
 
 کیریبو کنٹسٹ: میتھ کے امتحان کی نگرانی کے لیے ہدایات۔

 امتحان شروع کروانے کے لیے ذیل کی ہدایات پر عمل کریں۔ 

اگر آپ  کسی بھی وجہ سے سے امتحان والے دن موجود نہیں ہوتےتو بہتر ہے کہ آپ اس   

۔اور اس کے ساتھ امتحان میں شرکت  انتظامیہ کو مہیا کریں  سکولگائیڈ  کی ایک کاپی 

کرنے والے تمام طلباء کی فہرست )فسٹ اور السٹ نام(، ان کے ایکس کوڈز اور اپنے  

 مات بھی مہیا کریں۔کی معلو   کونٹیکٹ کے الگ ان  

  /https://cariboutests.comمہیا کردہ  ویب پیچ پر جائیں۔-1

 START THE" امتحان شروع کرنے کے لیے اوپر دائیں طرف  کارنر میں   -2

CONTESTپر کلک کریں۔ " 

کے آگے  سٹارٹ کنٹسٹ کو کلک   س  یں طرف  دیئے گئے مینو میں کنٹسٹ ) نہیں تو، بائ 

 کریں۔ 

 
 

شروع کرنے سے پہلے طلباء کو زبان کا انتخاب کرنا ہو گا۔  انگلش میں ٹیسٹ کرنے کے  

 لیے ، انگلش پر کلک کریں۔

 

https://cariboutests.com/


کنٹسٹ شروع کرنے سے پہلے طلبا ء کو الگ ان کرنا ہو گا۔  طلباء کو اپنا انفرادی  -3

 ایکسس کوڈ ڈالنا ہو گا۔

 
 باقی سارے تعلیمی سال کے لیے بھی یہی انفرادی کوڈ استعمال کریں گے۔طلباء 

طلباء اپنے ایکسس کوڈ استعمال کریں گے۔  موجودہ کپ ائیر کے  کیریبو کپ ائیر کے لیے 

کوڈز میں  پہلے چار  ہندسے  دوسرے سال کو ظاہر کرتے ہیں۔ ) مثال کے طور پر،  

 ے(۔ سے شروع ہونگ  2019کے لیے، وہ   2018-2019

اگر کوئی طالبعلم  پہلے ہی اس سال کا ٹیسٹ دے چکا ہے تو وہ وہی ایکسس کوڈ استعمال  

 جو وہ استعمال کر چکا ہے۔ کرئے گا۔

لیکن اگر کوئی طالب علم  اس سال پہلی دفعہ  سا ئن ان کر رہا ہے اور آپ نے  بذات خود  

غیر استعمال شدہ  اسے کوئی ایکسس کوڈ  نامزد نہیں کیا ہے تو طالب علم کوئی بھی 

 اکیسس کوڈ استعمال کر سکتا ہے۔ 

ضروری  وضاحت: اگر کسی طالب علم کا ایکسس کوڈ پورے سال کے لیے کارآمد نہیں  

بو کنٹیکٹ کو  ی ہے تو وہ نومبر یا اس کے بعد مقابلے میں شرکت نہیں کر پائے گا۔  کیر

  Manage & Printاس کے لیے آپ "  مقابلے سے پہلے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ 

Access Codes"  سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔  اور اگر ضرروی ہو تو "Online 

Shop  سے خرید بھی سکتے ہیں، حتی کہ آپ مقابلے والے دن بھی خرید سکتے ہیں۔ " 

اگر پہلی دفعہ مقابلے میں شرکت کر رہے ہیں ، تو طالب  موجودہ ایکسس کوڈ کے ساتھ

علم سے اس کے مقابلے میں شرکت کے گریڈ لیول کی تصدیق  پوچھی جائے گی اور   

 ایکسس کوڈ پھر سے ڈالنا ہو گا۔

 



پھر طالب علم کو اپنا  فرسٹ اور السٹ نام ڈالنا ہو گا، اور مقابلے کے قواعد و ضوابط  -4

 دینی ہو گی۔ رضامندی سے 

 
ضروری وضاحت: سسٹم میں  حروف کے چھوٹے بڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا،  

استعمال کیے گئے، وہ  وہی ہونے    Spellingلیکن  ایکسس کوڈ رجسٹر کرتے وقت جو  

 Johnnyکے طور پر رجسڑ ہے تو وہ   John Doeچاہیں۔ مثال اگر کوئی طالب علم  

Doe   ے گا، لیکن وہ  سے الگ ان نہیں کر پائJOHN DOE    سے الگ ان کر سکتا ہے۔ 

دیکھ   " میں Manage & Print Access Codes"  کیریبو کنٹیکٹ  ان سب معلومات کو 

 سکتا ہے، اور انکی تصدیق  اور تبدیلی کر سکتا ہے۔

 
آپ متعلقہ گریڈ کا انتخاب کر کے  اس گریڈ کے تمام طالب علموں اور ان کے ایکسس  

کوڈز  کا ڈیٹا  حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پرنٹ لینے کی بھی سہولت  موجود ہے۔  

 "Print Names and Codes  ۔ آپ کسی طالب علم کے نام میں  مطلوبہ تبدیلی /ترمیم "

" کا انتخاب کرنا  Edit Names and Creditsپ کو  "بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے آ

 ہو گا۔



 
جب مقابلے کا سوالنامہ شروع ہو جائے گا تو  طالب علم کے پاس اسے مکمل کرنے   -5

منٹ کا وقت ہو گا۔ سکرین کے بائیں جانب  اوپر کارنر میں  ٹائمر چل رہا ہو   50کے لیے 

 گا، جو باقی وقت کی جانکاری دیتا رہے گا۔ 

سوال اور  ان کے ممکنہ آپشن  کسی باقائدہ ترتیب میں نہیں ہوتے، لہذا   دو طالب علموں  

 کے پاس  ایک ہی ٹیسٹ مختلف شکل میں ہو سکتا ہے۔

جب کوئی طالب علم کسی آپشن کا انتخاب کر لیتا  ہے ،تو وہ خود بخود سسٹم میں   -6

" اگلے سوال پر جانے سے پہلے   ایدده به این سوال پاسخ دا. محفوظ اور جمع ہو جاتی ہے۔  میسج "

 تیر کے نشان کے ساتھ نظر آئے گا۔

 
اس دوران اگر طالب علم اپنا جواب تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اگلے سوال پر جانے سے  

 پہلے کر سکتا ہے۔ 

مقابلے کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے طالبعلم  جتنی دفعہ چاہیے، انٹر یکٹیو سواالت  

کی کوشش کر سکتا ہے،  جب انٹر یکٹیو سوال  مکمل ہو جاتا ہے تو یہ خود بخود  کے حل 

 محفوظ ہو جاتا ہے۔

 ایک دفعہ کا مکمل کیا جا چکا انٹر یکٹیو  سوال دوبارہ سے حل نہیں کیا جا سکےگا۔

 

 

 

 



 

 

 

بات چیت، انٹر نیٹ پر ریسرچ اور  مقابلے کی شفافیت کے پیش نظر، طالب علموں کو -7

غذ اور پنسل  کیلکولیٹر کے استعمال کی اجازت نہیں ہو گی۔ البتہ وہ  رف ورک کے لیے کا

 استعمال کر سکتے ہیں۔ 

 
 

"  کو کلک   End testمقابلے کو ختم کرنے طالب متعلقہ خانے میں  " -8

 گا۔  اگر مقابلے کا وقت ختم ۔کرنا ہو 

مقابلے کو ختم کرنے سے پہلے طالب علم اس بات کی تسلی کر لیں کہ 

انھوں نے تمام سوالوں کے جواب  جمع کروا دیے ہیں۔  اگر آپ کا انٹرنیٹ  

کا کنکشن سست ہے تو  طالب علموں کو اپنے جواب جمع کروانے میں 

ی مقابلے کو ختم نہیں  دقت ہو سکتی ہے۔ اگر طالب علم بذات خود بھ 

منٹ کے دورانیے کے بعد خودبخود    50کرتے، تو ان کے تما م جوابات 

منٹ کے بعد اگر طالب علم کوئی اور    30محفوظ اور جمع ہو جاتے ہیں۔ یا 

 سر گرمی نہیں کرتا۔

 

اگر تکنیکی طور پر کوئی مسلہ آ جاتا ہے تو گبھرانے کی  -9

بطور کنٹیکٹ  الگ ان کر کے  کنٹیکٹ ہوم   ضرورت نہیں ہے۔  

' میں موجود ممکنہ حل  Contest Day Toolsپیچ پر سیکشن '

 کی آپشنز میں سے کسی کا انتخاب کر لیں: 



، طالب علم کے بکس  ' کا انتخاب کریں Increase Test Time(۔۔۔زیادہ وقت درکارہے: ' 1

' پر کلک کریں۔ اس سے  Increase Time of Selected Studentsکو ٹک کریں اور  '

 منٹ کا وقت مل جائے گا۔  5انھیں مزید 

' کا انتخاب کریں، طالب علم  Remove a Test Entry(۔۔۔ٹیسٹ اینٹری کو کینسل کریں: '2

 دوبارہ ٹیسٹ شروع کر پائے گا۔ کی ٹیسٹ اینٹری  کو کینسل کردیں، اس سے وہ 

 
پر جائیں جہاں کافی     http://cariboutests.com/faq.php مزید معلومات  کے لیے -10

 حد تک ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ 

 
رابطہ کریں۔  لیکن  اگر کسی سوال  کا ہیلپ پیچ پر جواب نہیں ملتا تو  کیریبو ٹیم سے 

، سواالت  کوشش کریں کہ غیر ضروری سواالت نہ پوچھیں کیونکہ  ہمیں مقابلے کے قریب 

 جواب دینے میں دیر ہو سکتی ہے۔   کی زیادتی کی وجہ سے 

 admin@cariboutest.comای میل: 

 دستیاب ہونگے۔ مقابلے کے نتائج اسی شام کو  -11

کنٹیکٹز اور طالبعلم الگ ان کر کے اپنے نتائج دیکھ سکتے ہیں، سرٹیفیکیٹ پرنٹ کر  

لیکن حل شدہ  جوابات دیکھنے کے لیے آپ کو ان کی خریداری کرنی پڑے  سکتے ہیں۔ 

 گی۔ 

  

نتائج دیکھنے کے لیے طلبا کو )اپنے    فرسٹ اور السٹ نام(کے ساتھ الگ ان کرنا ہو  

 پنا انفرادی ایکسس کوڈ ڈالنا ہو گا۔گا۔اور ا

کیریبو کنٹیکز بھی سائن ان کر کے اپنے سٹوڈنٹز کے تمام مقابلوں کے نتائج دیکھ سکتے  

 ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ کیریبو کپ میں ان کی رینکنک اور بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں۔

 

 

 

 

http://cariboutests.com/faq.php
mailto:admin@cariboutest.com


 

 

 
CARIBOU CONTESTS 2021 

Pakistan 
Candidate Registration Form 

 
 

1. Complete the registration form in BLOCK LETTERS with clear handwriting 
2. Student details will be uploaded to the Students’ Portal for account activation 
3. Login details will be sent to you via email. Login for practice papers and more 
4. Remember your Access Code for the Students’ Portal for entry into the exam  

Full Name: (To Be used for signing in) 

                                                        

 

                                                        

 

 

D.O.B.:  

 Y  Y  Y Y  -  M M  -  D D  

 

Grade Level:  
 

________________________ 
(e.g. Primary 1, Grade 1, Year 1) 

Class (optional):  
 

_________________________ 
(Current class in school) 

Email Address: (For Eye On Ivy Records Only) 

                                                        

 

Contact Number: (For Eye On Ivy Records Only) 

                                                        

 

 

I, _______________________________________, Parent / Guardian of _______________________________________ 

give my consent for my child / ward’s participation in the Caribou Contests 2020 and accept the terms and conditions of 
registration as stated in the students’ portal.  

 

________________________ 
Signature / Date  

 



 

 

Date  Grades 

13th(Wed) & 14th(Thu) October, 2021 K/1, 2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 

10th(Wed) & 11th(Thu) November, 2021 K/1, 2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 

12th(Wed) & 13th(Thu) January, 2022 K/1, 2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 

16th(Wed) & 17th(Thu) February, 2022 K/1, 2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 

6th(Wed) & 7th(Thu) April, 2022 K/1, 2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 

11th(Wed) & 12th(Thu) May, 2022 K/1, 2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 

 

Eligibility 

Any school-aged child can participate in Caribou Contests, no matter their nationality or schooling 

situation. The competition is online so you can participate from anywhere in the world! 

       

Registration and Fees 

Cost of Participation: 

Individual Student participation Rs. 3,200.00-PKR (for whole school year, Caribou Cup) 

School Wide Contest Participation: 78,000.00-PKR (for whole school year, Caribou Cup) 

Please go to our webpage https://eyeonivy.com/international-competitions/ download registration form 

and send us at info@eyeonivy.com. We will send you your fee invoice and your sign in details. Your sign 

in will enable you to:  

To write the contests on Contest Days 
To view results after the 2nd Contest Day 
To download/print certificates 
To access purchases made for their account  
(eg. online games, tutorials, solutions) 

 

For any questions and inquiries please contact us at: ahmad@eyeonivy.com 

Mobile: +923187272100 or +923218820856 

 

https://eyeonivy.com/international-competitions/
mailto:info@eyeonivy.com
mailto:ahmad@eyeonivy.com

