طالبعلم/طالبہ

گریڈ

سکول کا نام

صفحہ  1میں سے 1

تک

رپورٹ پریڈ

سے
حاضری

تبصرے

داخلے کے کل دن:
حاضری کے دن:
غیر حاضری کے دن:

تعلیمی نمبر

موجودہ تاخیر موجودہ
غیر
سے
حاضری حاضری

طرزعمل

کوشش

آخری

امتحان

چوتھا
گریڈنگ
پریڈ

دوسرا
سمسٹر

تیسرا
گریڈنگ
پریڈ

پہال
سمسٹر

دوسرا
گریڈنگ
پریڈ

پہال
گریڈنگ
پریڈ

PO Box 389
Manassas, VA
20108

استاد/استانی

کورس
کا ٹائٹل

نمبروں کی تفصیل
_____________ کے والد
والدہ/سرپرست کیلیئے:

کوشش/طرزعمل
 =Oزبردست
 =Sمطمئین
 =Uغیر مطمئین

تعلیمی نمبر:
 =Aزبردست  = )+( Bاوسط سے زیادہ  =)+( Cاوسط
 (+) Dاوسط سے نیچے  =Iنامکمل  =Fفیل
 =AUجانچ پڑتال  =WFنکل گیا فیل
 =NG/NMکوئی گریڈ نہیں  =WPنکل گیا پاس
ایڈوانس ،پری  ،IBMYP ،APپری =IGCSE ،IB
ایڈوانس لیول کورسز
 +بیان کی گئی ایڈوانس/بڑھی ہوئی ،ایڈوانس پلیسمنٹ

مڈل سکول کے تبصرے
اضافی تبصرہ منسلک ہے

ہائی سکول کے تبصرے
استاد/استانی کی طرف سے مالقات کی درخواست

کالس میں سرگرمی سے حصہ لیتا/لیتی ہے
کارکردگی میں بال شبہ بہتری دکھائی

طالبعلم/طالبہ تعاون /لحاظ کرتا/کرتی ہے۔
ذاتی نظم و ضبط کی مزید ضرورت ہے

گھر کا کام کرنے میں ناکامی
طالبعلم/طالبہ تعاون /لحاظ کرتا/کرتی ہے

مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے
موثر انداز میں اپنی بات سمجھاتا/سمجھاتی ہے

گھر کا کام کرنے میں محنتی ہے
اعلی معیار کا کام ہے
ٰ

بنیادی مہارتوں میں بہتری النے کی ضرورت ہے
گھر کا کام کرنے میں محنتی ہے

گھر کا کام اضافی توجہ سے کرتا ہے
جماعت کیلیئے سازو سا مان النے کی ضرورت ہے

ذمیہ کام مکمل نہیں کیے گئے
کالس میں پوری سرگرمی سے حصہ لیتا/لیتی ہے

کالس میں حصہ لینے کی ضرورت ہے

کام مسلسل اعلی معیار کا ہے

کالس میں مزید ذاتی نظم و ضبط پیدا کرنے کی ضرورت ہے
غیر حاضری کی وجہ سے حاصل کردہ نمبروں پر اثر پڑا

کارکردگی میں بال شبہ بہتری دکھائی ہے
جماعت کیلیئے سازو سا مان النے کی ضرورت ہے

کام بروقت مکمل کرنا چاہئیے

ٹیسٹوں  /کوئز کیلئے تیاری کی ضرورت ہے

چھوٹ جانے واال کام مکمل نہیں کیا
ٹیسٹ اور کوئز میں میں کم نمبر

ساٹھ فیصد سے کم کام مکمل ہے
غیر حاضری /تاخیر سے آمد نے کامیابی کو متاثر کیا ہے

تبدیل شدہ تعلیمی پروگرام میں حصہ لیتا/لیتی ہے
انفرادی تعلیمی پروگرام کی ٹیم کے ترمیم شدہ نصاب میں شرکت کرتا/کرتی ہے

جسمانی تعلیم کیلئے طے شدہ لباس پہننے میں ناکامی
کارکردگی کے امتحان سے استثنا

ہائی سکول کریڈٹ کورس کیلیئے کارکردگی کے امتحان سے استثنا
 SOLکے امتحان سے استثنا

 SOLکے امتحان سے استثنا
انفرادی تعلیمی پروگرام کی ٹیم کے ترمیم شدہ نصاب میں شرکت کرتا/کرتی ہے

