے ہدایات (باآواز بلند پڑھنے کے لئے نہیں)
معمول کے ٹائپ میں ہیں۔ اگر آپ امتحان کے دوران کوئی سوال پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں تو رکیں اور کہیں" ،نہیں ،یہ غلط ہے۔
دوبارہ سنیں۔‘‘ اس کے بعد سوال یا ہدایت صحیح طور پر پڑھیں۔
کہیں

اب ہم کچھ مختلف قسم کے مسائل پر کام کریں گے۔ آپ کو شاید وہ دلچسپ اور غیر معمولی لگے ،جیسے
کہ پہیلیاں۔ اپنے جوابات کو اپنے کتابچہ میں نشان زد کریں۔ ہم ہر مسئلے کے بارے میں بحث کریں گے
جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں ،تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ان کو کیسے حل کرنا ہے
اپنے کتابچے کو امتحان کے اگلے حصے کے پہلے صفحے پر کھولیں۔
یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے نے صحیح طرح کتابچہ کھوال ہے اور امتحان کے نمونہ سواالت کا پہال صفحہ
کھال ہے۔

کہیں
1

صفحے کے اوپری حصے میں نمبر  1کے قریب تصویروں کے گروپ کو تالش کریں۔ جب تصویریں
صفحے پر اس طرح ظاہر ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک قطار میں ہیں۔
اپنی انگلی کو بائیں سے دائیں جانب صفحے پر حرکت دے کر اس کا مظاہرہ کریں۔

کہیں

اب سوال  1دیکھیں۔ قطار کے شروع میں تصویر Gloria ،اور اس کے دوستوں کو دکھاتی ہے۔ ان کے
پاس صرف اتنے کریکرز ہیں کہ ہر ایک کو دو مل سکیں۔ سطر کے اگلے حصے میں ،اس تصویر کے
نیچے نشان لگائیں جو ظاہر کرتی ہو کہ ان کے پاس کل مال کر کتنے کریکرز ہیں۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کس خالی جگہ پر آپ نے نشان لگایا؟

جواب کے لئے توقف کریں۔
کہیں

ہاں ،آپ کو جگہ کو تیسری تصویر کے نیچے نشان زد کرنا چاہئے تھا۔  Gloriaاور اس کے دوستوں میں سے ہر
ایک کو دو کریکرز ملنے کے لئے ،ان کے پاس آٹھ کریکرز ہونے چاہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حساب مشکل نہیں
ہے۔ آپ کو بس غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کے کوئی سواالت ہیں؟

تمام سواالت کے جوابات دیں۔ اس کے بعد نمبر  2پر جائیں۔
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صفحہ 6

کہیں
2

اب سوال  2پر جائیں۔ قطار کے شروع میں خانے میں حروف کو دیکھیں۔ اس قائدے کو سنیں۔ ایک X
ایک  Aکی نمائندگی کرتا ہے اور ایک  Cایک  Mکی نمائندگی کرتا ہے۔ سطر کے اگلے حصے میں ،ان
حروف کے نیچے نشان لگائیں جو ایک  Aاور ایک  Mکو ظاہر کرتے ہوں۔ دوبارہ سنیں۔ ایک  Xایک A
کی نمائندگی کرتا ہے اور ایک  Cایک  Mکی نمائندگی کرتا ہے۔ سطر کے اگلے حصے میں ،ان حروف کے
نیچے نشان لگائیں جو ایک  Aاور ایک  Mکو ظاہر کرتے ہوں۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کس خالی جگہ پر آپ نے نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

ہاں ،آپ کو جوابی جگہ کو حروف کے دوسرے سیٹ کے نیچے نشان زد کرنا چاہئے تھا۔ اس وجہ سے کہ
 Xایک  Aکی نمائندگی کرتا ہے ،ہم جانتے ہیں کہ  Xکو پہلے آنا چاہیئے اور ایک  Cایک  Mکی نمائندگی
کرتا ہے ،اس وجہ سے حرف  Cکو بعد میں آنا چاہیئیے۔ ابھی ابھی ہم نے جو کیا ہے اس کے متعلق
تمہارے کوئی سواالت ہیں؟
آپ کا بچہ جو سواالت پوچھے ان کے جوابات دیں۔

کہیں
کہیں

اب سوال  3دیکھیں۔ سنیں Liz :اور  Mattکے لنچ سطر کے شروع میں ایک تصویر میں دکھائے گئے
ہیں۔ پھر  Lizنے اپنا آدھا سینڈوچ کھایا اور اپنا پورا جوس پی لیا ہے۔  Mattنے صرف اپنا سیب کھایا۔
سطر کے اگلے حصے میں ،اس تصویر کے نیچے نشان لگائیں جو اب  Lizاور  Mattکے لنچ کو ظاہر
کرتے ہوں۔
اپنے بچہ کے جواب پر نشان لگانے تک توقف کریں۔

کہیں

کیا آپ کو جواب مل گیا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

دوسری تصویر صحیح جواب ہے ،ہے نا؟ دوسری تصویر دکھاتی ہے کہ ایک لنچ سے آدھا سینڈوچ اور
تمام جوس غائب ہے اور دوسرے لنچ سے صرف سیب غائب ہے۔ اگر آپ نے کوئی مختلف جواب نشان زد
کیا ہے ،تو اپنا نشان مٹا دیں اور دوسری تصویر کے نیچے کی جگہ کو ُپر کریں۔
اپنے بچہ کے جواب کو مٹانے اور صحیح جواب پر نشان لگانے تک توقف کریں۔

کہیں
4

سوال  4دیکھیں۔ سطر کے شروع میں خانوں میں حروف کو دیکھیں۔ کیا ہوتا ہے اسے سنیں۔  Mوہاں
منتقل ہوتا ہے جہاں  Gہے۔  Jوہاں منتقل ہوتا ہے جہاں  Fہے۔  ،G، Fاور  Bڈراپ آؤٹ۔ قطار کے اگلے
حصے میں ،اس تصویر کے نیچے نشان لگائیں جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اب حروف کیسے نظر آتے ہیں۔
کیا ہوتا ہے اسے دوبارہ سنیں۔  Mوہاں منتقل ہوتا ہے جہاں  Gہے۔  Jوہاں منتقل ہوتا ہے جہاں  Fہے۔ G،
 ،Fاور  Bباہر نکل گئے۔ اپنے جواب کے نیچے نشان زد کریں۔
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صفحہ 7

توقف کریں جب آپ کا بچہ جوابات پر نشان لگاتا ہے۔
کہیں

آپ نے کس خالی جگہ پر نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

ہاں ،تیسرا جواب صحیح ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  Mوہاں منتقل ہوگیا ہے جہاں  Gتھا J ،وہاں منتقل
ہوگیا جہاں  Fتھا ،اور  G، Fاور  Bباہر نکل گئے ہیں۔ دوسرے جوابات غلط ہیں کیونکہ  Mاور  Jغلط
جگہوں میں ہیں یا خانوں میں وہ حروف ہیں جو باہر ہو گئے تھے۔ کیا کوئی سواالت ہیں؟
کسی بھی سواالت کے جواب دیں۔

کہیں

اب صفحہ پلٹیں۔ صفحے کے سب سے اوپری حصے میں سوال  5دیکھیں۔

کہیں
5

سطر کے شروع میں تین تیروں کو دیکھیں۔ سیدھے تیر کا مطلب کھڑا ہونا ہے۔ مڑے ہوئے تیر کا مطلب
بیٹھ جانا ہے۔ ٹوٹے ہوئے تیر کا مطلب ہے چھالنگ لگانا۔ سطر کے اگلے حصے میں ،ان تیروں کے
گروپ کے نیچے نشان لگائیں جس کا مطلب ہے بیٹھنا ،کھڑا ہونا ،چھالنگ لگانا ،کھڑا ہونا۔
اپنے بچہ کے جواب کو نشان زد کرنے تک توقف کریں۔

کہیں

کس جگہ پر آپ نے نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

یہ صحیح ہے ،پہال جواب صحیح ہے۔ تیروں کے ایک گروپ کے ساتھ یہ واحد جواب ہے جس کا مطلب
ہے بیٹھنا ،کھڑا ہونا ،چھالنگ لگانا ،کھڑا ہونا۔ کہیں کیا آپ نے پہلے جواب پر نشان لگایا ہے۔
اگر ضروری ہو تو سوال  5کی مزید وضاحت کریں۔

کہیں
6

آخری سطر کو دیکھیں۔ اس تصویر کے نیچے نشان لگائیں جو ذیل کو ظاہر کرتی ہیں :ٹوپیاں پہنے ہوئے
دو لمبے بچے تین بغیر ٹوپیوں والے چھوٹے بچوں کے پیچھے ہیں۔
توقف کریں جب آپ کا بچہ جواب پر نشان لگاتا ہے۔

کہیں

کس جگہ پر آپ نے نشان لگایا؟
جواب کے لئے توقف کریں۔

کہیں

ہاں ،چوتھا جواب صحیح ہے۔ صرف یہی وہ تصویر ہے جس میں ٹوپیاں پہنے ہوئے دو لمبے بچے تین
بغیر ٹوپیوں والے چھوٹے بچوں کے پیچھے ہیں۔ کیا آپ کو سمجھ میں آیا؟
یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ سوال  6کو سمجھ گیا ہے۔

کہیں

اب تک ہم صرف اتنا ہی کریں گے۔ اپنی پنسل نیچے رکھیں۔ چند دنوں کے اندر ،آپ اسی طرح کچھ اور
مسائل حل کریں گے۔ وہ آپ کو شناسا نظر آئیں گے ،کیونکہ آپ کو یاد ہو گا کہ ان کو کس طرح حل کیا
جاتا ہے۔ اپنا کتابچہ بند کریں تاکہ سامنے کا کور اوپر ہو۔
مظاہرہ کریں۔ پھر امتحانی کتابچہ لے لیں۔ امتحان کے نمونہ سواالت یہاں ختم ہوتے ہیں۔
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صحیح جوابات کی فہرست

امتحان کے غیر لفظی نمونہ سواالت
3
					
1
1
					
2
1
					
3
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4
4
					
5
4
					
6
4
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5
					
8

امتحان کے زبانی نمونہ سواالت
3
					
1
2
					
2
2
					
3
3
					
4
1
					
5
4
					
6
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Chancellor Richard A. Carranza

قابل اور ہنرمند
تشخیص پروگرام ()GTAP
امتحان کے نمونہ سواالت
2019—2020

2012
میں یا

اس سے پہلے
پیدا ہونے والے
طلبا کے لیے
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