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ہوم ورک کرنے اور پڑھائی کے طریقوں میں مہارت کی تصدیقی فہرست
Homework-Study Skills Checklist
Urdu Translation

طلباء کے لیے ہوم ورک (گھر پر کرنے کا
سکول کا کام) کرنے کی تصدیقی فہرست

طلباء کے لیے پڑھائی کے طریقوں میں
مہارت حاصل کرنے کی تصدیقی فہرست

(جو کام کرتے ہوں ،اس پر تصدیق کا نشان لگا
دیں۔)

(جو کام کرتے ہوں ،اس پر تصدیق کا نشان لگا
دیں)

میں ایک خاموش کمرے میں میز یا ڈیسک
پر کام کرتا  /کرتی ہوں۔
میرے پاس ہوم ورک کرنے کا سب سامان
موجود ہے۔
میں اپنے پالنر ) (plannerیا کاپی میں لکھے
ہوئے ہوم ورک کی فہرست کو دیکھتا /
دیکھتی ہوں۔
میں زیادہ مشکل کام پہلے کرتا  /کرتی ہوں۔
میں تمام ہدایات پڑھتا  /پڑھتی ہوں۔
اگر مجھے کسی کام میں مشکل محسوس ہو
تو میں کالس میں لیے نوٹ دوبارہ دیکھتا /
دیکھتی ہوں اور  /یا کسی بڑے سے مدد لیتا
 /لیتی ہوں۔
میں اپنا تمام ہوم ورک مناسب وقت میں ختم
کرتا  /کرتی ہوں۔
میں اپنے کام کو درستگی اور صفائی کے
لیے دوبارہ دیکھتا  /دیکھتی ہوں۔
میں اپنا تمام مکمل شدہ کام ایک کاپی میں
رکھتا  /رکھتی ہوں اور سکول کے اگلے دن
کے لیے چیزیں ترتیب سے رکھ لیتا /لیتی
ہوں۔
میں رات کو اچھی نیند سوتا  /سوتی ہوں۔
میں اپنا ہوم ورک وقت پر استاد کے حوالے
کرتا  /کرتی ہوں۔

هیں سوصانہ کالس هیں ضشوست کا ساهان لے کش
آتا  /آتی ہوں :پنسل  /قلن ،کاغز ،نصاتی کتاب ،کاپی۔
هیں وقت پش کالس آتا  /آتی ہوں۔
جة کالس ششوع ہوتی ہے هیں پڑھائی کے لیے
تیاس ہوتا  /ہوتی ہوں۔
جو ہوم وسک هلتا ہے اسے پالنش ) (plannerیا
کاپی هیں لکھ لیتا  /لیتی ہوں۔
سوصانہ شام هیں سکول سے ہوم وسک ختن کشنے
کے کا ساهان گھش لے کش آتا  /آتی ہوں۔
هیں کام ختن کشکے وقت پش استاد کو دیتا  /دیتی
ہوں۔
هیں اپنی کاپی  /کاپیاں سلیقے سے سکھتا  /سکھتی
ہوں۔
هیں کالس هیں فعال طشیقے سے حصہ لیتا  /لیتی
ہوں۔
ضشوست پڑنے پش هیں استاد سے هذد لیتا  /لیتی
ہوں۔
اگش هیں غیش حاضش ہوں ،تو هیں کالس هیں کسی
کو جانتا  /جانتی ہوں جسے فون کشکے اس دن هال
ہوم وسک لے لوں۔
هیں خود سے سوال تنا کش پڑھتا  /پڑھتی ہوں۔
هجھے ایسے طشیقے هعلوم ہیں جن کی هذد سے
هیں اہن اصتالحات اوس اصول یاد کش سکوں۔
هیں اپنے انٹیشم (سال کی دسهیانی سپوسٹیں) اوس
سپوسٹ کاسڈ اپنے والذین کو دکھاتا  /دکھاتی ہوں۔
هیشے والذین هیشے انٹیشم اوس سپوسٹ کاسڈ پش
دستخط کشتے ہیں اوس هیں وہ سکول لوٹاتا  /لوٹاتی
ہوں۔
هیں اپنے راتی ہذف ) (goalتناتا  /تناتی ہوں۔
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