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Urdu 
 اردو 

 دہرانا: گھرانوں ےک لیے معلومات   سالکا ایک تعلییم   وںطالبعلم

ات کو طالبعلموں ےک سکول میں اگےل ایئر ےک درجے میں جانن ےس متعلق معلومات فراہم  ن و حضن یہ معلوماتی پرچہ والدین اور نگران خواتیں
۔   کرتا ہے

   جاناسکول میے اگےل ایئر ےک درجے میے  

 انےک ہم عمروں ےک برابر اچیھ نہ جا ریہ ہو، کبیھ کبھار ان ےک سلسےل میں سکول کا ایک ایئر دہرانا اس مقصد 
ی

  جن طالبعلموں یک کارکردیک
۔   12ےک لیں مناسب سمجھا جاتا ہے کہ وہ مزید 

ی
 حاصل کر لیں ےک

ی
 یا پختگ

ی
 مہینن رصف کر ےک اپنن تعلییم کیم پوری کر لیں ےک

  طالبعلموں کو فائدہ نہیں ہوتا اور یہ    طالبعلموں بالعموم  اور ثبوتوں ےس دیکھا گیا ہے کہ اکئر صورتوں میں ایک سال دہرانن ےس  تحقیق  تاہم  
۔ جو  ، ان ےک سلسےل میں اس کا امکان طالبعلےک تعلیم میں رہ جانن وایل کیم کا موقع پورا کرنن کا مؤثر طریقہ نہیں ہے م ایک سال دہرانی ہیں

: زیادہ ہو   تا ہے

سیکھنن ےک لیں اپنا اعتماد کھو دینا، سکول یک طرف منفن سوچ پیدا ہونا، عزت نفس میں کیم اور جارحانہ اور خلل پیدا کرنن   •
 واےل طرزعمل میں اضافہ 

 داخےل کا امکان کم ہو جانا  تعلیم مکمل کرنن ےس پہےل سکول چھوڑ دینا اور اعیل تعلیم میں  •

 بڑھ  •
ے

 ۔ چےک ہونی ہیں سکول کا ایک اضافن سال مکمل کرنن ےک باوجود اپنن ہم عمروں ےس پیچھے رہ جانا جو آگ

۔  طالبعلموںسال دہرانن کا حل رصف بعض استثناتر حاالت میں   ین ہو سکتا ہے  ےک لیں بہئی

 بڑھیے میے مدد دینا
ے

   ہمارے طالبعلموں کو آگ

ینتدرییس تدابئں استعمال کرنی ہیں    اییس  کا مشورہ دینن یک بجانر سکول   کو ایک تعلییم درجہ دہرانن   طالبعلموں شواہد ےس    دستیاب  جو بہئی
۔   طالبعلموں استفادہ کرنی ہونر تیار یک گنر ہیں تاکہ   وریات پوری کرنن ےک لیں مدد دی جانر  کو تعلیم میں کرس پوری کرنن اور اپنن تعلییم رصن

 کہ وہ    4ٹرم  
ی

، غور کریں کہ آیا    طالبعلمیہ سطحیں معلوم کریں کہ  میں سکول یقینن بنائیں ےک نن توقع ےس    طالبعلموں کتنا سیکھ چےک ہیں
، توقع ےک مطابق ترفی یک ہے یا وہ پ ۔ یر یچھے رہ گزیادہ ترفی یک ہے   ہیں

ورت ہو، ہمارے سکول کا پروگرام انہیں ٹرم    طالبعلموںجن   میں بیھ اور اگےل سال میں بیھ مدد دینن ےک لیں تیار    4کو کیم پوری کرنن یک رصن
۔   کیا گیا ہے

بطہ کر ےک بات کرتن چاہنں   فکر ہے تو آپ کو بچے ےک استاد یا سکول ےک پرنسپل ےس را ےساگر آپ کو سکول میں اپنن بچے یک ترفی ےک حواےل  
 کہ سکول آپےک بچے کو اگےل سال ےک درجے میں جانن ےک لیں تیار ہونن میں کیےس مدد دے گا۔ 

  ایک تعلییم سال دہرانے یک پالییس

 یک پالییس ےک مطابق:    (Department of Education and Training)سال دہرانن ےس متعلق محکمۂ تعلیم و تربیت  

 ےس طالبعلموں کو ان ےک ہم عمر گروہ ےک ساتھ اگےل تعلییم درجے میں ترفی دینی رہنا چاہنں  •
ی

 سکولوں کو باقاعدیک

۔  •  ایک تعلییم سال دہرانا رصف استثناتر حاالت میں ممکن ہے

 :  level/policy-year-https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating.یہاں پالییس پڑھیں

۔ جہاں پرنسپل ےط کر تعلییم اگےل   البعلم ےک دور رس کہ ایک سال دہرانا ط  یںسال میں جانن یا سال دہرانن کا حتیم فیصلہ پرنسپل کرنی ہیں
وری ہے تو پرنسپل آپ ےک بچے ےک سال دہرانن ےک سلسےل میں آپگ رضامندی مان ۔ مفاد ےک لیں رصن

ی
 گیں ےک

ات یک شکایات   ے و حضے  والدین/نگران خواتیے

ےس  یا انےک فیصےل    شواہد   انگ طرف ےس فراہم کیں گیر اور    اگر آپ نن اپنن بچے ےک سال دہرانن یک درخواست یک ہے اور آپ پرنسپل ےک دالئل 
ن نہیں ہیں   ۔مطمیر   تو آپ اپنن سکول یک شکایات یک پالییس ےک مطابق شکایت داخل کر سکیی ہیں

https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy

