
 
Letter template for elementary Principal:Report card 

 (2020،  17: رپورٹ کارڈ )جون  ےک لئے خط سانچہ لپرنس ایلیمنٹر ی
This document is provided in english as well as in urdu 

 ہ   میں فراہمترجمہ اور اردو یہ دستاویز انگریزی میں 
 
 
Dear Families: 

We hope this correspondence finds you, your family and loved ones healthy and safe. We know these 
are uncertain times and we wish to provide clarifying information about your child’s report card. 

The Ministry of Education provided direction that all students will receive a report card in June. York 
Region District School Board will be providing electronic report cards for our students.  Our goal is to 
have all electronic copies of report cards distributed to families by June 26.  Families will be notified 
when their child’s electronic report card is ready and instructions for access to the report will be 
provided in that communication.  

For students in Grades 1 to 8, grades will be determined based on their learning from the beginning of 
Term 2, February 3 to March 13, 2020. Students’ grades/marks should not be negatively affected by 
performance during online learning from home after the start of school closures due to COVID-19. 
Therefore, end of year grades/marks can only remain the same or increase based on units of study 
continued after April 6.  

The code “I” is used on report cards in place of a grade/mark due to extenuating circumstances such as 
the current school closure, when there is insufficient evidence to determine a fair and valid grade/mark 
for report card purposes. It is important to note that this is not a penalty to the student, nor is it a 
statement about the student's competence or capacity to learn.  
 
Where instruction in a particular strand/subject began after the school closure, a grade/mark will not 
be provided. The teacher will use code “I” and may include the statement, “Due to the school closure 
period, there is insufficient information to determine a grade/mark.” 
 
Note: In Grades 7 and 8, please disregard the Median column in this report card as the use of the “I” 
may result in some inaccuracies in calculations.  
 
Comments may accompany a strand/subject that was reported as an “I.” Your child’s teacher will use 
their professional judgement to determine which aspects of learning to include in the comments related 
to what your child has learned, and possible strengths and next steps.  
 
As always, the code NA is used when a subject or strand is addressed in another term. 
 
We remain committed to supporting our students and families as we continue to navigate the effects of 
COVID-19 on education. If your school can support your family in any way, we encourage you to connect 
directly with your child’s teacher or school principal.    
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 عزیز خاندان: 

 خط و کتابت آپ کو ، آپ ےک خاندان کو  صحت مند اور محفوظ  یہہمیں امید ہے کہ 
 

ہم جانئے ہیں کہ یہ غیں  . حا لت میں مےلگ
 یقینی اوقات ہیں اور ہم آپ ےک بچے گ رپورٹ کارڈ ےک بارے میں واضح معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں ۔

کٹ اسکول بورڈ ہمارے طالب  وزارت تعلیم نی یہ ہدایت دی ہے کہ جون میں تمام طلبا کو رپورٹ کارڈ مےل گا ۔ یارک ریجن ڈسیر
انک ر  انک کاپیوں گ جون تک خاندانوں کو  26ہمارا مقصد یہ ہے کہ   پورٹ کارڈ فراہم کرے گا. علموں ےک لئے الیکیر ان تمام الیکیر

۔تقسیم   انک رپورٹ کارڈ تیار ہ  کر دی جانے  جب ان ےک بچے گ الیکیر
 

خاندانوں کو  یتے اس رپورٹ تک رسائے گ ہدایات ےک لتو  و گ
 مطلع کیا جانے گا. 

ےک آغاز ےس ان یک سیکھنی یعنی ٹر م سکینڈ 2020  13مارچ  ےس3فروری ان ےک مارکس/گریڈز، ےک لئے  میں طالب علموں 8ےس  1گریڈ 
 مقرر  یک بنیاد پر

 
. طلباء گ گریڈ/مارکس کو اسکول گ بندش ےک آغاز ےک بعد گھر ےس آن الئن سیکھتی ےک دوران منفی طور پر ہونگ

ارکس سکول ےک بند ہونی ےسپہےل جیےس تھے ویےس گریڈ/مگ وجہ ےسسکول ےک اختتام پر  COVID-19 کیا جاے گا۔اس سالمتاثر نہیں  
 یا
 
 ۔اپریل ےک بعد جاری  6رصف یہ رہیں ےک

 
 پر مبنی ہو نگ

ی
میں اضاف ی

جانی  یونیر   آ ن الئن مطالعہ میں دنے

ر استعمال کیا جاتا ہے ، جب کہ موجودہ گ جگہ میں رپورٹ کارڈ پمارک  حاالت گ وجہ ےسگریڈ/  ان اضطراری" Iکوڈ "رپورٹ کارڈ پر  
ےک   ، ایک منصفانہ اور درست گریڈ/  دوراناسکول گ بندش ےک   ثبوت موجود ہمارک کا فیصلہ کرنی

ی
نوٹ کرنا بہت . یہ ونے لئے ناکاف

کہ یہ  ا نہیں ہے اور نہ یہ یہ طالب علم گاہم ہے صالحیت ےک بارے پھر اس گ صالحیت یا  سیکھتی گ اس طالب علم ےک لئے ایک سی
 .  میں ایک بیان ہے

 
  ےک بعدہونی اسکول بند موضوع میں ہدایات/ مضمونجہاں ایک خاص 

ی
وع ہوئ کیا جانے گا.    نہیں ، ایک گریڈ/نشان فراہم ہوںشر

 اور بیان میں شامل ہوسکتا ہے ،  Iاستاد کوڈ "
 
کا "اسکول یک بندش یک مدت یک وجہ ےس ، ایک گریڈ/نشان  " کا استعمال کریں ےک

".  معلومات ہ 
ی

ی کرنی ےک لئی ناکاف  تعیں
 

حساب میں " کا استمعال Iکوڈ "  میں کیونکہ اس میں ، براہ کرم اس رپورٹ کارڈ میں میڈین کالم کو نظرانداز کریں   8اور  7گریڈ   نوٹ: 
 .  کچھ غلیط ےک نتیچے میں ہو سکتا ہے

 
" ےک طور پر رپورٹ کیا گیا تھا. آپ ےک بچے کا ٹیچر ان پیشہ ورانہ فیصےل کا Iجو " یں ہ موضوع ےک ساتھ ہوسکئے / مضمونتبرصے ایک 

ی کرے گا جو آپ ےک بچے نی سیکھا ، اور ممکنہ طاقت اور اگےل مراحل ےس متعلق تبرصے میں شامل کرنی ےک لئے سیکھتی ےک کون  تعیں
 ےس پہلوؤں کو استعمال کیا ہے ۔

 
 . جانا ہو  ا سیکھا ییں ٹر م مکیس دوسے مضمون  کیا جاتا ہے جب ایک موضوع یا استعمال    NA ہمیشہ گ طرح ، کوڈ

 
 کو   نیویگیشن ےک اثرات گ COVID-19ہم اپتی طالب علموں اور خاندانوں گ حمایت کرنی ےک لئے پرعزم ہیں کیونکہ ہم تعلیم پر 

. اگر آپ کا اسکول کیس بیھ طرح ےس آپ ےک خاندان گ مدد کر سکتا ہے ، تو ہم آپ کو اپتی بچے ےک ٹیچر یا  ے ہونے جاری رکھ ہیں
 ہیں 

 اسکول ےک پرنسپل ےک ساتھ براہ راست رابطہ کرنی گ حوصلہ افزائے کرنے


