
 

 ووڈ بریج ٹاؤن شپ اسکول ڈسٹرکٹ

 

P. O. Box 428, School Street  Paul T. Postorino 

Woodbridge, NJ 07095        اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ 

 نصاب اور ہدایت کے لیے                8487-602( 732ٹیلیفون:)
 3103-636( 732فیکس: )

Paul.Postorino@Woodbridge.k12.nj.us 
 
 
 

 محترم والدین/سرپرست،

 

کی کالس میں گریجویشن یا ڈگری حاصل کرنے والے طلباء اس موسم بہار میں گیارہویں جماعت کے طلباء کے طور پر نیو جرسی گریجویشن  2024

جماعت کے تمام طلباء کے لیے وین11نیو جرسی کے قانون کی تعمیل کرتا ہے جس کے تحت  NJGPA( دیں گے۔ NJGPAاسیسمنٹ )پرفیشینسی 

اور  I، الجبرا ELA 10یہ نئی تشخیص طلباء کی  (.N.J.S.A 18A:7C-6ریاستی گریجویشن کی مہارت کی تشخیص کا انتظام کیا جانا ضروری ہے )

اور اس کے بعد گریجویشن کے لیے درکار پیمائشوں میں سے ایک ہوگا۔ نیو جرسی ڈیپارٹمنٹ آف  2024مائش کرے گا، اور جیومیٹری میں مہارت کی پی

 میں جاری کی جائیں گی۔ 2023( کو توقع ہے کہ طلباء کے اسکور کی رپورٹس جون/جوالئی NJDOEایجوکیشن )

 

NJGPA ایک ،ELA عنصر یا حصے اور ریاضی کے حصے پر مشتمل ہے( اسی پلیٹ فارم ،TestNav پر فراہم کیا جائے گا کہ طلباء نیو جرسی )

کے لیے دو یونٹس اور  NJGPA ELA( سے واقف ہیں اور اس موسم خزاں سے مضبوط آغاز کرتے ہیں۔ NJSLAاسٹوڈنٹ لرننگ اسیسمنٹس )

 ئے گی۔منٹ کی جانچ مختص کی جا 90ریاضی کے لیے دو اکائیوں پر مشتمل ہے۔ ہر یونٹ کے لیے 

 

NJGPA  کاELA  10عنصر یا حصہ، جو کہ گریڈ ( نیو جرسی اسٹوڈنٹ لرننگ اسٹینڈرڈزNJSLS سے منسلک ہے، اس درجی یا ڈگری کی پیمائش )

 میں گریجویشن کی تیاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس تشخیص میں طلباء کو مستند متن، ELAکرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے لیے طالب علم نے 

کا حوالہ دونوں فکشن اور نان فکشن کے ساتھ ساتھ ملٹی میڈیا کے عبارتوں کو پڑھنے اور ان کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ طلباء کو بھی متنی ثبوت 

قے سے دینے ، متن میں معلومات اور نظریات کی ترکیب کرنے، الفاظ اور فقرے کے معنی کا تعین کرنے اور ذرائع کا تجزیہ کرتے وقت مؤثر طری

 لکھنے کی ضرورت ہوگی۔

 

NJGPA  کا ریاضی کا حصے، جو الجبراI  اور جیومیٹریNJSLS  کے ساتھ منسلک ہے، کو اس درجی یا ڈگری کی پیمائش کرنے کے لئے ڈیزائن کیا

ریاضی کے مشق کے لئے گیا ہے جس کے لیے ایک طالب علم نے ریاضی میں گریجویشن کی تیاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس تشخیص کے لئے طلباء کو 

NJSLs  کے سلسلوں یا رابطوں کے ساتھ الجبراI  اور جیومیٹری میں حاصل کردہ اہم مواد کی مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے سواالت کو حل کرنے کی

حقیقی دنیا کے سواالت یا مسائل ضرورت ہے۔ طلباء کو ریاضی کی استدالل کا اظہار کرنے اور ریاضی کے ماڈلز کی نشوونما، تجزیہ اور استعمال کرکے 

 حل کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔

 

NJGPA 13  جماعت کے تمام طلباء کو فراہم کیا جائے گا۔ آپ کے اسکول کے پرنسپل کے جانب سے ایک اور  ویں 11کے ہفتے  2023مارچ

یک بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ آن الئن ٹیوٹوریل اور دینے کی تیاری میں مدد کرنے کا ا NJGPAمخصوص شیڈول فراہم کیا جائے گا. آپ کے بچے کو 

عمال کیا پریکٹس ٹیسٹوں کا جائزہ لیں۔ ٹیوٹوریلز آپ کے بچے کو دکھائیں گے کہ آن الئن ٹیسٹ کیسے کام کرتا ہے اور آن الئن ٹولز کو کس طرح است

کو واقف کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ٹیوٹوریلز اور  پر استعمال ہونے والے فارمیٹ سے اپنے آپ NJGPAجائے۔ ٹیسٹوں کی مشق طلباء کو 

 پر دستیاب ہیں. https://nj.mypearsonsupport.com/njgpa/ پریکٹس ٹیسٹس
 

 کے اسکول کے مشیر سے رابطہ کریں۔ مخلص، اگر آپ کے کوئی فوری سواالت یا خدشات ہیں، تو براہ کرم اپنے بچے
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