ہوم ورک( Sarah Bonnell :سارہ بونل) کا طریقہ
والدین/نگراں کے لئے رہنمائی
تعلیمی تحقیق نے طالب علموں کے سیکھنے میں ہوم ورک کی اہمیت کو بار بار ظاہر کیا ہے:
تعلیمی تحقیق نے طالب علموں کے سیکھنے میں ہوم ورک کی اہمیت کو بار بار ظاہر کیا ہے:
'اعلی معیار کے ہوم ورک کا اثر مسلسل مثبت ہوتا ہے ،جو ہر تعلیمی سال میں اوسطا پانچ ماہ کی اضافی پیش رفت کا سبب بنتا ہے' ( John Hattie -جان ہیٹی) ،اساتذہ کے لیے مرئی لرننگ
()2012







سارہ بونل میں ،ہمارا مقصد آپ کی بیٹی کے ہوم ورک کو مقرر کرنا ہے جس میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہوں:
مقصد ہو  :اساتذہ اور طلباء کے لیے یہ بات واضح ہونی چاہئے کہ ہوم ورک کا مقصد کیا ہے۔
طالب علم میں ذمہ داری کی حوصلہ افزائی کرے  :جہاں مناسب ہو ،طالب علموں کو ہوم ورک کے کام یا طریقہ کے انتخاب کی پیشکش کی جاتی ہے۔
قابلیت پیدا کرے  :ہوم ورک قابل رسائی ہونا چاہئے ،اور تمام طالب علموں کے سیکھنے کو وسیع کرے۔
مناسب ہو :تحقیق ظاہر کرتا ہے کہ چھوٹے کام ،جو زیادہ کثرت سے مقرر کیے جاتے ہیں ،وہ سیکھنے پر سب سے بڑا اثر ڈالتے ہیں۔
فیڈبیک حاصل کرے  :طالب علموں کو اپنے ہوم ورک پر مخصوص اور بر وقت فیڈبیک حاصل کرنا چاہئے۔

سارہ بونل میں
تین قسم کے ہوم ورک ہوتے ہیں:

میری بیٹی کا ہوم ورک کتنی بار مقرر کیا جانا چاہئے؟
ہمارے پاس ہوم ورک کا کوئی رسمی ٹائم ٹیبل نہیں ہے ،کیونکہ ہفتے میں اسباق کا تعدد
مضامین اور سال کے گروپ کے درمیان بدلتا رہتا ہے۔ اساتذہ کو اس وقت ہوم ورک کو
مقرر کرنا چاہئے جب موضوع یا عنوان کے لیے مناسب ہو۔
ایک معمولی رہنمائی کے طور پر ،آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہر تین ہفتوں
میں سے دو میں نصاب کے ہر شعبے سے ہوم ورک حاصل کرے گی۔
جب میں چیک کرتا ہوں تو میری بیٹی کے پالنر میں کوئی ہوم ورک نہیں ہوتا ہے  -کیا اس
کا یہ مطلب ہے کہ اسے کوئی ہوم ورک نہیں مال؟
طالب علموں سے اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنا ہوم ورک اپنے پالنر میں مقررہ
تاریخ کے ساتھ درج کریں۔
اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے پالنر میں بہت کم معلومات درج ہے ،تو اس سے
ضرور پوچھیں کہ اس کے لیے کون سا ہوم ورک مقرر کیا گیا ہے۔
اگر آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کی بیٹی اپنے پالنر کو مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کر رہی
ہے ،تو سب سے پہلے اس کے ٹیوٹر سے رابطہ کریں۔
اگر اپنی بیٹی کے لیے مقرر کیے گئے ہوم ورک کی قسم یا تعدد کے بارے میں آپ کے
کوئی سواالت ہیں ،تو براہ مہربانی اس کی ( Progress Leaderپیش رفت کے لیڈر) سے
رابطہ کریں۔
کیا میری بیٹی اپنا ہوم ورک اسکول میں کر سکتی ہے؟
ہاں! اگر آپ کی بیٹی اپنا ہوم ورک اسکول میں مکمل کرنا چاہتی ہے تو ہمارا سیکھنے کا
مرکز اکثر دن شام  5بجے تک کھال رہتا ہے۔
اکثر دوپہر کے کھانے کے وقفے میں کالس روم  E16میں کمپیوٹر تک رسائی بھی دستیاب
ہوتی ہے۔

ہمیں مزید بتائیں:
ہوم ورک پر آپ کے آراء ہمارے لیے اہم ہیں؛
اگر ممکن ہو ،تو براہ مہربانی اس  QRکوڈ،
ویب لنک یا ویب سائٹ اور سارہ بونل ایپ کے
ذریعہ قابل رسائی والدین کے سروے کو مکمل
کرنے کے لیے چند منٹ دیں۔
https://goo.gl/forms/fisqjwmaGkEy
QSXn2

 .1کالس روم میں سرگرمیوں کے لیے تیاری جیسے کسی
موضوع پر پس منظر کی تحقیق۔
 .2حاصل کردہ مہارت کو مضبوط بنانے کے لیے مشق کے
اسائنمنٹ جیسے ریاضی کے کسی طریقہ کار کو پڑھانے
کے بعد اس کے مسائل کا مشق۔
 .3پروجیکٹ اسائنمنٹ طویل مدتی وسیع کام ہیں جس میں
طلباء گزشتہ علم کو عمل میں التے ہیں یا کالس روم میں
پڑھائی گئی مزید مہارتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔

آپ کی مدد اور حوصلہ افزائی آپ کی بیٹی کے ہوم ورک کی تکمیل پر عظیم
اثر ڈال سکتے ہیں۔
جہاں ممکن ہو ،ہم والدین/نگراں کو مندرجہ ذیل کام انجام دینے کے لیے کہیں
گے:
 اپنی بیٹی کے پالنر کو باقاعدگی سے چیک کرنا ،اور تشویش کے بارے میں
ٹیوٹر کو مطلع کرنے کے لیے نوٹ پیج کا استعمال کرنا۔
 اس بات کو یقینی بنانا کہ طالب علموں کے لیے اپنا ہوم ورک مکمل کرنے
کے لیے مناسب اور پرسکون جگہ ہے اور ایسا کرنے کے لیے ان کی
حوصلہ افزائی کرنا۔
 مقرر کیے جانے والے ہوم ورک کی نوعیت اور معیار کو سمجھنے کے لیے
مشق کی کتابوں/فولڈرز کو دیکھنا۔

سارہ بونیل کے ہوم ورک کی ضمانت
اساتذہ کو مندرجہ ذیل کام انجام دینا چاہئے:




طلباء کو:

اس بات کو یقینی بنانا چاہئے کہ ہوم ورک بامقصد ہے۔



ایسے ہوم ورک مقرر کرنا چاہئے جو علم کی توسیع
کرے۔

فخر ہونا چاہئے :ہمیشہ اپنا ہوم ورک اپنے
بہترین صالحیت کے مطابق اور مقررہ تاریخ میں مکمل کریں۔



اعلی مقصد رکھنا چاہئے :ہوم ورک کے مشکل ہونے کی توقع
کریں۔



سخت محنت کرنی چاہئے :پالنر میں ہوم
ورک کو درج کریں۔



اچھا بننا چاہئے :مقرر کیے گیے ہوم ورک
کے بارے میں والدین/نگراں کو شامل کرتے ہوئے مطلع رکھیں
جب بھی ممکن ہو لیکن ان کو کام کرنے کی اجازت نہ دیں۔



کوئی بنانہ نہیں بنانا چاہئے :جاننا چاہئے کہ
ان کے اساتذہ سزا دیں گے اگر وہ اپنا ہوم ورک مکمل نہیں
کرتے ہیں۔


 ہوم ورک میں مناسب طریقے سے فرق کرنا چاہئے۔
 اس بات کو یقینی بنانا چاہئے کہ طالب علموں کے پاس
ایسا فیڈبیک دینا چاہئے جو بروقت اور مخصوص ہو۔

اپنے پالنر میں اپنے ہوم ورک اور مقررہ تاریخ کو
درج کرنے کے لیے کافی وقت ہو۔



طریقے کو استعمال کرتے ہوئے عدم تکمیل کا فالو اپ
کرنا چاہئے۔



جب مناسب ہو تو والدین/نگراں کے ساتھ رابطہ کرنا
چاہئے۔

