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 عزیز والد/ والده اور سرپرست:
 

تک کے تمام ایلیمنڻری اسکول  6کے اسکول بورڈ نے کنڈرگارڻن سے گریڈ  )FCPS(رفیکس کاؤنڻی پبلک اسکولزئفی
کے طلباء کے ساتھ استعمال کرنے کے لیۓ ایک یونیورسل اسکرینر اسسمنٹ طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ یونیورسل 

اسکرینر اسسمنٹ میں مطالعہ کا ڻیسٹ اور ریاضی کا ڻیسٹ شامل ہے۔ کنڈرگارڻن کے طلباء صرف مطالعہ کی جانچ 
 ء ریاضی اور مطالعہ دونوں کی جانچ حاصل کریں گے۔کے طلبا 6-1حاصل کریں گے۔ گریڈ 

 
اس جانچ کا مقصد ایسے طلباء کی شناخت کرنا ہے جو بنیادی خواندگی اور ریاضی کی مہارتوں میں کمزور ہیں۔ 

یونیورسل اسکرینر کے نتائج کی بنیاد پر، کچھ طلباء کو ایک اضافی جانچ کی ضرورت پیش آسکتی ہے اس بات کی 
کے لیۓ کہ وه کونسے مخصوص تعلیمی شعبے ہیں جن میں انہیں مدد درکار ہے۔ یونیورسل اسکرینر کے مزید تشخیص 

مطلعہ کا ڻیسٹ، کسی بھی ضروری اضافی تشخیص کے ساتھ مل کر، پرائمری طلباء کے لیئے ریاست کی طرف سے 
 کی جانے والی ڻیسڻنگ کے معیارات پر بھی پورا اترتا ہے۔ 

 
یونیورسل اسکرینر اور کوئی بھی ضروری اضافی تشخیص تعلیمی سال کے شروع میں دی جائے گی۔ گریڈ لیول اور 

گزشتہ جانچی گئی کارکردگی کی بنیاد پر، طلباء سردیوں اور/ یا بہار میں دوباره جانچ حاصل کرسکتے ہیں۔ اسکول، ہر 
ے کے ڻیسٹ کی متوقع تاریخوں کے لیۓ، براه کالس میں ڻیسڻنگ کی مخصوص تاریخیں طے کریں گے۔ اپنے بچ

 مہربانی اپنے بچے کے ڻیچر سے رابطہ کریں۔ 
 

میں کی جانے والی یونیورسل اسکرینر کے بارے میں ایک چھوڻی ویڈیو شامل  FCPSاضافی معلومات سمیت، جس میں 
اس جانچ کے بارے  آپ اگر  https://www.fcps.edu/node/33718ہے، اس ویب سائٹ پر مالحظہ کی جا سکتی ہے 

 پوچھنا چاہتے ہیں تو براه مہربانی اپنے بچے کے ڻیچر یا  اسکول کے ڻیسٹ کوآرڈینیڻر سے رابطہ کریں۔ میں مزید سوال
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