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والدین اور کیئررز کے لئے سیکنڈری اسکول گائیڈ
کی سٹیج 3؛  11-14سال کی عمر کے لئے
ویلز کی حکومت اِس بات میں یقین رکھتی ہے کہ اگر سیکھنے والے نوجوانوں کو مستقبل کے
لئے اچھی بنیاد فراہم کی جائے تو آگے چل کر یہ مجموعی طور بچوں اور ویلز کے مفاد میں ہوگا۔
والدین اور کیئررز کا بچوں کے سیکھنے میں اور اس سے بڑھ کر ،اسکول میں اور
پڑھائی سے لطف اندوز ہونے میں مدد کرنے میں ایک اہم کردار ہوتا ہے۔
یہ گائیڈ اِس بات کی وضاحت میں مدد کرے گی کہ آپ کا بچہ سیکنڈری اسکول میں کیا
سیکھ رہا ہے۔ یہ آپ کو اپنے بچے کی مدد کرنے اور مزید معلومات کا حصول کہاں
سے ہوگا کے سلسلے میں آپ کو کچھ نئے تصورات دے گی نیز یہ اِس بات کی
وضاحت بھی کرے گی کہ آپ کے بچے کی پیشرفت کو کیسے جانچا جائے گا اور اِس
جانچ کو آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا۔
ویلز میں بچوں کی تعلیم چار درجوں یا سٹیجوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔
پرائمری اسکول

1

فاؤنڈیشن فیز
 3اور  7سال
کی عمر کے
بچوں کے لئے
ہے۔

سیکنڈری اسکول

2

کی سٹیج ،2
 7سال سے لے
کر  11سال تک
کے لئے ہے۔

3

کی سٹیج ،3
11سال سے 14
سال تک کے
لئے ہے۔

4

کی سٹیج
 4طالب علموں
کو  16سال تک
کی عمر تک لے
جاتی ہے۔

یہ گائیڈ کی سٹیج  3میں ،سیکنڈری اسکول میں  11سے  14سال کے بچوں
کے لئے نصاب کے بارے میں بتاتی ہے۔
آپ اپنے بچے کے سیکھنے کے عمل کے دوسرے مدراج کے بارے میں
اِس ویب سائیٹ سے معلومات حاصل کرسکتے ہیں.
www.wales.gov.uk/educationandskills

3

نصاب

میرا بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟

عمر کے اِس گروپ میں بچے قومی نصاب میں وضع کردہ
کی سٹیج  3کے تعلیمی پروگراموں کے مطابق تعلیم حاصل
کریں گے۔ اُن کی تعلیم پرائمری اسکول میں حاصل کی
جانے والی آموزش اور تجربے پر اُستوار ہو گی اور یہ اُن
کو اپنی بعد میں آنے والی سیکنڈری تعلیم کے بارے میں
امتحانی کورسوں کے سلسلے میں فیصلے کرنے کے لئے
تیار کرے گی۔
کی سٹیج  3کا نصاب مضامین اور مہارتوں کے اعتبار
سے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ بچوں کو زبان ،ریاضی اور
سائنس میں ٹھوس بنیاد مہیا کرنے کے لئے ترتیب دیا گیا
ہے اور یہ طلبہ کو ایک وسیع اور متوازن نصاب کے اندر
زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے کا موقع دے گا۔
سیکنڈری اسکول میں بچوں کی لٹریسی اور نیومیریسی کی
مہارتوں کو ترویج دینا آموزش کا مرکزی نکتہ ہے۔
ہم چاہتے ہیں کہ سب نوجوان پڑھنے ،لکھنے اور اعداد کو
فعال اور پُراعتماد طریقے سے استعمال کرنے کے قابل ہو
جائیں تاکہ تعلیم اور زندگی کے سلسلے میں مستقبل میں
انتخابات کرنے میں اُن کی مدد ہو سکے۔
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آپ کا بچہ ایک بھرپُور اور متنوع نصاب کے مطابق پڑھے
درج ذیل سیکھنے کے لئے مواقع مہیا کرنے
گا جسے اُن کو ِ
کے لئے ترتیب دیا گیا ہے:
• انگریزی • ویلش یا ویلش بطور ثانوی زبان کے
• ریاضی • سائنس • ڈیزائن اور ٹیکنالوجی
• انفرمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی (آئی سی ٹی)
• ایک جدیدغیر ملکی زبان • تاریخ
• جغرافیہ • موسیقی • آرٹ اینڈ ڈیزائن
تعلیم جسمانی (پی ای)۔
•
ِ
بچوں کو مذہبی تعلیم (آر ای) حاصل کرنا ہوگی اور تمام
سیکنڈری اسکولوں کو کچھ ذاتی اور معاشرتی تعلیم
(پی ایس ای) ،کیریئرز اور کام کی دنیا یعنی ورلڈ آف ورک
اور جنسی تعلیم مہیا کرنا ہوتی ہے۔
ہر اسکول اِس بات کی تفصیالت طے کرتا ہے کہ بچے کیا
پڑھیں گے اور اسکول کا دن کیسے ترتیب دیا جائے گا۔ وہ
ہماری جانب سے دی جانے والی ضروریات کو ذہن میں رکھیں
گے اور اپنا ٹائم ٹیبل خود ترتیب دیں گے۔
اساتذہ اپنا لیسن پالن بناتے ہیں اور اِس بات کا فیصلہ کرتے ہیں
کہ کون سے تعلیمی وسائل اور طریقہ استعمال کیا جاَئے گا۔ یہ
اسکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اِس بات کو یقینی بنائے کہ
نصاب قانونی تقاضوں پر پورا اُترتا ہو۔
آپ کے بچے کا اسکول آپ کو اِس سلسلے میں مزید معلومات
دے سکے گا کہ کس طرح سے وہ نصاب کا ڈھانچہ تیار کرتے
ہیں ،اور وہ مہارتیں جن میں آپ کا بچہ پیشرفت کرے گا اور وہ
مواد جو آپ کا بچہ پڑھے گا۔
آپ ویلز میں تعلیم اور نصاب کے بارے میں اِس جگہ
سے مزید معلومات لے سکتے ہیں
www.wales.gov.uk/educationandskills
5

نصاب

انگریزی یا ویلش
بچے بولنےاور سُننے ،پڑھنے اور لکھنے کے پروگرام میں
حصہ لیں گے۔
سرگرمیاں اِس بات کو یقینی بنائیں گی کہ بچوں کی بطور
سامعین ،ناظرین اور م ّقررین قابلیتوں میں پیشرفت اور
اضافہ ہو۔
بچے ایک وسیع سطح پر لُطف ،دلچسپی اور معلومات کے
لئے اور اپنی پڑھائی کے بارے میں باخبر ذاتی رائے کو
ترویج دینے اور اِس کی وضاحت کرنے کے بارے میں
پڑھیں گے۔
تجربات جو اُن کو مہیا کیے جائیں گے اُن میں ڈرامہ اور
رول پلے کی سرگرمیاں شامل ہیں۔
وہ اپنی زبان کی شائستگی کی مناسب سطح کو بروئے کار
التے ہوئے اِسے مختلف مقاصد اور مختلف سامعین کی
مناسبت سے ڈھالنا سیکھیں گے۔
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ویلش بطور ایک دوسری زبان
جیسے جیسے بچے ویلش بولنے میں زیادہ پُراعتماد ہو
جاتے ہیں ،تو وہ بول چال ،پڑھائی اور لکھائی کے ایک
پروگرام کے ذریعے اپنی مہارتوں ،علم اور سمجھ بوجھ کو
بڑھاوا دیتے ہیں۔
بطور سامعین ،ناطرین اور مقررین قابلیتوں کو
بچوں کی
ِ
ترویج دی جائے گی اور اِن میں اضافہ کیا جائے گا اور وہ
بڑھتی ہوئی روانی کے ساتھ بول سکیں گے۔
تجربات جو اُن کو مہیا کیے جائیں گے اُن میں ڈرامہ اور
رول پلے کی سرگرمیاں شامل ہوں گی۔
متن اور سٹائل کی مناسبت سے وہ اپنی پڑھائی کے مواد
کے بارے میں ذاتی رائے پیش کرسکیں گے۔
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نصاب

ریاضی
ریاضی کی مکمل رینج سے پس منظروں کو بروئے
کار التے ہوئے ،جس طرح سے یہ حقیقی زندگی پر منطبق
ہوتی ہے ،اپنے استدالل کی دوسروں کے لئے وضاحت
کرتے ہوئے ،بول چال اور تحریری کام میں ،اور غیرمانوس
مسائل کو بڑھتے ہوئے اعتماد اور لچک کے ساتھ حل
کرتے ہوئے یا غیر مانوس پس منظروں میں مسائل حل
کرتے ہوئے ،بچے اپنی ریاضیاتی سوچ کو بڑھاوا دیں گے۔
بچے الجبرا ور جیومٹری کا استعمال کرتے ہوئے مسائل کے
حل کے مختلف طریقوں کا سامنا کریں گے تو وہ منطقی
استدالل میں اپنی سمجھ بوُ جھ میں اضافہ کریں گے ۔ وہ
محل وقوع اور حرکات کے بارے
اشکال کی خصوصیات،
ِ
میں گہری سمجھ بُوجھ پیدا کریں گے اور حقیقت پسندانہ ڈیٹا
اکٹھا کریں گے ،اِس کو دکھائیں گے ،اِس کا تجزیہ کریں
گے اور اِس کے معنی اخذ کریں گے۔

سائنس
ت عملیاں
اسکول بچوں کو یہ سیکھائیں گے کہ وہ حکم ِ
ترتیب دینے ،مسائل حل کرنے اور وضاحتیں پیش کرنے
کے لئے اپنی سائنسی مہارتیں ،علم اور سمجھ بُوجھ استعمال
کریں ،سائنسی تصورات کو اُن سے متعلق معلومات کے
مسائل حاضرہ کے۔
ساتھ جوڑیں ،بشمول
ِ
اُن کو سائنسدانوں کی تحقیق کو پڑھنے ،تجرباتی ڈیٹا کے
کردار کو تسلیم کرنے ،تخلیقی سوچ اور اُن کے کام میں
اقدار اور سائنسی تصورات کی ترویج کرنے کے مواقع
دیئے جائیں گے۔
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جدید غیرملکی زبانیں
بچوں کے پاس موقع ہوگا کہ وہ جدید غیرملکی زبانوں میں
بات چیت کی مہارتوں کو پروان چڑھائیں ۔ جو مخصوص
زبانیں مختلف اسکول پڑھنے کے لئے پیش کرینگے اس کا
فیصلہ اسکول خود کریں گے۔
بول چال ،پڑھنے اور لکھنے کی مہارتوں کو بہتر کرنے
سے ان کی دوسری ثقافتوں کو سمجھنے کی صالحیتوں اور
دنیا میں رہنے کی دانشورانہ سمجھداری اور سمجھ بوُ جھ
میں بھی اضافہ ہوگا اور انہیں دوسری ثقافتوں اور قومیّتوں
کی قدر کرنے اور ان کا اپنے ساتھ موازنے کا موقع ملے
گا۔ وہ دوسری زبانوں اور انگریزی اور ویلش کے درمیان
مماثلت اور فرق کو تالش کریں گے۔
بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ دوسری زبانوں
کو سمجھنے اور اس میں بات چیت کرنے کی صالحیت
کی قدر کریں کیونکہ یہ تاحیات سکیھنے ،تفریح اور اس
ملک اور پوری دنیا میں مالزمتوں کے حصول کی ایک
مہارت ہے۔

ڈیزائن اور ٹیکنالوجی
اکیس ویں صدی میں ماحولیاتی تحفظ اور اس سے متعلقہ
دوسرے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ،اسکول بچوں کو
سکھائیں گے کہ وہ اپنی مہارتوں کو سمجھنے کی صالحیت
کے ساتھ یکجا کرتے ہوئے سامان ڈیزائن کریں اور بنائیں۔
ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ ان اقدار پر مبنی
فیصلے کریں جو کہ معاشرے کی بنیاد ہیں تاکہ ان کو
معاشرے کا فعال اور باخبر شہری بنایا جائے۔ ان کو انسانوں
کی ان کامیابیوں اور عظیم خیاالت سے روشناس کیا جائے
گا جنہوں نے دنیا کو بنانے میں مدد دی۔
9

نصاب

انفارمیشن اور کمینوکیشن ٹیکنالوجی
(آئی سی ٹی)
بچے اس چیز کے بارے میں ڑھتی ہوئ آگاہی سے کہ
معلومات کتنی مربوط اور قابل یقین ہیں اور ماخذ میں
تعصب کو پہچاننے اور اس پر بے اطمینانی کے اظہار سے
اپنی مہارتوں ،علم اور سمجھ میں اضافہ کریں گے۔
انہیں یہ سکھایا جائے گا کہ وہ جلدی سے اس بات میں خود
مختار ہوجائیں کہ وہ کس طرح محفوظ مناسب معلومات کے
ماخذ ،دونوں آئی ٹی سی اور غیرآئی ٹی سی ،استعمال
کرسکتے ہیں اور کس طرح مختلف آئی سی ٹی مہارت
استعمال کر کے ماخذ تالش کرسکتے ہیں ،تجزیہ کرسکتے
ہیں ،اپنے خیاالت دوسروں تک پُہنچا سکتے ہیں اور
معلومات دوسروں کے سامنے پیش کرسکتے اور معلومات
کا تبادلہ کرسکتے ہیں۔ وہ وسیع معاشرے میں آئی سی ٹی
کی سماجی ،اخالقی اور معاشی اثرات کے بارے میں تیزی
سے باخبر ہوجائیں گے۔

تاریخ
بچے سوال پوچھ کر سمجھیں گے اور اپنی توجہ برطانیہ
اور ویلز کی آخری ایک ہزار سال کی تاریخ کے منتخب
شدہ ادوار کے اہم سیاسی ،معاشی ،سماجی اور ثقافتی نکات
پر مرکوز کریں گے۔ وہ ان تجربات کے بارے میں جانیں
گے جو مختلف ادوار میں لوگوں کو حاصل ہوئے اور وہ
واقعات کی وجوہات کے بارے میں اپنی جانکاری میں اضافہ
کریں گے اور یہ جانیں گے کہ وقت کے ساتھ چیزوں میں
کس طرح تبدیلی آئی۔
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موسیقی
بچے موسیقی کو ترتیب دینے ،پرفارم کرنے ،تخلیق کرنے
اورجانچنے سے اس میں شرکت کریں گے ۔ ان میں موسیقی
کی مہارت پروان چڑھے گی جس میں گانا گانا اور موسیقی
کے آالت بجانا ،ریاضت کرنا ،فی البدیہہ نغمہ سرائی کرنا،
موسیقی بنانا اور موسیقی ترتیب دینا شامل ہیں۔ وہ موسیقی کو
سننا اور جانچنا بھی سکھیں گے۔

جغرافیہ
بچے اپنے علم میں اضافہ کریں گے اور یہ جانیں گے کہ
کس طرح مختلف عوامل انسانی اور قدرتی مناظر کو تشکیل
دیتے ہیں۔ وہ تحقیق کریں گے ،نقشے استعمال کریں گے،
ڈیٹا اکھٹا کریں گے اور تجزیہ کریں گے اور مختلف
معلومات کا خالصہ نکالیں گے۔
ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ روزمرہ امور
کے بارے میں اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے کریں ،اپنی
رائے قائم کریں اور اس پر غور کریں اور ماحول اور
دنیا کے بارے میں اپنے کردار سے متعلق احساس ذمہ
داری پیدا کریں۔

آرٹ اور ڈیزائن
بچے جلدی یہ قابلیت حاصل کرلیتے ہیں کہ وہ خود اپنے کام
کی تخلیق کرنے کے عمل اور دوسرے فنکاروں ،دستکاروں
اور ڈیزائنروں کے کام کے ساتھ رشتہ قائم کریں۔ وہ اپنے
مواد اور عوامل کے انتخاب میں بہت خود مختار ہوجائیں
گے اور وہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں بصری،
لمس والی اورحسّیاتی زبان کے استعمال میں پراعتماد
ہوجائیں گے۔
11

نصاب

تعلیم جسمانی (پی ای)
ِ

جیسے جیسے بچوں کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے ،انکی
تکنیکی طور پرمشکل سرگرمیوں میں حصہ لینے کی
صالحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ وہ دوسروں کے ساتھ مل کر
کام کرنے کے فوائد سے آگاہی حاصل کریں گے جس سے
ٹیم بنانے یا شراکت داری میں مضبوطی آئے گی تاکہ وہ
دوسروں کو ہراسکیں۔ وہ ایونٹز میں حصہ لینے کی تیاریاں
کرنا بھی سکیں گے۔
اسکول بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ اس بات کو
سمجھیں کہ سرگرمیوں میں حصہ لینے سے ان کی صحت
کو فائدہ ہوگا اور وہ فٹ رہیں گے اور اپنی بہتری اور مفاد
کے لئے بڑی ذمہ داریاں اٹھائیں گے۔

میرا بچہ اور کیا سیکھے گا؟
قومی نصاب میں موجود تمام مضامین کے ساتھ آپ
کے بچے مذہبی تعلیم (آر ای) ،پرسنل اور سوشل تعلیم
(پی ایس ای) اور جنسی تعلیم کے ایک پروگرام پر بھی
عمل کریں گے۔
الزمی طور پر یہ اسکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ منصوبہ
بندی کرے ،آر ای اور پی ایس ای کا ایک وسیع اور متوازن
پروگرام ،اور جنسی تعلیم اس طرح مہیا کرے جس سے
پڑھنے والوں کی خصوصی ضروریات کو پورا کیا
جاسکے۔
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لِٹریسی اور نیومیریسی
ستمبر  2013سے لٹریسی اور نیومیریسی (ایل این ایف) کا
ایک نیا فریم ورک قانونی طور پر متعارف کرایا جا رہا ہے
جس کا مقصد  5سے  14برس تک کی عمر کے بچوں میں
لٹریسی اور نیومیریسی کی مہارت میں ترقی کی حمایت کرنا
ہے۔
تمام بچوں کی مدد کی جائے گی کہ وہ اپنی لِٹریسی اور
نیومیریسی کی مہارتوں میں اضافہ کریں۔ یہ مہارتیں صرف
انگریزی ،ویلش اور حساب سیکھنے سے متعلق نہیں ہیں بلکہ
یہ اس بارے میں بھی ہیں کہ مختلف حاالت اور مختلف قسم
کی سرگرمیوں میں کس طرح ان کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔
لِٹریسی میں مختلف مہارتیں شامل ہیں جن میں بولنا ،سننا،
پڑھنا اور لکھنا شامل ہیں اور جن سے ہم اپنے گرد دنیا کا
ادراک کرتے ہیں۔
نیومیریسی کی بنیاد ریاضی کی مبادیات پر ہے۔ نیومیریسی
میں ایسی مہارتیں شامل ہیں جوکہ مختلف حاالت میں حقیقی
دنیا کے مسائل کے حل کے لئےاستعمال ہوتی ہیں۔ اس میں
یہ بھی شامل ہے کہ کس طرح اعدادی استدالل کے استعمال
سے مسائل کے حل کے لئے منصوبہ بندی کی جائے اور
پھر اس کے بعد ریاضیاتی طریقہ کار کے استعمال سے ان
کا حل ڈھونڈھا جائے۔
یہ لٹریسی اور نیومیریسی فریم ورک ساالنہ طور پر لٹریسی
اور نیومیریسی کی توقعات کی نشاندہی کرتا ہے اور بچوں
میں لٹریسی اور نیومیریسی کی مہارت کو قومی نصاب میں
موجود تمام مضامین اور وسیع اقسام کی سرگرمیوں کے
ذریعے ترقی دینے میں مدد کرے گا۔
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A parent’s guide. Key Stage
2

پڑھنے اور نیومیریسی کے
ٹیسٹ کیا ہیں؟
قومی ٹیسٹ
سیکھنے والوں کی اچھی پیش رفت کو یقینی بنانے کا
بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ
وہ کبھی بھی پیچھے نہ رہ جائيں۔ اس مقصد کو صرف
سیکھنے والے کی کارکردگی کی باقاعدہ نگرانی اور
تشخیص کے ذریعے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے اور اس
وجہ سے ،مئ  2013سے ،ویلز میں دو سال سے لے
کر نو سال تک تمام سیکھنے والے لٹریسی اور
نیومیریسی ٹیسٹ میں بیٹھیں گۓ۔
ان ٹیسٹوں کا دورانیہ تقریبا ایک گھنٹہ ہوگا اور ان کو
اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ چند سیکھنے والے ان
کو "حصوں" میں دے سکیں گے۔
یہ نوجوان سیکھنے والوں اور سیکھنے کی اضافی
ضروریات رکھنے والوں کے لئے خاص طور پر
ضروری ہے۔ یہ سیکھنے والوں کی ضروریات پر مبنی
ہیں اور ان کو کسی سال کے گروپ ،کالس یا پھر
چھوٹے گروپ کی بنیاد پر فراہم کیا جاسکتا ہے۔
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پڑھنے کے ٹیسٹ
پڑھنے کے ٹیسٹ دو سالوں کے گروپوں کا احاطہ کریں
گے (ایئر  – 2ایئر  ،3ایئر  – 4ایئر  ،5ایئر  – 6ایئر 7
اور ایئر  – 8ایئر )9۔  2014کے لئے نۓ ٹیسٹ تیار کیۓ
جائيں گۓ تاکہ کوئی بھی سیکھنے واال ایک ٹیسٹ دو مرتبہ
نہ دے۔
یہ ٹیسٹ چند پیسجز پر مشتمل ہونگے جن کے بعد مختصر
بند جوابات اور ایک سے زیادہ جوابات والے سواالت
پوچھے جایئں گے۔ تاہم ،اسکولوں کے لئے اختیاری ٹیسٹوں
کا مواد بھی دستیاب ہوگا جس کو وہ سیکھنے والوں کی
طاقت اور کمزوریوں کے بارے میں مزید تحقیقات کے لئے
استعمال کرسکتے ہیں۔

نیومیریسی ٹیسٹ
نیومیریسی کا ٹیسٹ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک
حصہ عددی طریقہ کار کے بارے میں معلومات کا جائزہ لیتا
ہے جیسے جمع ،تقسیم اور ضرب ،جبکہ دوسرا ،منطق کا
ٹیسٹ ،سیکھنے والے کی اس معلومات کو روزمرّ ہ کی
مشکالت کو حل کرنے کے لئے استعمال کرنے کی
صالحیت کا جائزہ لیتا ہے
 2013میں نیومیریسی ٹیسٹ صرف طریقہ کار کے بارے
میں معلومات کو جانچے گا۔ اس سے اساتذہ کو اپنے
نیومیریسی کو پڑھانے کے طریقے پر نظرثانی کرنے کا
وقت ملے گا اور اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ سیکھنے
والے ان چیزوں سے واقف ہو جائيں جن کا سامنا ان کو پہلی
مرتبہ مئ  2014میں ہونے والے منطق کے ٹیسٹ میں بیٹھ
کر کرنا پڑے گا۔
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گھر پر سیکھنا

میں اپنے بچے کی سیکھنے میں
مدد کس طرح کر سکتا/سکتی ہوں؟
والدین کی شمولیت بچوں کو سکیھنے میں مدد دینے کے
لئے بہت اہم ہے۔ آپ نہ صرف گھر پر بلکہ آپ اپنی
روزمّرہ زندگی میں بھی اکھٹے رہ کر سرگرمی سے اپنے
بچوں کی سیکھنے میں مدد کرسکتے ہیں۔ ان میں دلچسپی
لیں اور ان سے بات کریں کہ وہ کونسا عنوان اسکول میں
پڑھ رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ انہیں مطالعے
اور اپنا ہوم ورک کرنے کے لئے خاموش جگہ میسر ہو۔

گھر میں اکھٹا پڑھنے کے لئے تجاویز
•اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ پڑھے ،چاہے
وہ  10منٹ کے لئے ہی کیوں نہ ہو ،اس سے بہت فرق
پڑسکتا ہے۔ پڑھنے کا مواد مختلف ہوسکتا ہے ،اپنے بچوں
کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ نہ صرف کتابیں اور رسائل
پڑھیں بلکہ اس کے ساتھ وہ ویب سایٹز ،ایپز اور گیمز اور
اس طرح کی دوسری چیزیں بھی پڑھیں۔
•اپنے آپ کو خبروں سے اپ ڈیٹ رکھنے سے بچوں کو
اپنی مقامی ،قومی اور عالمی برادری سے باخبر رہنے
میں مدد دے گا۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اخبار
یا خبروں والی ویب سایٹس ہفتے میں ایک یا دو دفعہ
پڑھیں۔
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•جب آپ گھر کے بل دیکھیں تو ان سے بات کریں کہ بل کیا
بتاتے ہیں اور اس کی ادائیگی کے مختلف طریقہ ہائے کار
کیا ہیں۔ یہ زندگی کے لئے ایک بہت گراں قدر مہارت ہے۔
•بچوں کو دوروں ،چھٹیوں یا ایونٹز اور یہاں تک کے گھر
کے ڈی آئی وائی کی منصوبہ بندی میں شامل کریں۔
•کوشش کریں کہ کچھ خاندانی ویکینڈز کی سرگرمیوں کو
ان چیزوں سے منسلک کریں جو ان دنوں ان کو اسکول
میں پڑھائی جارہی ہوں۔ یہ ان کے لئے پڑھنے کو زیادہ
پرلطف بنانے میں مدد دے گا۔
•یہ بات یاد رکھیں کہ وہ سرگرمیاں جن میں انٹرنیٹ ،گیمز
اور کھیلوں کا استعمال ہو وہ تمام مہارتوں اور علم کے
اطالق کے گراں قدر اور تفریح والے مواقع مہیا کرتے
ہیں۔
•اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنا
ہوم ورک کرنے کے لئے پوری کوشش کریں اور
اس کو وقت پر مکمل کریں۔

اسکول میں حاضری
یقینی طور پر بہترین طریقہ جس سے آپ اپنے بچوں کی
پڑھائی میں مدد کرسکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اسکول سے
غیرحاضر نہ رہیں۔ اپنے بچوں کو زندگی
میں بہتر آغاز مہیا کرنے کے لئے اس بات
کو یقینی بنائیں کہ وہ بروقت سکول آئیں۔
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وہ بچے جن کی خصوصی ضرویات ہوتی
ہیں کیا وہ بھی قومی نصاب کے مطابق
پڑھتے ہیں؟
اکثر بچے ،بشمول ان کے جن کی سیکھنے کے لئے اضافی
ضرویات ہوتی ہیں ،وہ قومی نصاب کے مطابق پڑھ سکیں
گے۔ تاہم ،کھبی کھبار ،ہیڈ ٹیچر یہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ
پورا نصاب یا اس قومی نصاب کے کچھ حصے کا اطالق،
عارضی طور پر ،ایک ایسے بچے پر نہ کیا جائے جس کی
خصوصی تعلیمی ضروریات ہوں۔ کچھ بچوں کے لئے
استثنائی صورتوں میں ،جسا کہ وہ بچے جن کے لئے لوکل
اتھارٹی نے سٹیٹمنٹ آف سپیشل ایجوکیشن نیڈ جاری کیا ہو،
یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ مستقل بنیادوں پر قومی نصاب
کا اطالق نہ کیا جائے۔ اس کو 'ڈس ایلیکیشن' کہا جاتا ہے۔
آپ  www.wales.gov.uk/educationandskillsپر
یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اضافی سکیھنے کی ضرویات والے
بچوں کو کیا مہیا کیا جاتا ہے۔
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کیا میں اپنے بچے کو قومی نصاب سے
خارج کروا سکتا ہوں؟
والدین کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو قومی
نصاب میں شامل مضامین سے خارج کروا سکیں یا ان
انتظامات سے نکال سکیں جن کے تحت ان مضامین میں ان
کی پیشرفت کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تاہم آپ کو یہ حق حاصل
ہے کہ آپ اپنے بچوں کودی جانے والی مذہبی اور جنسی
تعلیم سے خارج کروا سکیں۔
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آپ کے بچے کا جائزہ

میرے بچے کا جائزہ کس طرح لیا
جاتا ہے؟
قومی نصاب کے ہر مضمون کا اپنے چیلنج پیش کرنے
والے اہداف کا سیٹ ہوتا ہے جوکہ عام قومی سکیل کے کئی
مراحل ،یا درجات کا احاطہ کرتا ہے۔ ہرمضمون میں آپ
کے بچے کی پشرفت کی جانچ نیشنل سکیل ،جس کے
 8درجات ہیں اور غیر معمولی کارکردگی ( )EPکے تحت
کی جاتی ہے۔ اس سے اساتذہ کو مدد ملتی ہے کہ وہ اپنے
اسباق کی عمر اور قابلیت کے مطابق منصوبہ بندی
کرسکیں اور وہ بچوں کی پیشرفت کی جانچ کر سکیں۔
تمام مضامین اور سرگرمیوں میں اساتذہ ہر روز بچوں کے
کام کا جائزہ لیتے ہیں۔ خاص طور پر ،وہ انگریزی ،ویلش
(چاہے وہ پہلی یا دوسری زبان ہو) ،حساب اور سائنس
جیسے اہم مضامین پشرفت کا جائزہ لیتے ہیں۔
اساتذہ یہ فیصلہ کریں گے کہ قومی نصاب کے پیمانے میں
سے کونسا درجہ صحیح معنوں میں آپ کے بچے کی
پیشرفت ان اہم مضامین میں دکھاتا ہے۔ یہ جائزہ آپ کے
بچے اسکول کے کام اور انکے ہوم ورک کے تمام پہلوؤں
سے متعلق ہے۔
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مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرا بچہ
کیسا جارہا ہے؟
کم از کم سال میں ایک دفعہ آپ کواپنے بچے کی پیشرفت
کے بارے میں ایک تحریری رپورٹ موصول ہو گی۔ آپ کو
موقع دیا جائےگا کہ آپ اپنے بچے کے استاد سے ملیں۔
قومی نصاب اسیسمنٹ ساالنہ رپورٹ کا حصہ ہوگا۔ ابتدائی
رپورٹ میں آپ کے بچے کے استاد کی طرف سے فیڈبیک
شامل ہوگی جس میں آپ کے بچے کی خوبیوں اور وہ
چیزیں جہاں بہتری کی گنجائش ہو ،حاضری اور کامیابیوں
کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہ رپورٹ اس بحث کی بنیاد
کا حصہ ہوگی جو کہ آپ کے بچے کے سیکھنے کی
ضروریات اور اگلے اقدامات کے بارے میں ہوگی۔
کی سٹیج  3کے اختتام پر آپ کے بچے کے لئے ہر مضمون
میں قومی نصاب کے درجے شامل کئے جائیں گے۔ یہ آپ
کو اپنے بچے کی پیشرفت اور قومی نصاب کے معیار پر
اس کی کامیابی کے بارے میں فوری تصویر کشی کرے گا۔
رپورٹ میں یہ معلومات بھی شامل ہوں گی کہ پورے اسکول
کا نتیجہ مقامی اور قومی معیار پر کیسا ہے۔
اسکول کی رپورٹوں کے بارے میں مزید
معلومات حاصل کرنے کے لئے
www.wales.gov.uk/educationandskills
پر جائیں۔
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قومی نصاب کے درجے
قومی نصاب کے نتائج  ،2 ،1اور 3

اساتذہ لیول  1کی کامیابی سے پہلے آنے والے تین 'نتائجی' اقدام کو بروے کار التے ہوئے
اُن بچوں کی پیشرفت کے بارے میں رپورٹ کرسکتے ہیں جو وہ قومی نصاب کے پہلے
اقدام کے حصول کے لئے کام کررہے ہوں۔

قومی نصاب کے لیول  3 ،2 ،1اور 4

بعض بچوں کے لئے متوقع لیول سے کم کارکردگی بھی بڑی کامیابی ہوگی۔

قومی نصاب کا لیول 5

کی سٹیج  3کے اختتام پر تمام بچوں کے لئے یہ متوقع لیول ہے – تمام نہیں لیکن اکثر
بچے یہ لیول حاصل کریں گے۔

قومی نصاب کے لیول  7 ،6اور 8

لیول  6یا اس سے آگے کی کامیابی یہ دکھاتی ہے کہ وہ اوسط سے زیادہ کامیابی حاصل
کر رہے ہیں۔

غیر معمولی کارکردگی ()EP

کچھ بچوں سے توقع کی جائے گی کہ وہ متوقع لیول سے بہت زیادہ کامیابی حاصل
کریں۔

 – Nلیول نہیں دیا گیا

انتہائی کم مواقع پر ایسے حاالت پیدا ہوجاتے ہیں جن کی بنا پر اسکول کافی علم اور ثبوت
رکھنے سے قاصر ہوتا ہے جن پر ایک استاد کی جانچ کو بنیاد بنایا جاسکے۔

 – Dاطالق نہیں ہوتا

چند حاالت میں ہیڈ ٹیچر یہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ تمام قومی نصاب یا اس کے کسی حصے
کا اطالق کسی فرد پر نہیں ہوتا ،مثال کے طور پر کسی بچے کی خصوصی تعلیمی
ضروریات کی وجہ سے۔
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یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مختلف بچے مختلف شرح کے
تحت کامیابی حاصل کریں گے ،لیکن پرائمری اسکول کے
اختتام پر بچوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہر ایک
مرکزی مضمون میں قومی نصاب کے سکیل  4کے مطابق
کامیابی حاصل کریں۔
قومی نصاب کے لیول کی مزید تفصیالت کے
لئے مالحظہ کریں
www.wales.gov.uk/educationandskills

پڑھنے اور نیومیریسی کے ٹیسٹوں
کی اسکورنگ اور رپورٹنگ
ان ٹیسٹوں کو اسکولوں میں مارک کیا جائے گا اور
سیکھنے والوں کے خام اسکوروں کو سٹینڈرڈائزڈ
اسکوروں اور عمر سے مطابقت رکھنے والے اسکوروں
میں تبدیل کیا جائے گا۔ سٹینڈرڈائزڈ اسکور دیکھائے گا کہ
ٹیسٹ میں آپ کے بچے کی کارکردگی اس کے ہم عمر ان
بچوں کے مقابلے میں کیسی ہے جنہوں نے ویلز میں ہونے
والے ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ عمر سے مطابقت رکھنے والے
اسکور سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آیا آپ کے بچے کی
پڑھنے کی عمر (اور اس کے برابر نیومیریسی کی عمر)
اس کی اصل عمر کے برابر ہے ،یا اس سے اوپر یا نیچے
ہے ،اور اس کا مظاہرہ بچے کی ٹیسٹ میں کارکردگی سے
ہوگا۔ آپ کو یہ اسکور آپ کے بچے کے اسکول سے وصول
ہونے والی ایک رپورٹ میں ملیں گے۔
یہ اسکور آپ کے بچے کی پڑھنے اور نیومیریسی میں
کارکردگی کے بارے میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ
کے بچے کے استاد ان چیزوں میں اس کی کارکردگی کی
مکمل تصویر ٹرم کی اختتامی رپورٹ میں دیںگے۔
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رپورٹیں
اسکول کی
A parent’s guide. Key
Stage
2

اسکول کی رپورٹیں
اسکول کی جانب سے مزید معلومات
اور رپورٹ موصول کرنے کا مجاز
کون ہے؟
آپ اپنے بچے کی رپورٹ کی ایک نقل اسکول سے لینے
کے مجاز ہیں۔ آپ گورنروں کی ساالنہ رپورٹ کی ایک
نقل موصول کرنے کے بھی مجاز ہیں۔
طالق یافتہ یا علیحدہ ہوجانے والے والدین جن کی بچے
کے لئے والدین کی ذمہ داریاں ہوں مساوی طور پر مجاز
ہیں کہ وہ یہ معلومات حاصل کریں ماسوائے اُس صورت
کہ جب ایک عدالتی حکم اِس کی مناہی کرے۔
والدین/کیئررز کی ذمہ داریوں کے بارے میں مزید
معلومات کے لئے اِس ویب سائٹ پر جائیں
www.wales.gov.uk/educationandskills
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آپ کو مزید معلومات درکار ہے؟
آپ مندرجہ ذیل ذرائع سے مزید معلومات حاصل کرسکتے
ہیں۔
• اپنے اسکول سے – اپنے بچـے کے استاد ،ہیڈ ٹیچر یا
گورننگ باڈی کے کسی رکن سے بات کریں۔
• اپنی لوکل اتھارٹی سے۔
• ہماری اس ویب سائٹ
www.wales.gov.uk/educationandskills
www.wales.gov.uk/schoolsinfo4parents
پر جا کر۔
• کیرئیر ویلز کی ویب سائٹ
 www.careerswales.comپر جاکر

اگر میرے خدشات ہوں تو میں کس سے
بات کرسکتا ہوں؟

اسکولوں کی
درجہ بندی
درجہ بندی کا مقصد نہ تو
اسکولوں پر لیبل لگانا ہے،
نہ ہی ان کا نام لے کر ان کو
بدنام کرنا ،اور نہ ہی لیگ
ٹیبل تشکیل دینا ہے۔ اس کا
مقصد اسکولوں کو گروپوں
میں ڈالنا ہے تاکہ شناخت کی
جا سکے کہ :کن کو مدد کی
ضرورت ہے اور کن سے
ہم سیکھ سکتے ہیں۔ درجہ
بندی سے پورے ویلز میں
اسکولوں میں موثر بہتری
النے میں مدد ملے گی۔
www.wales.gov.uk/
schoolsinfo4parents

اگر آپ کو خدشات ہوں تو سب سے پہلے آپ اپنے بچے
کے استاد سے بات کریں۔ اگر آپ کے بچے کے اسکول نے
کسی ایسے فرد کو نامزد کیا ہو جس سے خدشات اور
شکایت میں پہلے بات کرنے کی ضرورت ہو تو آپ ان سے
بھی بات کرسکتے ہیں۔
اگر آپ کے پھر بھی خدشات ہوں تو آپ ان کو بطور شکایت
کے اٹھا سکتے ہیں۔ اسکول کی شکایات کے بارے میں آپ
کو بتا دیا جائے گا کہ آپ یہ کس طرح کرسکتے ہیں۔
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کی سٹیج  4میں ایک ہموار قدم
بچے الزمی تعلیم کے آخری دو سال میں ایک نصاب
پڑھیں گے جس میں انگریزی ،ویلش ،ریاضی اور سائنس
کے مضامین شامل ہوں گے۔
وہ فزیکل ایجوکیشن ،مذہبی تعلیم ،پرسنل اور سوشل
ایجوکیشن ،جنسی تعلیم کی پڑھائی بھی جاری رکھیں گے
اور وہ کیریئر اور کام کی دنیا کے بارے میں بھی سیکھیں
گے۔
اکثر مختلف مضامین پڑھیں گے جوکہ ایسی کوالیفیکیشن
کی طرف لے جائے جیسا کہ سرٹفیکیٹ آف سیکنڈری
ایجوکیشن ()GCSEs۔
اسکول نوجوانوں اور ان کے والدین/کیئررز کی مدد کے
لئے بہت معلومات مہیا کرتے ہیں تاکہ  14سال کی عمر
اور اس کے بعد اپنی تعلیم کے بارے میں اچھے فیصلے
کرنے میں ان کی مدد کی جائے۔
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کی سٹیج  4میں انتخاب
کی سٹیج ( 3سال  )9کے آخری سال میں سیکنڈری اسکول
میں ،جن کا انتظام مقامی اتھارٹیز کرتی ہیں ،نوجوانوں کو کم
از کم  30کورسوں میں سے انتخاب کرنے کا موقع دیا جائے
گا۔ ان میں سے کم ازکم  5پیشہ ورانہ یا کیریئر پر مبنی یا
عملی کورس ہوں گے۔
اس سے انہیں موقع ملتا ہے کہ وہ ایک وسیع اور متوازن
نصاب کی پیروی کریں اور ایسے کورسوں کا انتخاب کریں
جن میں ان کی دلچسپی ہو اور جو ان کی حوصلہ افزائی کریں۔
اس سے انہیں کی سٹیج  4کے اختتام پر اچھے نتائج حاصل
کرنے میں مدد ملے گی۔
کی سٹیج  4میں نوجوانوں کو لرنر سپورررٹ سروس تک
رسائی حاصل ہوگی بشمول لرننگ کوچنگ کے ،جس کی وجہ
سے انہیں اپنے سکیھنے میں روکاوٹوں کو ہٹانے میں مدد
ملے۔
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کی سٹیج 4

ویلز کا بکلوریٹ
اکثر اسکول آج کل ویلش بکلوریٹ کی کوالیفیکیشن حاصل
کرنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں–
کور اور آپشنز۔ کور الزمی ہوتا ہے اور یہ پانچ حصوں سے
ملکر بنتا ہے۔
• ضروری سکلز ویلز اور کی سکلز
• کام سے متعلق تعلیم
• ویلز ،یورپ اور دنیا
• پرسنل اور سوشل تعلیم
• انفرادی تحقیق
طلبہ اسکول کی جانب مناسب مراحل پر مہیا کی جانے والی
کوالیفیکیشن کا انتخاب کرسکتے ہیں ۔ یہ طلبہ کی مناسبت
سے جی سی ایس ای یا کوئی پیشہ ورانہ کوالیفیکیشن
ہوسکتی۔
 14 – 19سال کے بچوں کی کوالیفیکیشنز کے جائزے کے
بعد ویلز کی حکومت ویلش بکالوریئٹ میں چند تبدیلیاں الۓ
گی جن کا اطالق ستمبر  2015سے شروع ہونے والے
کورسوں پر ہوگا۔
ویلش بکالوریئٹ کے بارے میں مزید معلومات کے لیۓ:
www.wales.gov.uk/topics/ educationandskills/
/qualificationsinwales
qualificationtypesinwales/welshbac
اور کوالیفیکیشنز کے جائزے کے بارے میں معلومات کے
لیۓwww.wales.gov.uk/ topics/ :
educationandskills/qualificationsinwales
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کی سٹیج  4میں کیریئر کے بارے میں
سوچنا اور کام کی دنیا
میرا بچہ کیا توقع رکھ سکتا ہے؟
• کیریئر اور کام کی دنیا اسکول کے نصاب کے اہم حصے
ہیں جو کہ بچوں کو اپنے مستقبل میں مالزمت شروع
کرنے کے لئے تیار کرتے ہیں۔ اسکولوں کو اِس بات کو
یقینی بنانا چاہیئے کہ بچوں کے پاس کام کی دنیا ،آجروں
کو مطلوب ہنر اور تعلیمی کوائف کے بارے میں جاننے
کے مواقع اور پیشوں کے انتخاب کی ایک وسیع رینج
دستیاب ہے۔
•  14سے  19سال کے بچوں کے لئے کام کا تجربہ
حاصل کرنا ان کے سیکھنے کے عمل کا اہم حصہ ہے۔
یہ انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے علم اور سمجھ بوجھ
میں اضافہ کریں ،اور ان مہارتوں میں اضافہ کریں جن
کی انہیں کام کی دنیا اور اینٹرپرائز اور انٹرپرنیورشپ
کے لئے ضرورت ہو گی۔
اس میں بچوں کا کسی آجر کے پاس پلیسمنٹ بھی شامل
ہے۔ اگرچہ اسکولوں کے لئے یہ الزمی نہیں ہے کہ وہ
کام کا تجربہ مہیا کریں ،لیکن بہت سارے ایسا کرتے ہیں۔

29

مفید رابطے
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 11-14سال تک کی عمر کے بچوں
کے والدین کے لئے مفید رابطے
مفید رابطوں کی یہ فہرست والدین کی حیثیت سے مزید
معلومات حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرے گی تاکہ آپ
اپنی زندگی میں موجود بچوں کی حمایت کر سکیں۔
*بائٹ سائز بی بی سی کی برطانیہ میں بچوں کی اسکول کے
کام میں مدد دینے کے مفت آن الئن وسائل میں سے ہے۔
www.bbc.co.uk/bitesize
*چائلڈ الئن  24گھنٹے کام کرنے والی رازدارانہ سروس ہے
جو برطانیہ میں ان بچوں اور نوجوان لوگوں کے لئے ہے جو
کہ بچوں کے ساتھ بدسلوکی سے لے کر ڈرگز جیسے کسی
بھی قسم کے خدشات سے نمٹتی ہے۔
www.childline.org.uk
*لو ریڈنگ فار کڈز آپ کی ان کتابوں کو دریافت کرنے میں
مدد دیگی جو ان کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان میں
پڑھنے سے محبت پیدا کریں گی۔
www.lovereading4kids.co.uk
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year 3. Ages 7 & 8

والدین اور کیئررز کے لئے سیکنڈری اسکول گائیڈ
کی سٹیج 3؛  11-14سال کی عمر کے لئے

*سم ڈاگ ایک ایسی سائٹ ہے جو ایسے کھیل فراہم کرتی
ہے جن کے ذریعے ریاضی کو تفریح کے طور پر پیش
کیا جاتا ہے۔ یہ تمام کھیل مفت ہیں اور آپ کو یہ اختیار
ہوگا کہ آپ اضافی خصوصیات کے لئے رکنیت بھی
حاصل کر سکتے ہیں۔ www.sumdog.com
اپرینٹسشپز پیشہ ورانہ قابلیت حاصل کرنے کے ليۓ ہیں۔
ویلز میں اپرینٹسشپز کے بارے میں معلومات حاصل کریں،
اور یہ جانیں کہ یہ پروگرام آپ کے بچوں کے لئے کیوں
صحیح ثابت ہو سکتے ہیں۔  www.wales.gov.ukپر
جائیں اور اپرینٹسشپز ویلز اور والدین کا سیکشن دیکھیں۔
Go to www.wales.gov.uk
چینج4الئف آپ کو اور آپ کے خاندان کو مزید صحت مند
اور خوش رہنے کے لئے خیاالت اور ترکیبیں دیتی ہے۔
www.change4lifewales.org.uk
آپ کے بچے کے اسکول کی کارکردگی کیسی ہے؟
ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو پورے ویلز میں اسکولوں کی
کارکردگی کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔
www.mylocalschool.wales.gov.uk
*والدین کے لئے بی بی سی کے مشورے
ہوم ورک میں مدد سے لے کر خصوصی تعلیم کی
ضروریات ،اسکول میں اپنے بچے کی مدد کرنے کے
طریقے کے بارے میں معلوم کریں۔
www.bbc.co.uk/schools/parents
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ایم ای آئی سی
ویلز میں بچوں اور نوجوان لوگوں کے لئے رازدارانہ ہیلپ
الئن سروس ہے۔ آپ کے مقامی عالقے میں کیا ہو رہا ہے
سے لے کرغنڈہ گردی سے نمٹنے کے بارے میں معلوم
کرنے کے لئے۔
www.meiccymru.org
کیریئرز ویلز
اپنے بچے کی مستقبل کے کیریئر کے انتخابات میں مدد
کرنے کے بارے میں معلومات اور مشورے کے لئے۔
www.careerswales.com
ایسٹن
اپنے بچے کے اسکول کی کارکردگی کے بارے میں مزید
معلومات حاصل کریں۔
www.estyn.gov.uk

*براۓ مہربانی یاد رکھیں کے یہ ویب سائٹ صرف انگریزی
میں دستیاب ہے۔
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