ﻓﺎﮐﺲ ﻣﺎﯾﻮس اﺑﺘﺪاﺋﯽ
واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﮐﯽ ﻣﻨﺼﻮبﮦ ﺑﻨﺪی
ﻣﯽڈﯾﻢ2018-2019
ﻓﺎﮐﺴﺎﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ کﮦ ﺑﭻے ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺳﮑﻮل اور ﺧﺎﻧﺪان کے درﻣﯿﺎن ﻣﺸﺘﺮکﮦ ذمﮦ داری ﮨﮯ .ﮦم اﺳﮑﻮل
کے ﻣﺸﻦ ﮐﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮتے ﮦیں ،ﮦر ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﮐﻮ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻃﻮﯾﻞ ﻋﺮصے ﺗﮏ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯿﻮں اور اﯾﮏ ﻣﺤﻔﻮظ ،ﻏﯿﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺎﺣﻮل
ﻣﯽں زﻧﺪﮔﯽ کے ﻃﻮﯾﻞ ﻋﺮصے کے ﻟﺊے اﯾﮏ ﭘﯿﺎس ﮐﯽ ﺗﯿﺎری کے ﻟﺊے ﺗﯿﺎر ﮐﺮﻧﺎ .ﮦر ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﮐﻮ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺮﻗﯽ کے ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﺮاﮦم
ﮐﯽے ﺟﺎﺋﯽں گے :ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل رویے ،ﺗﻌﺎون کے ﮐﺎم ﮐﯽ ﻋﺎدات ،اﻋﻠﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﺳﻮچ ﮐﯽ مﮦارت ،اور ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ  /ﮐﯿﺮﯾﺌﺮ ﺑﯿﺪاری .ﮦﻣﺎرا
ﻣﻘﺼﺪ یﮦ ﮨﮯ کﮦ ﮦر ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ کے ﻟﺊے اس ﮐﯽ اﭘﻨﯽ ﮐﻤﯿﻮنٹی ﮐﺎ اﯾﮏ ﻻزﻣﯽ اور ﭘﯿﺪاواری شﮦری ﺑﻦ ﺟﺎئے .ﻓﺎﮐﺲ ﻣﯽڈﯾﻢ
اﺑﺘﺪاﺋﯽ واﻟﺪﯾﻦ کے ﺳﺎتھ ﺷﺮاﮐﺖ داری کے ذرﯾﻊﮦ اس ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں .ﮦم اﭘﻦے ﻃﻠﺒﺎ اور واﻟﺪﯾﻦ کے درﻣﯿﺎن
ﺛﻘﺎﻓﺘﯽ ﺗﻨﻮع ﮐﻮ ﻓﺮوغ دﯾﺖے ﮦیں اور اﺣﺴﺎس ﮐﺮتے ﮦیں کﮦ ﺗﻤﺎم ﻃﻠﺒﺎء کے ﻟﺊے ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮنے ﮐﯽ اﺳﮑﻮل ﮐﯽ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎ ﺗﻨﻮع اﯾﮏ ﻻزﻣﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﮨﮯ .ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﮐﻮ بﮦﺗﺮ ﺑﻨﺎنے کے ﻟﺊے واﻟﺪﯾﻦ کے ﺳﺎتھ راﺑﻂﮦ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﮯ .ﻓﺎﮐﺲ
.ﻣﯽڈو اﺑﺘﺪاﺋﯽ اﺳﮑﻮل واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﮐﻮ ﻓﺮوغ دﯾﻦے اور ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ
ﮔﺮیڈ ﻣﯽں ﻃﻠﺒﺎء ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮﺗﺎ  K-2ﻓﺎﮐﺲ ﻣﯽڈن اﺑﺘﺪاﺋﯽ )اﯾﻒ اﯾﻢ ای( اﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﻮان ﻣﯽں ﮨﮯ ،ﺟﻮ پﮦلے سے ﮦی
ﮨﮯ .اﯾﻢ اﯾﻢ ای کے ﻟﺊے واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﮐﻮآرڈﯾﻨﯽٹر ﮐﯿﻠﯽ ﮦﮔﻦ ﮨﮯ .واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯽ ﮐﻤﯽٹی ﺳﯿﮏھنے کے ﻣﺎﺣﻮل کے
بﮦت سے ارﮐﺎن ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﮯ .ان ارﮐﺎن ﻣﯽں ﺷﺎﻣﻞ ﮦیں :اﯾﻤﯽ ﻓﻠﻮڈ ،ﭘﺮﻧﺴﭙﻞ؛ ﺳﮑﺎٹ ﻧﯿﮑﻮﻟﺲ ،اﺳﺲٹنٹ ﭘﺮﻧﺴﭙﻞ؛ ﮐﯿﻠﯽ ﮦاﻧﮕﻦ،
واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮآرڈﯾﻨﯽٹر اور ﻻﺋﺒﺮﯾﺮی ﻣﯽڈﯾﺎ کے ﻣﺎﮦر؛ ﺟﯿﻨﯿﻔﺮ ﻓﺮاﻧﮏ ،ﻓﯿﻤﻠﯽ ﺳﯿﻦٹر ﮐﻮآرڈﯾﻨﯽٹر؛ ﺟﯿﻤﺰ ﮦارولڈ ،ﭘﺮی
کے واﻟﺪﯾﻦ کے ﻧﻤﺎﺋﻨﺪے؛ ﺳﯿﻨﮓ ﺑﯿﮑﺮ ،ﺑﺎﻟﻮاڑی واﻟﺪﯾﻦ کے ﻧﻤﺎﺋﻨﺪے؛ اﯾﺮﻣﺎ اورﻧﻼس ،ﺳﺐ سے پﮦلے ﮔﺮیڈ واﻟﺪﯾﻦ کے ﻧﻤﺎﺋﻨﺪے؛
ﺳﺐ سے پﮦلے ﮔﺮیڈ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪے؛ سٹﯾﻔﯿﻦ واﺋﺮس اور ﻣﯿﮕﻦ ﻣﻮرس ،دوﺳﺮا ﮔﺮیڈ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﺎن؛ اور رﯾﻦڈی  Scutero،ﮐﻤﺒﺮﻟﯽ
رﯾﻠﺰ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ کے واﻟﺪﯾﻦ کے ﻧﻤﺎﺋﻨﺪے .ﮦﻣﺎری ﮐﻤﯽٹی ﮐﻮ بﮦﺗﺮ ﺑﻨﺎنے کے ﻃﺮﯾﻘﻮں ﭘﺮ ﺗﺒﺎدلﮦ ﺧﯿﺎل ﮐﺮنے کے ﻟﺊے یﮦ
.ﮐﻤﯽٹی ﮦر ﺳﺎل ﭘﻮرا ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ
ﻓﺎﮐﺲ ﻣﯽڈو اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺮاﮦم ﮐﺮنے اور ﮐﻼس روم ﮐﯽ ﮦداﯾﺎت ﮐﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽں واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ 1.
.ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽں اﺿﺎفﮦ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے اﺳﮑﻮل ﻣﯽں ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮیں گے
:ان ﺑﭽﻮں اور ﻋﻤﺮ کے ﮔﺮیڈ کے ﻟﺊے ﻣﻮزوں ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﭘﯿﮏٹ ﺗﯿﺎر ﮐﺮیں ﺟﻦ ﻣﯽں ﺷﺎﻣﻞ ﮦو ﮔﯽ A.
اﺳﮑﻮل کے واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮوﮔﺮامﮦونے کے
واﻟﺪﯾﻦ کے ﻟﺊے اﺳﮑﻮل اور اس کے ﺑﭻے ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽں ﺷﺎﻣﻠﻄﺮﯾﻘﻮں ﮐﯽ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﺎں اﺳﮑﻮل کے ﺳﺎل بھر ﻣﯽں ﻣﻨﺼﻮبﮦ ﺑﻨﺪی ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮦیں ﺗﺎکﮦ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻞﮦ
اﻓﺰاﺋﯽ ﮐﺮیں
واﻟﺪﯾﻦ اور اﺳﺎﺗﺬﮦ اﯾﮏ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮦ ،دو ﻃﺮفﮦ ﺑﺎت ﭼﯿﺖ ﮐﺮنے ﮐﯽ اﺟﺎزت دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﻈﺎم ،اور ﺑﺎﻣﻌﻨﯽ اﻧﺪاز .
ﺷﯽڈول اﺳﮑﻮل واﻗﻌﺎت ﮐﯽ اﯾﮏ اﻟﮓ ﻣﺎﮦانﮦ ﮐﯿﻠﻦڈر واﻟﺪﯾﻨﻤﯽں ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں ﺟﺲ ﻣﯽں
ﮐﻼس روم ﻃﺮﯾﻖﮦ ﮐﺎر ،ﺗﻮﻗﻌﺎت ،اور ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮں
ﻣﺎﮦرﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ اور انے والے واﻗﻌﺎﺗﻤﺘﻌﻠﻖﮦﻓﺖﮦ وار ﮐﻼس روم ﺧﺒﺮﻧﺎمے
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ﺳﮑﻮل کے ﻋﻤﻞے ﮔﺎواﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺮاﮦم ﮐﺮنے اور ﮐﻼس روم کے ﮦداﯾﺎت ﮐﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮنے ﻣﯽں واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ B.
:ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽں اﺿﺎفﮦ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺴﺎم ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮیں

ﮦر اﯾﮏ اﺳﺘﺎد کے ﻟﺊے ﮐﻼﺳﻮم وﯾﺐ ﺳﺎئٹس ﮐﻮ گھرانے کے ﻟﺊے اﯾﮏ وﯾﺐ  Elementaryﻓﺎﮐﺲ ﻣﯽڈو
ﺳﺎئٹ ﺗﯿﺎر ﮐﺮے ﮔﯽ .ﮦوم ورک ﺗﻔﻮﯾﺾ اور ﻣﻌﺮوف ﮐﻼس روم ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻼس روم وﯾﺐ ﺳﺎئٹس ﭘﺮ
دﺳﺘﯿﺎب ﮦو ﮔﯽ .اس کے ﻋﻼوﮦ ،واﻟﺪﯾﻦ اﺳﮑﻮل کے ﺳﺎل کے ﺷﺮوع ﻣﯽں ان کے ﺑﭻے کے ﮔﺮیڈ ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں .واﻟﺪﯾﻦ اﺳﮑﻮل کے ﻋﻤﻞے کے ﻣﻤﺒﺮوں کے ﺳﺎتھ ﺑﺎت ﭼﯿﺖ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے ای ﻣﯿﻞ
.اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں
ﮦر ﮦﻓﺖے ،ﺗﻤﺎم اﺳﺎﺗﺬﮦ گھر ﻣﯽں اﯾﮏ ﻓﻮلڈر بھﯾﺠﯽں گے ﺟﻦ ﻣﯽں ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ کے ﮐﺎﻏﺬات اور ﮐﺎم کے
.ﻧﻤﻮنے ﮦیں .واﻟﺪﯾﻦ سے ﭘﻮچھا ﺟﺎئے ﮔﺎ ﻓﻮلڈر ﭘﺮ دﺳﺘﺨﻂ ﮐﺮنے اور اسے واﭘﺲ اﺳﮑﻮل بھﯾﺠﻦے کے ﻟﺊے
اﺳﺎﺗﺬﮦ اﭘﻦے ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﺗﺮﻗﯽ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺑﺎت ﭼﯿﺖ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے واﻟﺪﯾﻦ سے اﻧﻔﺮادی ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮔﯽ
.سے راﺑﻂﮦ ﮐﺮیں گے
اﺳﮑﻮل اﭘﻦے واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺗﺮﻗﯽ اور آﺋﻨﺪﮦ ﮐﻼس روم اور اﺳﮑﻮل کے واﻗﻌﺎت کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت کے
.ﺳﺎتھ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ رﭘﻮرٹوں  /رﭘﻮرٹ ﮐﺎرڈ ﮐﻮ ﮦر ﻧﻮ ﮦﻓﺘﻮں ﺗﮏ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮے ﮔﺎ
اﺳﮑﻮل اﺳﮑﻮﻟﻮں ﮐﯽ وﯾﺐ ﺳﺎئٹ ﭘﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ورﮐﺸﺎﭘﺲ اور اﺟﻼﺳﻮں کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺑﺮوﺷﺮز گھر
.بھﯾﺞے ﮔﺎ
ﻣﻨﺼﻮبﮦ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﻦے اور درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮ اﯾﮏ ﮐﺎﭘﯽ  Iاﺳﮑﻮل اﺳﮑﻮل کے وﺳﯿﻊ ﻋﻨﻮان
ﮐﯿﺲے ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے اﺳﮑﻮل ﮐﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﮦﯾﻦڈ ﺑﮏ ،اﺳﮑﻮل ﮐﯽ وﯾﺐ ﺳﺎئٹ ،اﺳﮑﻮل کے دروازے اور
.واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺳﻤﺎﻋﺖ کے اﺟﻼﺳﻮں ﻣﯽں دﺳﺘﺨﻂ ﮐﺮے ﮔﺎ
یﮦ اﺳﮑﻮل ﻓﯿﺲ ﺑﮏ ﭘﯿﺞ کے ذرﯾﻊﮦ آﺋﻨﺪﮦ واﻗﻌﺎت کے ﺑﺎرے ﻣﯽں اپ ڈیٹس ﻓﺮاﮦم ﮐﺮے ﮔﺎ .ٹﯾﭽﺮ اﭘﻦے ﻓﯿﺲ
ﺑﮏ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻨﺎئے ﮔﺎ اور ﮐﻼس روم ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں اور ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻮسٹ
.ﮐﺮیں گے
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ﻓﺎﮐﺲ ﻣﯽڈﯾﻢ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ان ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺸﻮں ﻣﯽں ﻣﻠﻮث ﮦونے کے ﻟﺊے واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽں اﺿﺎفﮦ اور
.ﻋﻤﻞے اور واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﻮں ﮐﻮ بڑھانے کے ﻟﺊے درج ذﯾﻞ واﻗﻌﺎت ﺷﯽڈول ﮐﺮیں گے

2.

.ﻓﺎﮐﺲ ﻣﯽڈﯾﻢ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﮦر ﺳﺎل دو واﻟﺪﯾﻦ کے اﺳﺘﺎد ﮐﺎﻧﻔﺮﻧﺴﻮں ﮐﻮ ،ﮦر ﺳﺎل اﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎ ﺳﯿﻤﺲٹر ﻣﻘﺮر ﮐﺮے ﮔﺎ A.
اﮐﺘﻮﺑﺮ18 00 :8-00 :2 ،2018 ،
 PMﻣﺎرچ 00 :8-00 :2 ،9 201 ،14

●
●

:اﺳﮑﻮل کے ﺳﺎل کے ﻟﺊے ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﮦ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﻣﯽں ﺷﺎﻣﻞ ﮦیں B. 2018-2019
اﮔﺴﺖ  -اوﭘﻦ ﮦاؤس 9
ﻧﺎﺷﺘﺎ  - MVPﺳﺘﻤﺒﺮ 7
)ﺳﺘﻤﺒﺮ  -ﻣﯿﺮے ﺟﻮتے ﻣﯽں اﯾﮏ دن )واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ رات 18
روح ﮦﻓﺖﮦ st-5th -اﮐﺘﻮﺑﺮ 1
اﮐﺘﻮﺑﺮ  15ویں  - 19-ﺷﺎﻻﮐﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﻞﮦ
اﮐﺘﻮﺑﺮ  -ﻣﻮﺳﻢ ﺧﺰاں ﻓﯿﺲٹﯾﻮل 26
ﻧﻮﻣﺒﺮ  -ﺷﮑﺮ ﮔﺰار کھانے ﮐﺎ 16
آﻏﺎز دﺳﻤﺒﺮ  -ﻓﺎﮐﺲ ﮦول چﮬﭧﯾﻮں ﺷﺎپ
دﺳﻤﺒﺮ دﺳﻤﺒﺮ  -ﮐﺮﺳﻤﺲ ﭘﺎرٹﯾﻮں اور ﻟﺒﺎس -اپ دن
،ﺟﻨﻮری  -اﺳﮑﻮل کے ﺟﺸﻦ ﮐﺎ  100ویں دن
)ﻓﺮوری  - 7شﮦزادی اور ﻗﺰاﻗﻮں )واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ رات
ﻓﺮوری ﮐﻮ  -وﯾﻠﻦٹاﺋﻦ ڈے ﺟﻤﺎﻋﺘﯽں 14

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ﻣﺎرچ - 1پڑھﻧﺎ th -ﻓﺮوری 25
اﮐﺘﻮﺑﺮ ﮐﻮ 11ﻣﺎرچ  -ﺷﺎﻟﮑﺶ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﻞﮦ 11 2
اﭘﺮﯾﻞ  -ﻣﺌﯽ  - 3ﮐﻮک ﺑﺎل ٹورﻧﺎﻣﻦٹ
ﻣﺌﯽ  -ﮐﯿﺮﯾﺌﺮ ڈے 8th
ﻣﺌﯽ  - 9ﮐﻦڈرﮔﺎرٹن ﮔﺮﯾﺠﻮﯾﺸﻦ
ویں  17-ویں  -ﻓﺎﺋﻦ ﮦﻓﺖﮦ 13

●
●
●
●
●
●

ﻓﺎﮐﺲ ﻣﯽڈﯾﻢ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ ﻣﻨﺪرجﮦ ذﯾﻞ ﻃﺮﯾﻖے سے رﺿﺎﮐﺎرانﮦ ﻣﻮاﻗﻊ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺮاﮦم ﮐﺮے 3.
.ﮔﯽ
واﻟﺪﯾﻦ ﮦﻣﺎرے ﺧﺎﻧﺪان ﺳﯿﻦٹر اور ﮦﻣﺎرے ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ کے ﻓﯿﺲ ﺑﮏ ﭘﯿﺞ کے ذرﯾﻊے رﺿﺎﮐﺎرانﮦ ﻣﻮاﻗﻊ کے
.ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں
.واﻟﺪﯾﻦ رﺿﺎﮐﺎرانﮦ ﻣﻮاﻗﻊ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں کھلے ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں
واﻟﺪﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﻦٹر کے ذرﯾﻊﮦ ﺧﺎﻧﺪان ﺳﯿﻦٹر ﮐﻮآرڈﯾﻨﯽٹر ﻣﯽں ﺑﺮاﮦ راﺳﺖ رﺿﺎﮐﺎرانﮦ درﺧﻮاﺳﺘﯽں
.بھﯾﺞ ﺳﮑﺖے ﮦیں
ﻋﻤﺎرت ﻣﯽں داﺧﻞ ﮦونے والے واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت رﺿﺎﮐﺎرانﮦ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے ﺣﻮﺻﻞﮦ اﻓﺰاﺋﯽ ﮐﯽ
.ﺟﺎئے ﮔﯽ

●
●
●
●

.ﻓﺎﮐﺲ ﻣﯽڈﯾﻢ اﺑﺘﺪاﺋﯽ اﺳﮑﻮل واﻟﺪﯾﻦ  -ﮐﻤﭙﯿﮏٹ ﺗﺨﻠﯿﻖ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے واﻟﺪﯾﻦ کے ﺳﺎتھ ﮐﺎم ﮐﺮیں گے 4.
اﺳﮑﻮل کے ﻋﻤﻞے ،واﻟﺪﯾﻦ ،اور ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻮں ﮐﻮ اﯾﮏ اﺳﮑﻮل کے واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ .یﮦ ﮐﻤﭙﯿﮏٹ اس ﺑﺎت ﮐﺎ
اﺷﺎرﮦ ﮐﺮے ﮔﺎ کﮦ واﻟﺪﯾﻦ ،اﺳﮑﻮل کے ﻋﻤﻞے ،اور ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻮں ﮐﻮ بﮦﺗﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ اور اس
کے ذرﯾﻊﮦ اﺳﮑﻮﻟﻮں اور واﻟﺪﯾﻦ اﺳﮑﻮﻟﻮں کے اﻋﻠﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے ﻣﯽں ﻣﺪد ﮐﺮنے کے ﻟﺊے
ﺷﺮاﮐﺖ داری ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ اور ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮے ﮔﯽ .ﺗﻤﺎم اسٹﯾﮏ ﮦولڈرز ﮐﻤﭙﯿﮏٹ ﭘﺮ دﺳﺘﺨﻂ ﮐﺮیں گے .یﮦ
دﺳﺘﺎوﯾﺰ گھر بھﯾﺞ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺴﺖ ﻣﯽں اﺳﮑﻮل واﭘﺲ آﯾﺎ ﮨﮯ .واﻟﺪﯾﻦ اﻧﻮاﺋﻤﻦٹ اﻧﺲٹی ٹﯾﻮٹر ،ﮐﯿﻠﯽ
.ﮦﮔﻦ ،اس دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ کے ﻟﺊے ذمﮦ دار ﮨﮯ

●

ﭘﺮوﮔﺮام کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻓﯿﺼﻞے ﺳﺎزی کے ﻋﻤﻞ ﻣﯽں اﺳﮑﻮل  I، Part Aﻓﺎﮐﺲ ﻣﯽڈو اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺳﮑﻮل کے ﻋﻨﻮان 5.
بھر ﻣﯽں اﺳﮑﻮل ﮐﯽ بﮦﺗﺮی ﮐﯽ ﻣﻨﺼﻮبﮦ ﺑﻨﺪی ،اور ان کے ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮنے کے ﺳﺎﻻنﮦ ﺳﺎﻻنﮦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽں اﺟﻼس
. .ﻣﯽں واﻟﺪﯾﻦ کے ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮے ﮔﺎ
ﻣﻨﺼﻮبﮦ ،ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ کے ﺗﺠﺰیﮦ ،اور واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺸﺎورﺗﯽ  Iﻣﻨﺼﻮبﮦ ،ﻋﻨﻮان  ACSIPاس اﺳﮑﻮل ﻣﯽں واﻟﺪﯾﻦ
ﮐﻤﯽٹی ﻣﯽں ﺷﺎﻣﻞ ﮦوں ﮔﯽ .واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ کے ﺳﺮوے ﮦر ﺳﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯽے ﺟﺎﺋﯽں گے ﺗﺎکﮦ اﺳﮑﻮل
.اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮﺳﮑﯽں کﮦ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف سے ان ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺸﯽں اچھی ﻃﺮح سے ﻣﻮﺻﻮل ﮦوﺋﯽں

●

.ﻓﺎﮐﺲ ﻣﯽڈو اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻨﺪرجﮦ ذﯾﻞ ﻃﺮﯾﻘﻮں ﻣﯽں واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ وﺳﺎﺋﻞ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮے ﮔﺎ 6.
اﺳﮑﻮل گھر اور اﺳﮑﻮل کے ﮐﻨﮑﺸﻦ ،ﻣﻌﯿﺎری ٹﯾﺲٹ ،ﻣﻮﺛﺮ ﻃﺮﯾﻘﻮں ،ﭘﺮاﻣﻦ واﻟﺪﯾﻦ ،ﮦوم ورک ﮐﯽ ﻣﺪد،
ﺳﯿﮏھنے ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں وﻏﯿﺮﮦ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﺎﮦانﮦ واﻟﺪﯾﻦ کے ﺧﺒﺮﻧﺎمے ﮐﻮ ﺷﺎﺋﻊ ﮐﺮے ﮔﺎ .اﻓﺮاد کے ذمﮦ
.دار اﻓﺮاد ﮐﯿﻠﯽ ﮦﮔﻦ اور ﺟﯿﻨﻔﺮ ﻓﺮﯾﮑﺲ ﮦیں

●

اﺳﮑﻮل واﻟﺪﯾﻦ ادب ﮐﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﺳﯿﮏھنے اور ﮔﺮیڈ ﮐﻮ بﮦﺗﺮ ﺑﻨﺎنے ،ﺳﯿﮏھنے کے ﻟﺊے گھر
کے ﻣﺎﺣﻮﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﺣﻮل ﮐﻮ بﮦﺗﺮ ﺑﻨﺎنے ،ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﻮں ﮐﻮ بﮦﺗﺮ ﺑﻨﺎنے ،ﻣﺆﺛﺮ واﻟﺪﯾﻦ ،اﺳﺘﺎد ﻣﻮاﺻﻼت،
ﻣﻄﺎﻟﻊﮦ ﮐﯽ ﻋﺎدات ،ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺸﺪد ﮐﯽ روک تھام ،واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽں اﺿﺎفے بڑھانے ،اور ﺳﺐ سے
.زﯾﺎدﮦ واﻟﺪﯾﻦ کے اﺳﺘﺎد ﮐﺎﻧﻔﺮﻧﺲ ﮐﯽ ذمﮦ دار اﻓﺮاد ﮐﯿﻠﯽ ﮦﮔﻦ اور ﺟﯿﻨﯿﻔﺮ ﻓﺮاﻧﮏ ﮦیں
کے ﻟﺊے دﺳﺘﯿﺎب ﮦو  K-2اس اﺳﮑﻮل ﮐﻮ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻨﺎئے ﮔﺎ اور ﺗﺎزﮦ ﮐﺎری کے ﺑﻌﺪ ﻓﻦڈز ﮐﻮ اپ ڈیٹ
ﺟﺎﺋﯽں گے .اﯾﮏ درجﮦ ﺑﻨﺪی ﺷﺨﺺ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﺮے ﮔﺎ اور اس کے اﺳﺘﻌﻤﺎل کے رﯾﮑﺎرڈ اور اﺳﺘﺎد
کے ﺣﻮالﮦ ﺟﺎت ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮار رکھنے کے ﻟﺊے ذمﮦ دار ﮦوﮔﺎ .اﮔﺮ اﺳﺎﺗﺬﮦ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻋﻼقے
ﻣﯽں اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮاد ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮦوﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﺎﺗﺬﮦ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ واﻟﺪﯾﻦ سے ﻣﺮﮐﻮز ﮐﺮیں گے .اس وﺳﺎﺋﻞ کے
.ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ اوﭘﻦ ﮦاؤس اور واﻟﺪﯾﻦ کے اﺳﺘﺎد ﮐﺎﻧﻔﺮﻧﺴﻮں ﻣﯽں ﻓﺮاﮦم ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯽں ﮔﯽ
اﺳﮑﻮل اﺳﮑﻮل ﮐﻨﺴﻞٹنٹ کے دﻓﺘﺮ کے ذرﯾﻊﮦ ذمﮦ دار واﻟﺪﯾﻦ کے ﻣﺘﻌﻠﻖ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ،ﻣﯿﮕﺰﯾﻨﻮں ،اور
دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮاد ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ .ﻣﻮﺟﻮدﮦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﯽ ﺗﺶﮦﯾﺮ ﮐﯽ ﺟﺎئے ﮔﯽ اور واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰﮦ
).ﻟﯿﻦے کے لۓ ﻣﻮاد ﻗﺮض ﻟﯿﻦے ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ دﯾﻨﺎ )ﺟﯿﺲے ﻓﻦڈز دﺳﺘﯿﺎب ﮦیں

●

●

●

.ﻓﺎﮐﺲ ﻣﯽڈﯾﻢ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺸﻮں کے ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽں واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮیں گے 7.
اﯾﻒ اﯾﻢ ای ،واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ اﺳﺎﺗﺬﮦ ،واﻟﺪﯾﻦ ،اور اﺳﮑﻮل کے ﻋﻤﻞے ﮐﯽ ﻃﺮف سے بھرا ﮦوا ﺟﺎﻣﻊ ﺿﺮورﯾﺎت ﮐﯽ
ﺣﺺﮦ اے ﭘﺮوﮔﺮام کے واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺸﻮں کے ﮐﻞ ﺳﺎﻻنﮦ  I،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮکے ﺳﺎﻻنﮦ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽں ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮے ﮔﺎ .اس ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ اور ﻣﻮﺳﻢ بﮦار ﺳﻤﺲٹر کے دوران ﺟﻤﻊ
ﮐﯿﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ .یﮦ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﮐﻮآرڈﯾﻨﯽٹر ﮐﯽ ذمﮦ داری ﮦوﮔﯽ .ﻋﻨﻮان ﻣﯽں ﮐﻤﯽٹی ،اﺳﺎﺗﺬﮦ ،واﻟﺪﯾﻦ
اور اﺳﮑﻮل کے ﻋﻤﻞے سے ﺑﻨﺎ ،واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺸﻮں ﮐﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﻧﺪاز ﮐﺎ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮے ﮔﺎ اور اﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ
ﮐﯽ ﺟﺎئے ﮔﯽ .ﭘﺮوﮔﺮام کے ﺳﺎتھ اﻃﻤﯿﻨﺎن کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺛﺒﻮت ﺟﻤﻊ ﮐﺮنے اور واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽں
اﺿﺎفﮦ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے اﺳﮑﻮﻟﻮں ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺸﯽں ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎ ﺣﺺﮦ ﮦوں گے ،ﺳﺮوے ورﮐﺸﺎﭘﻮں اور
اﺟﻼﺳﻮں ﻣﯽں ﺣﺺﮦ ﻟﯿﻦے والے واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﯽں ) (1ﮐﯽ ﺗﺮﻗﯽ بھی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻤﻊ ﮐﺮے
ﮔﯽ (2) .واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺿﺮورﯾﺎت؛ ) (3ﻣﺨﺼﻮص ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﯽ ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ؛ اور ) (4ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻮں ﮐﯽ
.ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ کے ﻟﺊے ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﻣﯽں واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﻣﺼﺮوﻓﯿﺖ

●

ﻓﺎﮐﺲ ﻣﯽڈﯾﻢ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ واﻟﺪﯾﻦ کے دﻟﭽﺴﭙﯽ کے ﺳﺮوے ﮐﻮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮنے ،ﻣﻨﺼﻮبﮦ ﺑﻨﺪی اور واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﮐﯽ 8.
.ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﮐﻮ ﻻﮔﻮ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮیں گے ﺟﻮ ﭘﻮرے ﺳﺎل ﻣﯽں ﭘﯿﺶ ﮐﯽے ﺟﺎﺋﯽں گے
اﺳﮑﻮل واﻟﺪﯾﻦ سے اﺳﮑﻮل کے ﺳﺎل کے ﭼﺎر ﻧﻮ ﮦﻓﺘﻮں کے دوران واﻟﺪﯾﻦ سے ﭘﻮچھیں گے کﮦ وﮦ اﭘﻦے
ﺑﭽﻮں ﮐﻮ اﮐﺎدﻣﯿﮑﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ اﭘﻦے ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮنے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺸﻮں ﻣﯽں واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے
کے لۓ ان ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں کے ﺑﺎرے ﻣﯽں زﯾﺎدﮦ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻣﻨﺪ ﮦوں .ﮐﯽ ذمﮦ دار اﻓﺮاد ﮐﯿﻠﯽ ﮦﮔﻦ اور ﺟﯿﻨﯿﻔﺮ ﻓﺮاﻧﮏ
.ﮦیں
واﻟﺪﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﮐﯽ ﻣﻨﺼﻮبﮦ ﺑﻨﺪی ﮐﺮنے کے ﻟﺊے واﻟﺪﯾﻦ کے ﻣﻔﺎد ﺳﺮوے کے ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮیں گے .ﮐﯿﻠﯽ ﮦوﮔﻦ ڈیٹا ﮐﻮ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮیں گے اور ﭘﺮﻧﺴﭙﻞ کے ﺳﺎتھ اسے ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﯽں
گے ،اﻣﯽ ﻓﻠﻮڈ .واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﮐﻮ ﭘﻮرے ﺳﺎل ﮔﺮیڈ ﺳﻄﺢ ﮐﻤﯽٹی اور ﻣﺜﺒﺖ رویے ﻣﺪاﺧﻠﺖ ﮐﯽ
ﮐﻤﯽٹی ﮐﯽ ﻃﺮف سے ﮦر ﻣﯽٹﻧﮓ اور اﯾﻮنٹ ﮐﻮ سﮦوﻟﺖ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮنے والے ﮐﻤﯽٹی ﮐﯽ ﻃﺮف سے
.ﻣﻨﺼﻮبﮦ ﺑﻨﺪی ﮐﯽ ﺟﺎئے ﮔﯽ .ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﺎں ﺟﺎری ﮦیں

●

●

.ﻓﺎﮐﺲ ﻣﯽڈﯾﻢ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺳﺎﻻنﮦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽں اﺟﻼس ﮐﯽ ﻣﻨﺼﻮبﮦ ﺑﻨﺪی ﮐﺮے ﮔﯽ 9.

اﺟﻼس ﮐﺴﯽ بھی دوﺳﺮے اﺟﻼﺳﻮں ﯾﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ سے ﻋﻠﯿﺤﺪﮦ ﮦو ﺟﺎئے ﮔﯽ ﺗﺎکﮦ یﮦ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻦ ﺳﮏے کﮦ
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽﮦ ،اﻣﯽ ﻓﻠﻮڈ ،اﺳﮑﻮل ﻧﺼﺎب ﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ  /وﺿﺎﺣﺖ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮنے کے ﻟﺊے ﮐﺎﻓﯽ وﻗﺖ رکھتے ﮦیں،
ﻃﻠﺒﺎء ﮐﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﯽ ﭘﯿﻤﺎﺋﺶ کے ﻟﺊے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮدﮦ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،اور مﮦارت ﮐﯽ
.ﺳﻄﺢ ﭘﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﻠﺒﺎء ﮐﻮ ﻣﻠﻦے ﮐﯽ اﻣﯿﺪ ﮨﮯ .یﮦ اﺟﻼس اﮔﺴﺖ ﻣﯽں ﮦوﮔﯽ

●

