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 پروگرام سے بچے کےآپ کے 
 ہے تعلقاس کا کيا  

تشخيصی /آپ اپنے بچے اور اس کے استاد کی، امتحانات
کے ليے تياری ميں کيسے  (assessments)تجزيوں 

 معاونت کر سکتے ہيں؟

دگی کے جب بهی ضرورت ہو، اپنے بچے کی تعليمی کارکر
بارے ميں بات چيت کرنے کے ليے اس کے استاد سے مليں۔ 

استاد سے کہيں کہ آپ کو اور آپ کے بچے کو گهر پر کرنے 
تشخيصی تجزيے /کے ليے مشقيں تجويز کريں جن سے امتحان

کے ليے تياری ہو سکے اور آپ کے بچے کو سکول کا کام زيادہ 
ن اس کا خيال نگرا/اساتذہ اور والديناچهی طرح سمجه آ ئے۔ 

ميں وہ  تجزيہ/رکهيں کہ طالِب علم کو کالس ميں اور امتحان
 نے نشاندہی کی ہے۔ IEPجن کی  مناسب سہوليات مل رہی ہوں

نگران اور اساتذہ مل کر کام کرتے ہيں تو طلباء کو /جب والدين
تياری کے  کی Mod-HSAاور  مزيد معلومات فائدہ ہوتا ہے۔

االت ديکهنے کے ليے براِہ ليے امتحان کے نمونے کے سو
 www.mdk12.org. :مہربانی اس ويب سائٹ پر جائيں

Mod-HSA کے نتائج کی رپوٹ کيسے بنائی جاتی ہے؟ 

Mod-HSA  کے نتائج کی رپورٹ اور گهر بهيجے جانے والی
کے نتائج کی رپورٹ کے  HSAرپورٹ کی تقسيم بهی عام  

ميں ہوتی ہے۔ سکولوں، مقامی سکول کے نظاموں، اور دنوں 
سکول رپورٹ "رياست کی کارکردگی کی معلومات، ساالنہ 

ميں چهپتی ہيں اور انٹرنيٹ  ("School Report Card")" کارڈ
پہ فراہم ہيں۔ مزيد معلومات  www.mdreportcard.orgپر 

 کے ليے اپنے بچے کے سکول سے رابطہ کريں۔ 

 

Mod-HSA 
 

ہائی سکول کا ترميم شدہ 
 تشخيصی تجزيہ/امتحان
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Mod-HSAs کيا ہيں؟ 

Mod-HSAs تشخيصی تجزيے ہيں جو متعلقہ کورس /متبادل امتحان
اور ترميم  (Core Learning Goals)' سيکهنے کے بنيادی اہداف'کے 

اور جو خصوصی تعليمی  شدہ تعليمی کارکردگی کے معيار پر مبنی ہيں
شموليت کی خاص خدمات حاصل کرنے والے ان طلباء کے ليے ہيں جو 

، (data analysis)تجزئہ معلومات /الجبرا ۔شرائط پر پورا اترتے ہيں
انگريزی، علِم حياتيات، اور نظاِم حکومت کے تشخيصی تجزيے، ميری 
لينڈ کی ہائی سکول سے گريجويٹ ہونے کے امتحان کی شرائط پر پورا 

گريڈ  کے موسِم غزاں ميں يا اس کے بعد 2005جو طلباء (اترتے ہيں۔ 
 ۔)پاس کرنا الزمی ہے HSAميں داخل ہوئے ان کے ليے  9

Mod-HSA  ہائی 'مواد پر بنتے ہيں جس پر معمول کا  بالکل اسی
ميری لينڈ کے 'بمطابق (بنتا ہے  (HSA)سکول کا تشخيصی تجزيہ 

 Core Learning/'سيکهنے کے بنيادی اہداف اور تجزيے کی حدود
Goals and Assessment limits)۔ 

Mod-HSAs کو کيوں تشکيل ديا گيا تها؟ 

 No Child Left Behind]' کوئی بچہ پيچهے نہيں چهوڑا جائے گا'
(NCLB)]  کی پاليسی اجازت ديتی ہے کہ رياستيں ترميم شدہ

تجزيے، ان /فراہم کريں۔ يہ امتحان (Mod-HAS)تشخيصی تجزيات 
کے  کورس کی سطح کے تعليمی مواد طلباء کے ليے بنے ہيں جنہيں

معيار کی  ترميم شدہ تعليمی کارکردگی کے معيار سے ہم آہنگ
ميں يہ فراہم  تدريس اور تشخيصی تجزيےضرورت ہے اور جنہيں 

مواد سيکه رہے ہيں جو عام طلباء  بالکل وہیيہ طلباء  کيا جاتا ہے۔
تشخيصی تجزيے ميں کامياب /سيکه رہے ہيں، مگر رياستی امتحان

شدہ تعليمی کارکردگی کے معيار کی  ہونے کے ليے انہيں ترميم
 ضرورت ہے۔

  ترميم شدہ تعليمی کارکردگی کے معيار کيا ہيں؟

تعليمی  بالکل اسیترميم شدہ، تعليمی کارکردگی کے معيار کی بنياد '
والنٹيری سٹيٹ کريکولم اينڈ 'بمطابق (نصاب کے معيار پر ہے 

 Voluntary State Curriculum and/'اسيسمنٹ ِلِمٹس
Assessment Limits ( جس پر رياست کے عام تشخيصی تجزيہ

(HSA)  ،کی بنياد ہے۔ تاہمMod-HSA  ميں طلباء کو نصاب کے
معيار تک پہنچنے کے ليے ان کی سيکهنے کی مختلف خاصيتوں 
کے مطابق امتحان کو مختلف طرح سے تشکيل ديا گيا ہے۔ مثًال 

پيرے ہوں،  ايسے سواالت جن ميں پڑهنے کے ليے کم اور مختصر
مختصر يا قدرے آسان سوال، يا ايسے سوال جن ميں متبادل جوابوں 

اسی مواد  SAH-Modيہ جاننا ضروری ہے کہ کی تعداد کم ہو۔ 
 بنتا ہے۔ SAHميں سے بنتا ہے جس ميں سے 

 Voluntary State) 'والنٹيری رياستی نصاب'براِہ مہربانی،   
Curriculum) کی وضاحت ديکهنے کے ليے www.mdk12.org 

  پر جائيں۔

PARENT GUIDE TO THE MODIFIED HIGH SCHOOL ASSESSMENT - Mod-HSA 
Mod-HSA  کو متعلقہ کورس کی سطح کے مواد کے معيار پر

 کيوں بنايا گيا ہے۔ 

Mod-HSA  کے امتحان متعلقہ کورس کے تعليمی مواد کے معيار پر
نہيں اپنے ميں حصہ ليں ا Mod-HSAبنائے گئے ہيں تاکہ جو طلباء 

کورس کے معيار کے مواد کی تدريس ملے تاکہ وہ اپنے کورس کے 
 معيار کی مہارت حاصل کرنے کی طرف قدم بڑها سکيں۔

Mod-HSA  ميں شموليت کے ليے، معذوری رکهنے والے
 طلباء کی شناخت کيسے کی جاتی ہے؟

Mod-HSA  کے ليے اہل طالِب علم کی نشاندہی اس کی انفرادی
ميں موجود انفرادی تجزيے کی  IEPمات اور اس کے تجزياتی معلو

معلومات اور تدريسی اور خدمات سے متعلق معلومات کی بنياد پر کی 
، انگريزی، علم (data analysis)تجزيہ معلومات /الجبرا۔  جاتی ہے

تدريس اور تشخيصی علم کی  طالِب ،حياتيات، اور نظاِم حکومت ميں
کے  موادکے  ورس کی سطحکے ک ، اسنشاندہی کے ليے تجزيے

 معيار اور ترميم شدہ تعليمی کارکردگی کے معيار کے مطابق، جو
 Core Learning) 'بنيادی سيکهنے کے اہداف'ميری لينڈ کے 

Goals)، ۔کی جاتی ہےہے،  ہم آہنگ سے      

ميں شموليت سے  Mod-HSAوالدہ اپنے بچے کی، /کيا والد
 انکار کر سکتے ہيں؟

اور  (IDEA)' رائے معذوری رکهنے والے طلباءتعليمی ايکٹ ب'
 No Child Left Behind]' کوئی بچہ پيچهے نہيں چهوڑا جائے گا'

(NCLB)]  طلباء جو معذوری  تمامکے مطابق يہ ضروری ہے کہ
رکهتے ہوں، وہ رياستی اور مقامی تشخيصی تجزيوں ميں شامل ہوں۔ 

IEP کے دوسرے  نگران، ٹيم/ٹيم کے رکن کی حيثيت سے، والدين
ارکان کے ساته مل کر اس بات کا تعين کرتے ہيں کہ ان کا بچہ کن 
تشخيصی تجزيوں ميں حصہ لے گا۔ ميری لينڈ ميں، ہائی سکول کے 

 :وہ طلباء جو معذوری رکهتے ہوں، مندرجہ ذيل ميں حصہ ليتے ہيں

 تجزئہ معلومات /رياضی(data analysis) انگريزی، علم ،
ميری لينڈ کا ہائی سکول کا 'ميں  حکومتحياتيات، اور نظاِم 

 Maryland High School Assessment]تشخيصی تجزيہ 
(HSA)] ،)سہوليات کے ساته يا ان کے بنا، حسِب مناسبت( 

  تجزئہ معلومات /رياضی(data analysis) انگريزی، علم ،
سکول کا ہائی ترميم شدہ 'ميں  حياتيات، اور نظاِم حکومت

 Modified High School Assessment]' تشخيصی تجزيہ
(Mod-HSA)] ،)سہوليات کے ساته(  

 
ات ميں ٹيم کے مطابق، مندرجہ باال تشخيصی تجزي IEPوہ طلباء جو 

 :حصہ لينے سے قاصر ہوں، وہ مندرجہ ذيل ميں حصہ ليتے ہيں

  ميری لينڈ کا 'پڑهنے کی صالحيت، رياضی اور سائنس ميں
 Alternate Maryland]سکول کا متبادل تشخيصی تجزيہ 

School Assessment (Alt-MSA)]کے ان طلباء  10 ، گريڈ
 کے ليے جنہيں شديد ذہنی معذوری ہو۔

Mod-HSA کن تعليمی شعبہ جات کا تشخيصی تجزيہ کرتا ہے؟  
Mod-HSA  معلومات  تجزئہ/الجبرالينے والے طلباء کا(data 

analysis)ميں  کومت، انگريزی، علم حياتيات، اور نظاِم ح
ميں شامل طلباء کا ان  Mod-HSAتشخيصی تجزيہ کيا جاتا ہے۔ 

کے کورس کی سطح کے معيار اور ترميم شدہ تعليمی کارکردگی 
کے معيار کے مطابق تجزيہ کيا جاتا ہے۔ يہ معيار، طالِب علم کے 

کے بنيادی سيکهنے 'متعلقہ کورس کے ليے مقرر، ميری لينڈ کے 
اس  کے ہم آہنگ ہونے چاہييں۔ (Core Learning Goals)' اہداف

ليے صرف تعليمی کارکردگی کے معيار کی ترميم کی جاتی ہے، 
جس پر ان ترميم شدہ تعليمی  نہيںاور مواد کے اس معيار کی 

کارکردگی کے معيار کی بنياد ہے۔ يہ ياد رکهنا ضروری ہے کہ 
Mod-HSA کو ہائی سکول کا ڈپلومہ  ميں حصہ لينے والے طلباء

ہو سکتا ہے کہ کوئی نے کی معمول کی شرائط معاف  نہيں۔ لي
لے اور کسی  SAH-Modطالِب علم کسی ايک مضمون ميں 

، مثًال(۔ لے H)(SAدوسرے مضمون ميں عام تشخيصی تجزيہ 
کا اہل  Mod-HSAميں  کوئی طالِب علم علِم حياتيات اور انگريزی

 (data analysis)تجزئہ معلومات /الجبراہو سکتا ہے، جبکہ وہ 
  کا اہل ہو۔ HSAميں  نظاِم حکومتاور 

 

تشخيصی تجزيوں /آپ اپنے بچے اور اس کے استاد کی، امتحانات
(assessments)  کے ليے تياری ميں کيسے معاونت کر سکتے

 ہيں؟

جب بهی ضرورت ہو، اپنے بچے کی تعليمی کارکردگی کے بارے 
استاد سے کہيں  ميں بات چيت کرنے کے ليے اس کے استاد سے مليں۔

کو آپ کو اور آپ کے بچے کو گهر پر کرنے کے ليے ايسی مشقيں 
تشخيصی تجزيے کے ليے تياری ہو /تجويز کريں جن سے امتحان

نگران اور اساتذہ مل کر کام کرتے ہيں تو طلباء کو /سکے۔ جب والدين
 فائدہ ہوتا ہے۔

 

  

 

 

 

 

 رياست ميری لينڈ کے محکمٔہ تعليم کی ويب سائٹ
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