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لیے معلومات )-والدین  (: اسکاٹ لینڈ میے تعلیم 3از  1نگہداشت کاروں ےک 
 

 تعلیم ےک مراحل 
  

ل ایجوکیشن )  ن ےک متعلق تعلیم   S3سال ) 14ےس  3کا مرحلہ   (BGEبراڈ جنر ےک اختتام تک( کا ہے جس میں بچے اور نوعمر لڑےک مختلف مضامیں
۔  الزیم تعلیم )بچے یک تاری    خ پیدائش پر منحرص(  ۔   5یا  4حاصل کرتے ہیں وع ہو جاتے ہے  سال یک عمر ےس شر

 
، جو عمر  ، نوعمر لڑےک قویم S6سال ) 18( ےس ےل کر S4سال ) 15سینئر مرحلہ میں ۔  ( تک ہے * سال  16قابلیتوں ےک تئیں مرصوف عمل ہوتے ہیں

 یک عمر ےس، وہ اسکول، کالج یا دیگر طریقوں ےس تعلیم حاصل کر سکتے ہیں )مثال ےک طور پر مالزمت یک تربیت، فاصالتے تعلیم(۔
 

ا بچہ عمر ےک کس گروپ میے شمولیت اختیار کرے گا؟  منے
 ےس بچے اور نو عمر لڑےک اپنن عمر یک مطابقت میں 

ی
۔  ایک تعلییم سال ےک اختتام پر، وہ اپنن تعلییم کارکردیک اس سال ےک گروپ میں شامل ہوتے ہیں

۔  قطع نظر اگےل سال میں منتقل ہو جاتے ہیں
 

( میں  جےس 'نرشی' بیھ کہا جاتا ہے  –  ELCاسکاٹ لینڈ میں اسکول یک عمر ےس کم عمر واےل بچے ابتداتر تعلیم اور بچوں یک نگہداشت ےک ماحول )
۔    ا میں موجود   2سالہ عمر ےک بچوں اور کچھ  4اور  -3میں موجود جگہیں تمام   ELCsجاتے ہیں ۔  ایڈنئر لتں مفت ہیں سال یک عمر ےک بچوں ےک 

۔ یہاںنرشیوں میں درخواست دینن ےک بارے میں معلومات    دستیاب ہے
 
 

 25-2024سیشن  24-2023سیشن  23-2022سیشن  تاری    خ پیدائش

 نرشی   28.2.2023 – 1.3.2022

 نرشی نرشی  28.2.2022 – 1.3.2021

 نرشی نرشی نرشی 28.2.2021 – 1.3.2020

 ** P1 نرشی نرشی 29.2.2020 – 1.3.2019

 P1 ** P2 نرشی 28.2.2019 – 1.3.2018

1.3.2017 – 28.2.2018 P1 ** P2 P3 

1.3.2016 – 28.2.2017 P2 P3 P4 

1.3.2015 – 29.2.2016 P3 P4 P5 

1.3.2014 – 29.2.2015 P4 P5 P6 

1.3.2013 – 28.2.2014 P5 P6 P7 

1.3.2012 – 28.2.2013 P6 P7 P7 

1.3.2011 – 29.2.2012 P7 P7 S2 

1.3.2010 – 28.2.2011 S1 S2 S3 

1.3.2009 – 28.2.2010 S2 S3 S4 

1.3.2008 – 28.2.2009 S3 S4 S5 

1.3.2007 – 29.2.2008 S4 S5 S6 

1.3.2006 – 28.2.2007 S5 S6  

1.3.2005 – 28.2.2006 S6   

 

**P1 یشن ۔   P1: تمام والدین نگہداشت کاروں کو اپنن بچوں کو رجسنر  رجسئر کرانا چاہنں
ً

لتں الزما وع کرتن ےک  یشن بچے ےک   P1میں شر رجسئر

۔   وع ہوتن ےس پہےل نومئر میں یک جاتے ہے وع کریں پرائمری اسکول شر ا کونسل  –پرائمری اسکول شر  . سنر آف ایڈنئر

لتں اسکول ےک آغاز )موخر کرنا ، والدین اور نگہداشت کار ان بچوں ےک  کہنے ہیں جو تعلییم سال  ( کو موخر کرتن کا  P1: بعض معامالت میں

۔   ۔   )اگست( ےک آغاز میں بدستور چار سال ےک ہوتے ہیں جنوری یا فروری میں سالگرہ واےل بچوں یک درخواستیں خودبخود منظور ہو جاتے ہیں

۔  مزید معلومات:  ا کونسل اگست اور دسمئر ےک درمیان سالگرہ واےل بچوں یک درخواستوں کا جائزہ لینے ہے سنر آف    –میں موخر اندراج   P1ایڈنئر

ا کونسل   ایڈنئر

 

ستمئر ےک درمیان آتے ہے تو وہ اس سال منر میں اسکول چھوڑ   31مارچ اور   1ویں سالگرہ  16اگر آپ ےک بچے یک  اسکول چھوڑنر یک عمر: * 

۔  اگر بچوں یک سالگرہ  ۔  تاہم،   29/ 28اکتوبر اور  1سکتے ہیں فروری ےک درمیان آتے ہے تو وہ موسم شما یک تعطیالت ےک آغاز پر جا سکتے ہیں

۔  (18/ 17)عمر  S6بہت ےس بچے   ےک اختتام تک اسکول میں رہنن کا انتخاب کرتے ہیں

 اسکاٹش نصاب
 

https://www.edinburgh.gov.uk/nurseries-childcare
https://www.edinburgh.gov.uk/school-places/start-primary-school/1#:~:text=Register%20for%20P1,for%20places%20at%20each%20school.&text=Edinburgh%27s%20Gaelic%20primary%20school%2C%20Bun-sgoil%20Taobh%20na%20P%C3%A0irce.
https://www.edinburgh.gov.uk/nurseries-childcare/defer-entry-p1/1
https://www.edinburgh.gov.uk/nurseries-childcare/defer-entry-p1/1
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نصاب کو ایکسیلنس'    اسکاٹش  فار  :  'کریکولم  ہے فراہم کرنا  مدد  میں  بننن  ذیل  درج  نوجوانوں کو  اور  بچوں  مقصد  اس کا  ۔  ہے جاتا  کامیاب کہا 
اکت دار   -پراعتماد افراد   -سیکھنر واےل   ذمہ دار شہری  -موثر شر

 
 

BGE   ل ایجوکیشن( میے پڑھنا/سیکھنا اور پڑھانا  )براڈ جنر
 

؟  سکولوں میے پڑھنا کیسا لگتا ہے  اسکاٹش ا
 

 ےک  
ی

 تک ےل  تجربات ہمارا مقصد حقیقے زندیک
ے

اور سیکھنن کو کالس روم ےک اندر پیش کرنا ہے اور ہم سیکھنن اور اسباق کو کالس روم ےس کہیں آگ
۔     جاتے ہیں

 
لیے چار سیاق و سباق :  سیکھنر ےک   درج ذیل ہیں

 اخالقیات اور اسکول یک کمیوننر  •

ن  •  نصاب ےک شعتر اور مضامیں

ن  • ن مضامیں ن ےک شعبوں یک پڑھاتر کرنا(بیں  پڑھاتر )مختلف مضامیں

لتں مواقع  •  ذاتے کامیاتر ےک 
 

۔  بچے اور نوعمر لڑےک بعض اوقات 'گروپ ورک' میں مل کر کام ن بننن یک حوصلہ افزاتر کرتے ہیں کرتن ےک   ہم بچوں اور نوجوانوں یک 'فعال' متعلیمیں
، تحقیق کر  ۔  وہ سواالت پوچھ سکتے ن ےک  ذریےع سیکھنے ہیں ۔  اسباق مختلف مضامیں سکتے اور اپنن سیکھنن میں اپنن تجربات کو پیش کر سکتے ہیں

ن ےک درمیان روابطہ مربوط   شعبہ جات ےس خیاالت اور معلومات کو ایک ساتھ پیش کر سکتے ہیں تاکہ بچوں اور نو عمر لڑکوں کو مختلف مضامیں
 کرتن میں مدد مل سےک۔

 
 

ا بچہ    نصاب ےک شعیے  ر پڑےھ گا؟ منے  کون ےس مضامیے
 

ل ایجوکیشن )  : نصابے شعبہ جات شامل ہیے  BGE)  8بورڈ جئن

 اظہاری فنون  •

•  )
ی

 زبانیں )بشمول خواندیک
 صحت و بہبود و عافیت  •

 ریاضن اور علم اعداد •

 مذہب اور اخالقے تعلیم  •

 سائنس  •

 سوشل سٹڈیز  •

ن  •  ٹیکنالوجئں
 

۔  ہم سیکھنن یک نتائج کا حامل اور  تجربات ہر نصاتر شعتر مخصوص  ۔  یہ بچوں یک تعلیم اور حصولیاتر ےک بارے میں جامع بیانات ہیں ہوتا ہے
۔   لتں ان بیانات کا استعمال کرتے ہیں فت کا اندازہ لگاتن ےک   منصوبہ بندی کرتن اور پیشر

 : ن کلیدی شعبوں میں بچوں یک مہارتیں بیھ پروان چڑھاتے ہیں  تمام اساتذہ تیں
 

لتں سوچنن ےس متعلق سیکھنن اور مثبت رویوں کو فروغ دینن میں  صحت و بہبود و عافیت:  ، اپنن  اس ےس بچوں اور نوجوانوں میں اعتماد پیدا کرتن
۔  ب  بھر یک مہارتیں تیار کرتن میں مدد ملنے ہے

ی
۔  اس ےس بچوں کو زندیک ۔   اس میں جسماتن تعلیم، خوراک اور غذا شامل ہیں بود ےک  ہمدد ملنے ہے

ام، بشمول، صحت مند، فعال، ذمہ دار، محفوظ اور کامیاتر یک جانب گامزن۔  اشارے: پرورش کردہ، بااحئے
 
 

 :
ی

 یک مہارتوں کو بہئے بناتن میں مدد فراہم کرتا    سیکھنر یک مدد ےس خواندیک
ی

، بات کرتن اور سنتن میں اپنن خواندیک ، لکھنن یہ سیکھنن والوں کو پڑھتن
۔  اس ےس انہیں  ۔ ہے لتں اہم ہیں  اور مستقبل ےک کام ےک 

ی
۔  یہ مہارتیں زندیک  تنقیدی اور تخلیقے انداز میں سوچنن میں مدد ملنے ہے

 
 

لتں اپنن عددی مہارتیں   سیکھنر یک مدد ےس علم اعداد:  اس ےس سیکھنن والوں کو مختلف سیاق و سباق میں کام کرتن اور مسائل کو حل کرتن ےک 
، مثال ےک طور پر جغرافیہ میں آب و ہوا ےک متعلق گراف ےس معلوم ، پیمائش، جعم و تفریق( کو تیار اور الگو کرتن میں مدد ملنے ہے  ات لینا۔)گننے

 
 
 
 

BGE   ل ایجوکیشن( میے نصاب ےک لیولز  )براڈ جنر
 

؟   پڑھابی یا مطالعہ ےک کون ےس لیولز ہیے
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ن  ۔   18ےس  3متعلمیں ن سال لگتے ہیں ۔  عام طور پر، ہر لیول کو مکمل کرتن میں تیں
ی

 کریں ےک
ے

سال یک عمر تک سیکھنن ےک مختلف لیولز ےک ذریےع ترق
۔  کچھ بچو   کر سکتے ہیں

ے
حوں ےس ترق ورت ہو سکنے ہے اور دوشے بچے جلد یہ سیکھنن یک کچھ  بچے مختلف شر  معاونت یک ضن

ن
ں کو اضاق

۔   مہارتیں حاصل کر سکتے ہیں
 

 مرحلہ  )کالس/سال(  لیول  

ل ایجوکیشن  /اریل براڈ جنر  (P1) 1پری اسکول سال اور پرائمری  ابتداتر

 ( ےک اختتام تک P4) 4پرائمری  پہال/فرسٹ 

 ( ےک اختتام تک P7) 7پرائمری  دوشا/سیکنڈ 

 ( تکS3) 3( ےس سیکنڈری S1) 1سیکنڈری  تیشا اور چوتھا 

ن  سیننی مرحلہ  ،  S6ےس  S4 قویم کوالیفیکیشئن  سال یک عمر تک   18تک، اسکول/کالج/مطالعہ یک دیگر اقسام میں

 
 ےس چوتھا لیول: 

ی
ایک وسیع، عمیق، عمویم تعلیم، پچھیل تعلیم پر تعمئں کرنا۔  یہ عمویم تعلیم، بعد میں سیکنڈری اسکول میں   ابتداب

۔    لتں تعلیم حاصل کرتن یک بنیاد ہے  کوالیفیکیشن ےک 
 

۔  سیکھنن کا انحصار قابلیت اور  S1 - S3تیرسا اور چوتھا لیول )  وع کر دینے ہیں ( میں مہارت حاصل کرنا شر ن (: سیکھنن واےل مضمون )مضامیں
ن پڑھنا جاری رکھے گا۔   ۔  متعلم اور استاد، والدین نگہداشت کار ےک ساتھ مل کر انتخاب کرتے ہیں کہ متعلم کون ےس مضامیں  S3دلچسنی پر ہے

 کہ 
ی

ن منتخب کریں ےک ، متعلیمیں (۔ میں  سینئر مرحلہ میں کون یس کوالیفیکیشن لینن ہے )ذیل میں دیکھیں
 

 : ۔  ہر اسکول کا نصاب انیہ سات اصولوں یک بنیاد پر ہوتا ہے ن ےک تقاضوں ےک مطابق مرتب کرتے ہیں   اسکول اپنن نصاب کو اپنن متعلیمیں
ی

چنوب
 بنانا اور انتخاب؛ پیوس 

ی
؛ عمیقیت؛ ذاب

ی
؛ ترق

ی
؛ مطابقت پذیری اور لطف اندوزی؛ کشادیک

ی
 تگ

 
؟  ے بچے یک تعلیم ےک کلیدی نکات کون ےس ہیے  منے

 : لتں 'منتقیل' ےک کلیدی اوقات درج ذیل ہیں ۔  اس ےک   کریکولم فار ایکسیلنس کا مقصد سیکھنن ےک تسلسل کو یقینن بنانا ہے

 ابتداتر لیول )پری اسکول ےس پرائمری تک(   •

 )پرائمری ےس سیکنڈری یک طرف منتقل ہونا(سیکھنن کا دوشے ےس تیشا لیول  •
• S3۔ ن منتخب کرتے ہیں لتں کوالیفیکیشئن ن سینئر مرحلہ ےک   ، جب متعلمیں

لتں سینئر مرحلہ •  اعیٰل تعلیم، کام، تربیت یا کالج ےک انتخاب ےک 
 

ین منتقیل کرتن  ن کو ممکنہ طور پر بہئے میں مدد مل سےک۔   )مزید معلومات ےک    والدین نگہداشت کاروں یک شمولیت تر حد اہم ہے تاکہ متعلیمیں
۔( اکت دار ےک طور پر' دیکھیں ، 'والدین نگہداشت کار اپنن بچوں یک تعلیم میں شر  لتں

 
 سینینی مرحلہ 

 
لیے کس طرح ےس تیاری کرے گا؟ ا بچہ مالزمت، مزید تربیت یا مطالعہ ےک   منے

 مالزمت یک تربیت، فاصالتے تعلیم(۔   S6ےس  S4سینئر مرحلہ )
ً

ن اسکول، کالج یا دیگر طریقوں ےس تعلیم حاصل کر سکتے ہیں )مثال ، متعلیمیں ( میں
۔  نو عمر لڑےک  ن اور دیگر تعلیم/سیکھنن یک مدد ےس علم، سوجھ بوجھ اور مہارتوں کو بڑھانا ہے ےک بعد ےس   S4سینئر مرحلہ کا مقصد کوالیفیکیشئن

لتں جائزہ لیا جاتر گا۔تعلیم حاصل کری ن ےک   اور ان کا کوالیفیکیشئن
ی

 ں ےک
 

۔  ' دیکھیں ن ، 'تشخیص، رپورٹنگ اور کوالیفیکیشئن لتں  اہلیت ےک بارے میں مزید معلومات ےک 
 

۔  کریکولم فار ایکسیلنس کا مقصد  ین موقع فراہم کرتا ہے تمام نوجوانوں کو    نوجوانوں کا تعلیم یا تربیت میں رہنا انہیں مستقبل میں روزگار کا بہئے
لتں انتخاب پیش کرنا ہے جب ان یک عمر  ( اپنن تعلیم جاری رکھنن ےک  ، یا ان ےک مجموعہ میں ، تربیت میں ، کالج میں سال تک ہو   16)اسکول میں

۔  جاتے ہے
 

لیے اپنر مقایم اسکول میے جا کر بات کریں یا مالحظہ کریں:   مزید معلومات ےک 
نٹ زون ) نٹ زون اسکاٹ لینڈ | پئں  (education.gov.scotپئں

 ایجوکیشن اسکاٹ لینڈ | ایجوکیشن اسکاٹ لینڈ 
ن اتھارتر   SQA -سکاٹش کوالیفیکیشئن

 
لیے معلومابی کتابچے  نگہداشت کاروں ےک  (: دو لسابر والدین/  )آپ ان ےک بارے اسکول ےس دریافت کر سکتے ہیں

ن  •  تشخیص، رپورٹنگ اور کوالیفیکیشئن

اکت دار ےک طور پر  •  والدین نگہداشت کار اپنن بچوں یک تعلیم میں شر

https://education.gov.scot/parentzone/
https://education.gov.scot/education-scotland/
https://www.sqa.org.uk/sqa/70972.html
https://www.sqa.org.uk/sqa/70972.html

