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ڈینش پڑھائی دوسری ،چوتھی چھٹی اور آٹھویں جماعتوں میں
ریاضی تیسری اور چھٹی جماعتوں میں
انگریزی ساتویں جماعت میں
جغرافیہ ،بایالوجی اور فزکس/کیمسٹری آٹھویں جماعت میں

اگرسکول انتخاب کرے تو تمام دسوں ٹیسٹ رضاکارانہ بنیاد پہ دیئے
جا سکتے ہیں۔ یہ رضاکارانہ ٹیسٹ اوپر دیئے گئے جماعتوں کے
درجوں اور جماعت کے ایک درجہ اوپر اور نیچے دیئے جا سکتے ہیں۔ ہر ایک ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ تین
مرتبہ دیا جا سکتا ہے۔ ڈینش بطور دوسری زبان کے دو ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں صرف رضاکارانہ
بنیاد پہ منعقد کیا جاسکتا ہے۔

قومی ٹیسٹ قدرپیمائی کا آلہ ہیں
قومی ٹیسٹ ایک معلمی تدریسی آلہ ہے جسے بچے کے اساتذہ تعلیم و تربیت مرتب کرنے میں استعمال
کرسکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ آپ کو بھی یہ تاثر دے سکتے ہیں کہ منتخبہ مضامین یا علمی دائرہ میں آپ کا بچہ
کیسا چل رہا ہے۔
یہ جملہ ٹیسٹ بہت سے آالت میں سے ایک ہیں جو سکول کےعرصہ میں آپ کے بچے کی تصویر کشی
کرتے ہیں آیا وہ صحیح راہ پر گامزن ہے۔ مضامین کے تمام حصوں کے ٹیسٹ نہیں لئے جا سکتے ہیں۔
مضامین کے منتخبہ حصے جو کمپیوٹر میں لکھنے کے لئے موزوں ہوں صرف اُن کے ٹیسٹ لئے جا
سکتے ہیں۔
اگر آپ ان ٹیسٹوں کے مواد کا جائزہ لینا چاہیں تو مشق کے لئے  www.testogprøver.dkپر مثالی
ٹیسٹ موجود ہیں اُن کے ساتھ قوت آزمائی کر سکتے ہیں۔

یہ ٹیسٹ آپ کے بچے کے نصابی معیار کے موافق ہے
قومی ٹیسٹ کے سواالت آپ کے بچے کے معیار کے مطابق مرتب ہوتے ہیں۔ وہ یوں کہ اگر بچے نے
پہلے سواالت کے جواب درست دئے ہوں تو اگلے سواالت مشکل تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اُس
نے پہلے سواالت کے جواب غلط دیئے ہوں تو اگلے سواالت آسان تر ہوتے جاتے ہیں۔ تمام طلبہ کو ایسے
سواالت دئے جائیں گے جن کے وہ درست جواب دے سکتے ہوں اورایسے سواالت جن کے وہ درست
جواب نہ دے سکتے ہوں۔

والدین کو نتائج کا خط مو صول ہوگا
جب آپ کا بچہ ٹیسٹ دے چکے گا توآپ کونتیجہ کا ایک مختصر تحریری واپسی اطالع نامہ موصول ہوگا۔
تاہم رضاکارانہ ٹیسٹ کے صورت میں سکول والدین کو رپورٹ نہ بھیجنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آپ کے
بچے کی نصابی ترقی اور ٹیسٹوں کے نتائج کا پیچھا کرنے کی غرض سے استاد آپ کے ساتھ مالقات
کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایسا سکول -گھر کی بات چیت کی شکل میں ہو سکتا
ہے۔

ٹیسٹوں کے نتائج کیا ظاہر کرتے ہیں؟
قومی ٹیسٹوں کے نتائج مختلف طریقوں سے ظاہر کئے جا سکتے ہیں:
 ملکی سطح پہ اوسط کے ضمن میں
 نصابی معیارات کے ضمن میں
جب یہ رپورٹ ٹیسٹوں کا نتیجہ ملکی سطح کے نتائج کے ضمن میں ظاہر کرے گی تو آپ یہ دیکھ سکیں
کہ آپ کے بچے کا نتیجہ اوسط کا ایک حصہ ہے ،اوپری اوسط ،تقریبا اوسط ،نچال اوسط یا نچلے اوسط
کا ایک حصہ ہے۔
جب یہ رپورٹ ٹیسٹوں کا نتیجہ نصابی معیارات کے ضمن میں ظاہر کرے گی تو آپ دیکھ سکیں گے کہ
آپ کے بچے کا نتیجہ شاندار ،بہت اچھا ،اچھا ،درمیانہ ،کمی سے بھرپور یا نا کافی ہے۔
صرف ڈینش پڑھنے اور ریاضی کے نتائج نصابی معیارات کے مطابقت سے دکھائے جائیں گے۔ یہ فیصلہ
سکول کرے گا کہ کون سی رپورٹ آپ کو بھیجی جائے۔

ٹیسٹوں کے نتائج کی جملہ معلومات صیغہء راز میں رہیں گی
ٹیسٹوں کے نتائج میں طلباء کالسوں ،سکولوں اور کمیونوں کی جملہ معلومات بصیغہ راز ہوں گی۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ نتائج کی اشاعت نہیں کی جائے گی ،اور جن افراد کو براہ راست طالب علم کے ٹیسٹ کے
نتیجہ کی ضرورت ہوگی صرف اُنہی کو رسائی حاصل ہو گی۔ اس کے پیچھے بشمول دیگرے یہ وجہ ہے
کہ نتائج کی بنیادوں پہ سکولوں یا کمینوں کی سرکاری درجہ بندی کرنا ممکن نہ ہو سکے۔

قومی ٹیسٹ الزمی ہیں
قومی ٹیسٹ الزمی ہیں۔ یعنی اگرآپ کا بچہ فولک سکول کے قانون کے تحت ایک سکول میں جا رہا ہو تو
اس کے لئے یہ ٹیسٹ دینے الزمی ہیں۔ خصو صی سکولوں اور خصوصی جماعتوں میں پڑھنے والے
طلبہ کے لئے بھی یہ ٹیسٹ دینے الزمی ہیں۔
خیر اندیش
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