
 
 

3.A.- 1.1.23 ٭ترمیم شده 
 

 اہداف 
یہ اہداف طلبہ کی تعلیم و کامیابی کے نتائج کے متعلق اہمیت ممکنہ طور پر اہم  

آغاز میں شعبہ جات طے کرنے سے اسکول اور   شعبہ جات طے کرتے ہیں۔
آہنگ ڈسڻرکٹ مزید دانستہ، نتائج پر مبنی طریقوں سے وسائل اور طریقہ کار کو ہم 

 کر سکتے ہیں۔

مجموعی طور پر اہداف میں ہر طالب علم کی ترقی اور کامیابی کے لئے ضروری تین عوامل کو زیر غور رکھنا چاہیے: تعلیمی  
 اہداف کی تجویز دی جاتی ہے۔ 5زیاده سے زیاده  کامیابی؛ تعلیمی استقامت یا ثابت قدمی؛ اور سماجی و جذباتی بہبود و ترقی۔

 

اپنی  اہداف کی یہ ڈیڻابیس استعمال کریں۔ 18طلبہ کے نتائج پر اتفاق رائے کے حصول کے لئے نقطۂ آغاز کے طور پر اپنے 
 ضروریات پوری کرنے کے لئے اسے بال جھجک موافق بنائیں (مثالً ترمیم کریں، یکجا کریں)۔ 

 
 سماجی و جذباتی نشونما  1

ذاتی ہر طالب علم سماجی و جذباتی مہارتیں، 
ضابطہ کاری اور توجہ کی مہارتیں ظاہر کرے 

گریڈ میں کامیابی  3-گا جو ہر طالب علم کو کے
 کے لئے تیار کریں گی۔

 طلبہ کی آواز، وکالت اور قیادت  8
ہر طالب علم کو اپنے کالس روم اور اسکول میں 

فیصلہ سازی اور قیادت میں بامعنی طور پر حصہ  
 ڈالنے کا موقع ملے گا۔

 منصفانہ رسائی اور  15
 موقع

ہر طالب علم کو ایسی رفتار سے پیشرفت کرنے کے 
لئے ضروری معاونتوں تک رسائی حاصل ہو گی جو 

مواقع، تدریس اور کامیابی کے حصول میں رکاوڻوں کو  
 دور کر دے۔ 

 بنیادی تعلیمی تیاری  2
تک کامیاب   3سے گریڈ   PKہر طالب علم 

 منتقلی کے لئے تیاری کا معیار حاصل کرے گا۔
 شرکت اور شمولیت  9

فیصد کالسوں میں شرکت کرے گا  95ہر طالب علم 
اور اپنے اسکول اور تدریس میں شمولیت ظاہر کرے  

 گا۔

 ہائی اسکول گریجویشن تک استقامت  16
مہارتوں، ہر طالب علم کالج یا کریئر کے لئے ضروری  

ذہنی عادات اور دلی عزم کے ساتھ ہائی اسکول سے  
 گریجویٹ ہو گا۔

تک خواندگی، اعداد کے علم اور   3گریڈ  3
 سائنس میں کامیابی

کے اختتام تک ہر طالب علم خواندگی،   3گریڈ 
ریاضی اور سائنس میں گریڈ لیول کے معیارات  

 حاصل کرے گا۔ 

 مہارت بنیادی تعلیمی مضامین کی  10
ہر طالب علم اپنے کورس کے کام میں کامیابی کے 

لئے مساوی موقع حاصل کرے گا اور بنیادی مضامین 
میں اور کلیدی منتقلی کے گریڈ لیولز پر کارکردگی 

 کے معیارات پورے کرے گا۔

 کالج، کریئر اور زندگی کی تیاری 17
ہر طالب علم کالج، کریئر اور پوسٹ سیکنڈری کامیابی 

لئے تیار ہو کر ہائی اسکول سے گریجویٹ ہو گا  کے 
اور پوسٹ سیکنڈری تجربات میں کامیاب منتقلی جاری  

 رکھے گا۔

 مضبوط آغاز 4
کنڈرگارڻن میں کامیاب منتقلی میں معاونت کے 
لئے ہر طالب علم اعلٰی معیار کے پری اسکول  

 اور پری کے پروگرامز میں شرکت کرے گا۔

 رسائی اور کامیابیکورس کے سخت کام تک  11
ہر طالب علم کم از کم ایک پیش کرده ہائر لیول کورس  

تک رسائی حاصل کرے گا اور اسے مکمل کرے گا 
 )۔CTE ،GATE، دہرا اندراج، AP ،IB(مثالً 

 بدلتی دنیا کی تیاری 18
تمام طلبہ ایک متنوع اور تیزی سے ترقی پاتی دنیا میں 

مواصلت، معاونت،  کامیابی پانے کے لئے ضروری 
تنقیدی طرز فکر اور تخلیقی مہارتوں کے ساتھ 

 گریجویٹ ہوں گے۔

 صحت و بہبود 5
ہر طالب علم اپنی جذباتی، رویہ جاتی، ذہنی 

اور جسمانی ترقی میں مدد کے لئے ضروری  
 معاونت حاصل کرے گا۔ 

 ہر طالب علم کے لئے جاری ترقی 12
اور جن طلبہ  ہر طالب علم مسلسل ترقی ظاہر کرے گا 

نے ابھی تک معیارات پورے نہیں کیے، وه تیز ترقی  
 ظاہر کریں گے۔ 

  

 تحفظ، رابطہ اور شمولیت 6
ہر طالب علم اسکول کے مثبت ماحول کا تجربہ  
کرے گا جس میں اسکول کی ثقافت محفوظ اور 

تعلیم پر مرکوز ہو، اور طلبہ اور اساتذه کے  
 درمیان بھروسے کا تعلق ہو۔ 

 اعلٰی معیار کی تعلیمی معاونتوں تک رسائی 13
ہر طالب علم کو تعلیمی سنگ میل کے حصول کے 

لئے تعلیمی معاونت کے رسمی سسڻمز تک منصفانہ  
 رسائی اور شرکت حاصل ہو گی۔

  

 تعلیم کی ملکیت  7
ہر طالب علم ایسی ذہنی عادات اور رویے پیدا  
کرے گا جو تعلیم کی ملکیت، ذاتی آگاہی کی 

مثال ہوں گے اور ہر طالب علم کو اپنی  
ضروریات اور معاونتوں کی وکالت کرنے کا 

 موقع دیں گے۔ 

 منصفانہ اور معاون ماحول 14
ہر طالب علم ہراسانی/امتیاز سے پاک کالس روم اور  

اسکول کے ماحول کا تجربہ کرے گا اور منصفانہ اور  
 مساوی رویہ وصول کرے گا۔ 

  

 


