پالیسی کاغذ کا خاندان اور والدین
الرڈ بائرن بنیادی اسکول
2020 2019...
: 8/5/2019تاریخ نظرثانی

اور فنڈز حصہ ایک ﮐﮯ عنوان ﮐو اسکول ابتدائی سے حیثیت کی علم طالب میں حمایت کی بنانے مضبوط ,بائرن الرڈ
ایک ﮐﮯ خاندان ﮐﮯ بچوں اور ,ساتھ ﮐﮯ تقسیم ﮐی والدین اور ترقی سﮯ رائﮯ اتفاق پر طور مشترﮐہ ﮐو لئﮯ اس
اور حامل ﮐا ضرورت ﮐی معلومات سﮯ جانب ﮐی )بی ﮐہ ہﮯ رہی لﮯ حصہ پالیسی ﮐاغذ ﮐا خاندان اور والدین تحریری
والدین ﮐﮯ توقعات ﮐی پالیسی ﮐی اسکول ہﮯ ﮐرتا قائم ).عیسی ﮐامیاب( ایکٹ علم طالب ہر( سنیچر سیکشن ﮐﮯ )سی(
ﮐریں درآمد عمل پر ﮐاغذ ﮐا خاندان اور تعداد ﮐی مخصوص ایک ﮐﮯ والدین سکول بتاتا اور عہد لئﮯ ﮐﮯ خاندان اور
.ہﮯ دی اے ای ایل( ادارے تعلیمی مقامی ﮐہ ہﮯ ﮐیا شامل مورگنزون میں منصوبﮯ ﮐﮯ اسکول  ,گﮯ
:سﮯ جانب ﮐی ﮐﮯ سنیچر سیکشن چاہﮯ ﮐو ضروریات ﮐی عملدرآمد پر بات بعد کے اسکول بنیادی بائرن الرڈ
میں لینﮯ جائزہ ﮐا بہتری اور بندی منصوبہ ﮐی طرح بروقت اور ہﮯ جاری ,منظم ایک ملوث میں والدین
اور لینﮯ جائزہ ﮐا خاندان اور والدین ﮐﮯ حصہ ایک ﮐﮯ بندی منصوبہ تحت ﮐﮯ عنوان ﮐﮯ پروگراموں
ﮐﮯ پروگرام وسیع ﮐﮯ اسکول تحت ﮐﮯ )بی(  1114ﮐی ترقی مشترﮐہ اور پالیسی ﮐاغذ ﮐﮯ بہتری ﮐی اسکول
).عیسی( ایکٹ علم طالب ہر ﮐﮯ ﮐامیاب منصوبﮯ
میعادی ﮐﮯ ﮐرنﮯ پورا ﮐو ضروریات ﮐی تبدیل پالیسی ﮐاغذ ﮐا خاندان اور والدین ﮐﮯ اسکول ﮐریں ﮐاری تازہ
ﮐاغذ ﮐا خاندان اور والدین ﮐﮯ تقسیم ﮐی حصہ اور بچوں ﮐﮯ والدین ﮐﮯ اس ,اسکول اور والدین پر طور
.ﮐمیونٹی مقامی ﮐو پالیسی
,بچوں ,ساتھ ﮐﮯ والدین ,اہلیت انگلش محدود شرﮐت ﮐی والدین ﮐﮯ عملی تک حد ,ﮐرے فراہم مواقع مکمل
اسکول اور راحل سمیت مطابق ﮐﮯ ضرورت ﮐی ﮐرنﮯ فراہم معلومات اور مشورے متعلق سﮯ والدین
ﮐی عملی تک حد سمیت وضع عیسی تدفین ﮐی وردی اور فہم قابل ایک میں  1111تحت ﮐﮯ سیکشن ﮐﮯ
.ہﮯ سمجھتا میں زبان ﮐی والدین اور ہﮯ ﮐرتا وضع متبادل ﮐﮯ پر درخواست
سیکشن ﮐﮯ تحت ( 1114بی) ﮐﮯ وسیع پروگرام ﮐﮯ منصوبﮯ ﮐو عیسی تسلی بخش نہیں ہﮯ ,اگر اسکول ﮐﮯ
بچوں ﮐﮯ والدین ﮐﮯ حصہ لینﮯ ﮐی ہدایت ﮐی ﮐوئی والدین ﮐﮯ منصوبہ سازوں ﮐو جب اسکول ﮐا منصوبہ
.مقامی تعلیمی ادارے ہیں
ﮐاغذ اور ﮐریں گﮯ ,اور اس ﮐﮯ مطابق  G-8( 8-والدین ﮐی تعریف ﮐی جائﮯ اور خاندان ﮐﮯ بعد قانونی
:پروگرام ,سرگرمیوں ﮐی تعریف
طالب والدین اور خاندان مصروفیت ﮐا مطلب ﮐی شرﮐت سﮯ دو طرح باقاعدہ ,والدین اور معنی میں ملوث
علم ﮐی حیثیت سﮯ اسکول ﮐی سرگرمیوں ﮐﮯ علم اور دیگر اطالعات سمیت :یقینی
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(ایک) والدین اپنﮯ بچﮯ /بچی ﮐﮯ علم میں اٹوٹ انگ ﮐی مدد ﮐرنﮯ میں اپنا ﮐردار ادا ﮐریں
والدین ﮐی حوصلہ افزائی ﮐی ہیں ان ﮐﮯ بچﮯ ﮐی تعلیم میں ملوث ﮐو اسکول میں سرگرمی سﮯ(بی)
(سی)
بچﮯ اپنﮯ بچﮯ ﮐﮯ والدین ﮐی بھرپور میں تعلیم اور شامل ہیں ,مناسب فیصلہ میں اور اپنﮯ
ﮐی تعلیم میں معاونت سﮯ ایڈوائزری
(ڈی) ﮐﮯ دیگر سرگرمیاں جاری ہیں ,ان ﮐی تدفین عیسی ﮐﮯ سیکشن میں سنیچر قرار دیا
اجزا پالیسی کاغذ کا خاندان اور والدین سکول .گا کرے درآمد عمل کے ضرورت کی اسکول تصریح
مل کر ترقی یافتہ
میں مندرجہ ذیل اقدامات پولس ﮐﮯ والدین ﮐی ایک منظم طریقﮯ سﮯ جاری ہﮯ اور منصوبہ الرڈ بائرن بنیادی اسکول
بندی میں بروقت ,اور بہتری ﮐا جائزہ لینﮯ ﮐﮯ لئﮯ مواقع ﮐی مالقاتوں میں پروگرام سمیت باقاعدہ عنوان اگر والدین میں
سﮯ درخواست ﮐی منصوبہ بندی ﮐرے اور تجاویز ﮐو شرﮐت ﮐی تعلیم سﮯ متعلق فیصلوں میں مناسب ,بچﮯ اور ﮐسی
.ممکن ہﮯ  Practicablyایسی تجاویز ﮐو جلد از جلد
والدین ﮐو مدعو ﮐیا جائﮯ گا .سکول سال بھر میں ان پٹ پر فراہم ﮐرنﮯ ﮐﮯ عنوان میں اسکول ﮐی
جامع مقامی  )Swp(,بہتری سمیت پالن (سڑپنا) ﮐﮯ ﮐاغذات عنوان میں اسکول ﮐﮯ وسیع پالن
.ایجوﮐیشن ایجنسی پالن (تراشہ) ,عنوان میں بجٹ اور  1فیصد والدین ﮐﮯ ملوث ہونﮯ سﮯ بجٹ ہﮯ
اعالنات ﮐﮯ لئﮯ مالقاتیں ﮐریں گﮯ .والدین ﮐی مختلف طریقوں ﮐﮯ ذریعﮯ جو اسکول ﮐی ویب سائٹ
متن پیغامات ,اے پی پی ﮐی یاد دہانی ﮐرائیں اور  /یا , Emails, Fliers,شامل ہو سکتا ,سماجی میڈیا
.الیکٹرانک معاون اشارہ جات .اعالنات بھی اسکول میں تعینات البی اور خاندان ﮐﮯ وسائل مرﮐز ہﮯ
والدین ﮐو مواقع فراہم ﮐرنﮯ ﮐا پروگرام ہوں اور ان پٹ ﮐا جائزہ عنوان عنوان پر مجھﮯ سروے میں
عنوان میں اجالس ﮐﮯ بعد والدین ﮐﮯ ورﮐشاپ میں منصوبہ بندی ﮐﮯ  Besاگست ﮐو ساالنہ 22
اجالس ﮐﮯ دوران عنوان
ہوں گﮯ فنڈز ﮐس طرح سٹیک ہولڈروں ﮐﮯ عنوان ﮐﮯ ساالنہ عنوان میں  Summarizingاعالمیوں
استعمال ﮐیا جائﮯ گا .والدین ﮐﮯ اجالس ﮐﮯ دوران عنوان  ,8/22/19سال بھر میں منصوبہ بندی اور
.درخواست پر ہﮯ
 Caregiversاسکول سال بھر میں تمام والدین اور والدین میں شرﮐت ﮐی دعوت دی ہیں اور خاندان
ﮐاغذ پالیسی ہﮯ تاﮐہ والدین اور فراہم ﮐرنﮯ ﮐا جائزہ اجالس ان پٹ خاندان ﮐاغذ پالیسی تبدیل ہو جائﮯ
.گا .والدین ﮐی ضروریات ﮐو پورا ﮐرنﮯ ﮐﮯ اسکول ﮐﮯ طلبہ اور اسٹاف







ساالنہ عنوان میں اجالس
مندرجہ ذیل اقدامات ﮐا ساالنہ اجالس اور حوصلہ افزائی ﮐی دعوت پر ایک معقول وقت تمام الرڈ بائرن بنیادی اسکول
ان ﮐﮯ حصہ لﮯ ﮐﮯ والدین ﮐی شرﮐت سﮯ آگاہ اسکول ﮐﮯ عنوان ﮐﮯ بارے میں پروگرام ﮐی نوعیت ﮐی بچوں ﮐو
عنوان میں پروگرام ﮐﮯ والدین ﮐﮯ ضروریات ,اسکول ﮐﮯ والدین اور خاندان ﮐا ﮐاغذ پالیسی ,اسکول ﮐﮯ
.وسیع منصوبﮯ اور اسکول ﮐﮯ والدین استوار ہﮯ
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پر ہمارے ساالنہ عنوان میں والدین 19 // 8/22/والدین اور محافظوں ﮐی دعوت دی ہیں اور ہمارے
ﮐی ﮐﮯ اجالس ﮐﮯ لئﮯ .ہم عہد ﮐﮯ والدین اور خاندان ﮐﮯ بارے میں اسکول ﮐﮯ وسیع منصوبﮯ پر ,اسکول
پالیسی ﮐﮯ عنوان ﮐﮯ والدین عہدوں اور والدین ﮐی ضروریات ہیں .والدین اور محافظوں ﮐو آگاہ ﮐیا جائﮯ گا.
اس سﮯ مالقات ﮐی ,متن الیکٹرانک ای میل پیغامات ﮐﮯ سامنﮯ عمارت ﮐﮯ عہدوں پر دستخط ﮐﮯ رہنما الرڈ
فیس بک صفحہ اور طلبہ ﮐﮯ ساتھ گھر بھیج دیا  Besبائرن میں منبر پر تعینات ﮐی گونج ,اور ایک پرندہ
.جائﮯ گا

راستوں
,الرڈ بائرن بنیادی اسکول ﮐا حصہ لﮯ ﮐﮯ والدین فراہم ﮐرنﮯ ﮐﮯ بعد مندرجہ ذیل اقدامات بچوں ﮐی
ﮐﮯ عنوان سﮯ مجھﮯ پروگرام ﮐﮯ بارے میں بروقت معلومات 
مناسب تعداد میں اجالس ,یا ﮐی صبح شام اور فنڈز فراہم ﮐر سکتی ہﮯ ,بچﮯ ﮐی دیکھ بھال ﮐﮯ عنوان سﮯ 
.ہوں ,یا گھر ﮐا دورہ ﮐیا ,اس طرح ﮐی خدمات منصوب سﮯ والدین اور خاندان ﮐا ﮐاغذ
اسکول سﮯ متعلق معلومات اور والدین ﮐﮯ پروگرام ,مالقاتوں اور دیگر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لﮯ رہی 
ہﮯ بچوں ﮐﮯ والدین ﮐﮯ لئﮯ ایک قابل فہم اور وردی میں وضع سمیت حد تک عملی ﮐی درخواست پر ﮐﮯ
:متبادل وضع ﮐرتا ہﮯ اور اس ﮐﮯ والدین میں ایک زبان ہیں
.ورﮐشاپ میں شرﮐت ﮐی دعوت دی جائﮯ گی .تمام بچوں ﮐو ان ﮐﮯ والدین ﮐﮯ ساتھ ہﮯ



عنوان میں ان پٹ اجالس منعقد ﮐئﮯ جائیں گﮯ تاﮐہ ہونﮯ والﮯ والدین ﮐﮯ ﮐئی دن بھر میں
سکتا ہﮯ .ﮐسی بھی وقت میں
جاری ہو
مواصالت



والدین ﮐﮯ ٹیچر یا اسکول ﮐﮯ بعد ,سﮯ پہلﮯ ہونﮯ والﮯ ہوں گﮯ .استاد ﮐی منصوبہ بندی
ﮐی مدت ﮐﮯ دوران



ای میل معلومات عنوان میں پروگرام ﮐریں گﮯ ,ویب سائٹ ,سماجی میڈیا ,معاون اشارہ
.جات ,متن پیغام میں پرندوں اور الیکٹرانک عالمات ہﮯ



والدین ﮐو مدعو ﮐیا جائﮯ گا .جہاں جارجیا اسکول نصاب تعلیم ﮐﮯ ورﮐشاپ میں سﮯ ہر
.ایک ﮐﮯ معیار ﮐﮯ رہنما حسن اور عالقﮯ میں ہیں .ﮐا مطالعہ ﮐا جائزہ لیا گیا



وسائل اور ﮐالس ہیں .ہو سکتا ہﮯ ﮐہ جس طرح معاہدوں پر ہاتھ میں پیش Instructional
ﮐیا ہﮯ تاﮐہ والدین اپنﮯ بچوں ﮐو سیکھنﮯ میں شرﮐت ﮐریں گﮯ  .اسکول میں ﮐس طرح



ٹول Instructional .اساتذہ اور اسٹاف بھی حصص معیار بھیجیں اور تمام والدین ﮐﮯ ساتھ
اور پڑھنﮯ ﮐﮯ انڈے ,میتھ بیج قبضہ ہﮯ .ان ﮐﮯ  ,ﮐچھ ویب پر مبنی ٹول شامل ہیں
پروگرام میں استعمال ہیں ان میں سﮯ ﮐئی علم سرگرمیوں ﮐﮯ ساتھ روزانہ استعمال ہیں .ﮐی
ہدایت پر اضافی ﮐالس ﮐا گھر
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پی اساتذہ ﮐﮯ مطابق مشورے دے گا .ان ﮐﮯ ساتھ ﮐا بہترین طریقہ ﮐﮯ والدین اور (اے پی
تمام  Apps(.فون پیغامات یا دوسرے  Dojo,اے پی پی ﮐی یاد دہانی ﮐرائیں ,ای میل
.پیغامات اساتذہ ﮐﮯ  24گھنٹوں ﮐﮯ اندر جواب دیتﮯ ہیں



اسکول کے والدین عہد
بعد الرڈ بائرن بنیادی اسکول ﮐﮯ بچوں ﮐﮯ والدین ﮐﮯ ساتھ مشترﮐہ طور پر حصہ لﮯ ﮐﮯ فروغ ﮐیلئﮯ اقدامات ﮐﮯ
اسکول ﮐﮯ والدین عہد ﮐہ اسکول ﮐﮯ پوری طرح بنیادی پہلوؤں ﮐﮯ والدین اسٹاف اور طلباء و طالبات ﮐﮯ ذمہ داری
ﮐریں گﮯ اور بہتر طالب علم علمی ﮐارنامہ ﮐﮯ ذریعﮯ اسکول اور والدین تعمیر ﮐرے گی اور ایک پارٹنر شپ بچوں
ﮐی ہائی معیار ﮐﮯ ریاست


ﮐﮯ اجالس ﮐﮯ نظرثانی میں بھر سال دی دعوت ﮐی والدین لئﮯ ﮐﮯ لینﮯ جائزہ ﮐا والدین لۓ ﮐﮯ اسکول
دستاویز عنوان اصل دوران
نظرثانی پر سروے استعمال فارم بیک فیڈ عہد ﮐﮯ عہد والدین ﮐﮯ اسکول دی دعوت ﮐو خیاالت ﮐﮯ والدین 
اجالس ﮐﮯ
میں عنوان وہ اگر جائﮯ ﮐی درخواست ﮐی والدین اور بالواسطہ جو ہﮯ سکتا ہو میں عنوان فارم فیڈبیک 
.ﮐی نہیں شرﮐت میں اجالس ﮐﮯ نظرثانی

تخصیص فنڈز کی
مندرجہ ذیل اقدامات ﮐریں گﮯ ,الرڈ بائرن بنیادی اسکول ﮐﮯ بچوں ﮐﮯ والدین ﮐﮯ عنوان میں ملوث اگر ﮐا اطالق
ایک میں اسکول ﮐﮯ بارے میں فیصلﮯ میں ﮐا حصہ  1فیصد حصہ ﮐﮯ عنوان ﮐﮯ والدین ﮐﮯ لئﮯ مخصوص اور
:خرچ ہﮯ خاندان ﮐا ﮐاغذ ﮐﮯ ایک فنڈز



پٹ ان دوران ﮐﮯ سیشن میں عنوان محافظوں اور والدین .گی جائﮯ دی دعوت ﮐی ﮐرنﮯ بندی منصوبہ
اور والدین ﮐﮯ ہونﮯ ملوث ﮐﮯ والدین میں عنوان ﮐی فنڈز فیصد  1اور قید سال اسکول پر ﮐرنﮯ فراہم
میں عنوان سرپرست ﮐی فنڈز .گی جائﮯ دی دعوت ﮐی ﮐرنﮯ دور تحفظات ﮐﮯ ان
اعالنات  Fliers.اور , Emailsمیڈیا سماجی ,سیشن بندی منصوبہ ذریعﮯ ﮐﮯ سائٹ ویب ﮐﮯ اسکول 
ان اور ہوں پروگرام ﮐا ﮐرنﮯ فراہم مواقع ﮐو والدین .سنٹر ریسورس اہل اور البی تعینات میں اسکول بھی
ﮐﮯ اجالس میں عنوان ساالنہ  19 8/22/Besمیں سروے میں عنوان عنوان جائزہ پر پٹ
عنوان دوران ﮐﮯ اجالس ﮐﮯ بندی منصوبہ میں ورﮐشاپ ﮐﮯ والدین بعد 
ساالنہ ﮐﮯ فنڈز طرح ﮐس .گا جائﮯ ﮐیا استعمال میں عنوان  Summarizingاعالمیوں ﮐو ہولڈز اسٹیک 
پر درخواست اور بندی منصوبہ میں بھر سال  8/22/19,عنوان دوران ﮐﮯ اجالس ﮐﮯ والدین میں عنوان
.ہﮯ
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رابطہ کی خدمات
الرڈ بائرن بنیادی اسکول  ,حد تک قابل عمل اور مناسب ,والدین اور خاندان ﮐا ﮐاغذ پروگرام اور سرگرمیوں ﮐو مربوط
اور رمضان المبارک ﮐﮯ دوسرے وفاقی ,صوبائی اور مقامی پروگرام سمیت دیگر پروگرام ,اور عوام ﮐﮯ لئﮯ
خصوصی تعلیمی انتظامات ﮐی ﮐارروائی ﮐﮯ ایسﮯ والدین ﮐﮯ وسائل ﮐی زیادہ سﮯ زیادہ حمایت ﮐی حوصلہ افزائی
:ﮐﮯ مراﮐز میں بھرپور حصہ لﮯ رہی ہﮯ اور والدین ﮐو اپنﮯ بچوں ﮐی تعلیم میں میں


مربوط لئﮯ ﮐﮯ اطفال بستان  Kindergartenersامدہ تمام .گی جائﮯ دی دعوت ﮐی شرﮐت میں والدین
اطفال بستان .گﮯ ﮐریں حاصل معلومات سﮯ ورﮐشاپ ﮐی والدین .ہﮯ رہا ہو تیار لیﮯ ﮐﮯ ﮐرنﮯ
.ہﮯ ﮐو اساتذہ اطفال بستان بن اطفال بستان  Academicallyتیار لئﮯ ﮐﮯ بچوں ٹیچر
 Daycaresاطفال بستان ہیں دی دعوت ﮐی ﮐرنﮯ تیار از قبل سﮯ عالقﮯ ﮐﮯ طبقوں تمام ﮐﮯ تھری ﮐﮯ 
 Bes. Daycaresمیں عالقﮯ اور ﮐونسلر ﮐﮯ مربوط میں مہینﮯ ﮐﮯ دوروں
مڈل بائرن الرڈ میں گریڈ پانچویں ﮐی ایلزیبتھ .گﮯ ﮐریں شرﮐت میں دورے ایک ﮐﮯ طلبہ گریڈ پانچویں 
ﮐونسلر  Bmsاور ﮐونسلر , Besاساتذہ مربوط اسکول
جائﮯ دی دعوت ﮐی شرﮐت میں ورﮐشاپ ایک ﮐو والدین ﮐﮯ علموں طالب ﮐا جماعت پانچویں 
.ہیں ﮐی فراہم معلومات پر اسکول مڈل  Transitioningگی

گنجائش کی والدین کے عمارت
والدین ﮐی تعمیر ﮐی گنجائش والدین اور خاندان ﮐﮯ لئﮯ مضبوط ﮐاغذ ﮐو یقینی بنانﮯ ﮐی الرڈ بائرن بنیادی اسکول کے
حمایت میں والدین اور موثر ﮐﮯ ملوث ہونﮯ سﮯ ایک شراﮐت اسکول اور برادری ﮐﮯ حصول ﮐو بہتر بنانﮯ ﮐﮯ بعد
:ﮐﮯ ذریعﮯ طالب علم ﮐی حیثیت سﮯ
تفصیالت فراہم ﮐرنﮯ اور نصاب تعلیم ﮐی وضاحت والدین ﮐﮯ استعمال میں اسکول ,فارم ﮐﮯ استعمال ﮐی ترقی 
ﮐا اندازہ لگانﮯ اور ان ﮐﮯ حصول ﮐﮯ طالب علم بریجیں ﮐی سطح ﮐﮯ معیار ﮐوچیلنجنگ ریاست ﮐی حیثیت
سﮯ ,اور
سامان اور اپنﮯ بچﮯ ﮐﮯ ساتھ ﮐام ﮐرنﮯ میں مدد ﮐی تربیت والدین اپنﮯ بچﮯ ﮐﮯ حصول ﮐو بہتر بنانﮯ ,
ٹیکنالوجی ﮐﮯ استعمال ﮐﮯ بارے میں خواندگی ﮐی تربیت اور زخموں ﮐﮯ حق تصنیف پائریسی) (بشمول تعلیم
ﮐو مناسب ,ماں باپ اور خاندان ﮐا ﮐاغذ
,امداد ﮐی فراہمی میں شرﮐت ﮐﮯ والدین بچوں ﮐﮯ موضوعات جیسﮯ :ﮐﮯ بعد مناسب 

اسٹیٹ ﮐی وصولی ﮐﮯ چیلنجوں ﮐا معیار
صوبائی اور مقامی علمی لگتیاں سمیت متبادل بھیجیں 
عنوان ﮐی ضروریات ﮐﮯ ایک حصہ 
اپنﮯ بچﮯ /بچی ﮐی ترقی ﮐو مانیٹر 
.استادوں ﮐﮯ ساتھ ﮐام ﮐس طرح ان ﮐﮯ بچﮯ ﮐو بہتر بنانﮯ ﮐﮯ لئﮯ ﮐارنامہ ہﮯ 
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ﮐرنﮯ ﮐی دعوت دی ہﮯ .والدین ﮐﮯ رضاﮐاروں ﮐی ﮐئی مختلف پہلوؤں میں ایک رضاﮐار
.درﮐار سکول ﮐی جانب سﮯ فراہم ﮐی مکمل تربیتی ورﮐشاپ ,سال بھر ماہانہ



ایک جارجیا میلوں والدین ورﮐشاپ فراہم ﮐی جائیں گی .تمام والدین ﮐﮯ لئﮯ پانچویں گریڈ ﮐﮯ ذریعﮯ
طلبہ ﮐﮯ تیسرے میں ہﮯ .مارچ میں ہونﮯ والﮯ اس اجالس
تمام والدین ﮐﮯ خاندان ﮐﮯ وسائل مرﮐز میں روزانہ ہﮯ ,اور اس ﮐﮯ سرپرست وسائل ﮐﮯ ساتھ
.مالقات میں پمفلٹس گرائﮯ ہیں جن ﮐی مدد ﮐیلئﮯ اور ﮐتابیں بچﮯ ﮐی تعلیمی ضروریات ہیں
والدین ﮐو آگاہ ﮐیا جائﮯ گا .معیار اور نصاب تعلیم ﮐﮯ اجالس ﮐﮯ دوران عنوان میں معلومات اور
.بھیجیں
والدین ﮐﮯ ورﮐشاپ منعقد ﮐریں گﮯ .سکول سال بھر ان ورﮐشاپس ﮐی مختلف سیکھنﮯ ﮐﮯ عالقوں
پر توجہ مرﮐوز ﮐریں گی :پڑھنا ,لکھنا ,میتھ ,سماجی علوم اور  /یا سائنس .ہاتھوں میں والدین ﮐی
شرﮐت ﮐریں گﮯ .سبق سیکھا ﮐالس میں امدادی سرگرمیوں پر نقل ورﮐشاپس ﮐﮯ دوران ,والدین اور
لیۓ مدد گار ثابت ھو گی .سیکھنﮯ ﮐﮯ سروں اور ان ﮐﮯ بچوں ﮐی سرگرمیوں ﮐی مدد والوں ﮐﮯ
.حاصل ﮐی وصولی ﮐامیابی حاصل ﮐی ہﮯ
والدین رسائی دی جائﮯ .طلبہ ﮐﮯ پڑھنﮯ انڈے ,میتھ بیج اور  /یا قبضہ ہﮯ .اس ﮐﮯ والدین اپنﮯ
مانیٹر بچوں ﮐی ترقی ﮐو مانیٹر والدین میرے تک بھی رسائی والدین گزرگاہ ,جو ان ﮐﮯ استعمال ﮐو
.ٹیسٹ اسکوروں اور ہیں








عمارت ﮐﮯ والدین ﮐی گنجائش جاری

:سال بھر ﮐی دعوت دی جائﮯ گی .والدین ﮐﮯ ورﮐشاپ
i.
... 8/22/2019اجالس میں ساالنہ عنوان میں
ii.
... 9/5/2019نصاب تعلیم ﮐی رات
والدین باب ورﮐشاپiii. 9/24/2019 ...
iv.
... Tbaرضاﮐار تربیتی ورﮐشاپ
v.
انٹرنیٹ سیفٹی ورﮐشاپ2/6/2020 ...
vi.
ورﮐشاپEla 10/17/2019 ...
vii.
میتھ ورﮐشاپ11/7/2019 ...
viii.
...سائنس ورﮐشاپ اینڈ مطالعہ  1/21/2020ورﮐشاپ
میلوں ورﮐشاپ گرل گائیڈix. 3/17/2020 ...
... Tbaورﮐشاپ x. Esol
بستان اطفال ﮐﮯ لئﮯ تیار ہو رہا ہﮯ ورﮐشاپxi. 4/23/2020 ...
... Tbaعنوان نظرثانی ﮐﮯ اجالس میں دستاویز

اسکول کی عمارت کی گنجائش اسٹاف
 Instructionalالرڈ بائرن بنیادی اسکول ﮐو تربیت فراہم ﮐرے گی .بنانا اساتذہ ,زیادہ مہنگاایندھن ,پینشن ﮐی حمایت
ﮐیسﮯ اہلکار ,بڑوں اور دیگر اسکول ﮐﮯ رہنماؤں اور دیگر عملﮯ ﮐﮯ والدین ﮐی قیمت میں والدین میں عطیات اور
تک پہنچنﮯ میں ,رابطہ اور ﮐﮯ ساتھ ﮐام ﮐو مربوط اور والدین ﮐﮯ ساتھ برابر ﮐﮯ والدین ﮐﮯ پروگرام پر عملدرآمد
:ﮐی تعمیر ﮐﮯ والدین اور اسکول ﮐﮯ درمیان تعلقات اور
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قوت ﮐی تربیت :اہل ﮐار اختصاصی ﮐریں گﮯ اور اسٹاف سال بھر ﮐی قوت ﮐی تربیت سﮯ
معلومات ﮐا ﮐاغذ . Redeliverموثر مواصالت ﮐﮯ والدین ﮐﮯ ساتھ اور خاندانوں ﮐی ہﮯ
اختصاصی گی ضلع ﮐی مالقاتیں سیکھا اور خاندانوں ﮐی مدد ﮐﮯ لئﮯ موثر مواصالت ﮐﮯ
.والدین ﮐﮯ ساتھ ہﮯ



الرڈ بائرن بنیادی سکول والدین اور خاندان ﮐﮯ دیگر معقول حمایت حاصل ﮐرنﮯ ﮐﮯ لئﮯ فراہم ﮐرے گی.
ﮐاغذ سرگرمیاں سنیچر ﮐﮯ تحت  ,ہو سکتا ہﮯ ﮐہ والدین سﮯ

 ... 11/12/2019ہوم ورک ورﮐشاپ
... 9/24/2019والدین باب ورﮐشاپ
...رضاﮐاروں ﮐی تربیت Tba
... Tbaاسکول سیلف گورننس ﮐی ٹیم مالقاتیں
... Tbaپی ٹی او مالقاتیں







اختیاراتی سکول والدین اور خاندان کا کاغذ پالیسی اجزا



.اساتذہ ﮐی ترقی میں ملوث والدین ﮐی تربیت ,بڑوں اور دیگر پادھوں مستعدی ﮐو بہتر بنانﮯ ﮐی تربیت ہﮯ □
عنوان سﮯ والدین ﮐﮯ لئﮯ ضروری خواندگی ﮐی تربیت فراہم ﮐرنﮯ میں ایک فنڈز میں اگر اسکول □
ﮐﮯ پاس موجود تمام دیگر معقول تربیت ﮐﮯ لئﮯ فنڈنگ ﮐﮯ ذرائع ﮐﮯ مطابق ﮐہ
معقول اور ضروری اخراجات ﮐی ادائیگی اور خاندان ﮐﮯ ساتھ منسلک فزیوتھیراپسٹ  ,چائلڈ ﮐیئر ﮐﮯ □
.اخراجات سمیت ﮐاغذ سرگرمیوں اور اسکول میں شرﮐت ﮐﮯ لیﮯ والدین سﮯ متعلق اور تربیت سیشن
.دوسرے والدین ﮐی مصروفیت ﮐا ایکسرے ٹرین والدین ﮐی ہﮯ
سﮯ بڑا ﮐریں والدین اور خاندان ﮐا ﮐاغذ اور ان ﮐﮯ بچﮯ ﮐی تعلیم ﮐا انتظام میں شرﮐت ﮐﮯ مختلف اوقات □
میں اسکول ﮐﮯ اجالس میں اساتذہ ﮐﮯ ساتھ ﮐارروائی ﮐﮯ گھر یا دیگر اجتماعات جو براہ راست یا
بچوں اور والدین ﮐﮯ ساتھ ﮐام پادھوں حصہ لﮯ رہی ہیں جو اسکول میں اس اجالس میں شرﮐت نہ ﮐر سکﮯ.
ﮐانفرنسیں
.راستوں ﮐو بہتر بنانﮯ پر عملدرآمد ﮐی ایکسرے ماڈل اختیار اور والدین اور خاندان ﮐا ﮐاغذ
والدین ایڈوائزری ﮐونسل قائم مشورہ فراہم ﮐرنﮯ سﮯ متعلق تمام امور پر والدین اور □ Districtwide
.خاندان ﮐﮯ ایک پروگرام میں عنوان حصہ ہﮯ
ایکسرے پر مبنی تنظیموں اور ﮐاروباری ﮐﮯ لئﮯ مناسب ﮐﮯ فروغ ﮐیلئﮯ ﮐردار ادا برادری ایمان سمیت پر
مبنی تنظیموں ﮐی امدادی سرگرمیوں میں والدین اور خاندان ﮐا ﮐاغذ

.قلعہ وادی اسٹیٹ یونیورسٹی ﮐﮯ طلبہ ﮐی مدد ﮐﮯ رضاﮐاروں ﮐی سال بھر میں طلبہ ﮐو پڑھنا
.ﮐتب خانﮯ  Besفراہم ﮐرنﮯ ﮐﮯ ساتھ نئی ﮐتابیں  Collaboratesالرڈ بائرن دائر ﮐلب
سکھوں ﮐﮯ طلباء نﮯ امدادی سامان ﮐی فراہمی ﮐو یقینی بنانﮯ ﮐﮯ لئﮯ ﮐﮯ ساتھ  Besالرڈ بائرن چرچ
.اسکول اور یونیفارم ضروری ہﮯ
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.طلباء و طالبات ﮐﮯ ساتھ پڑھنﮯ شرطیں پڑھ ﮐی حوصلہ افزائی ﮐی Collaborates Bes
رات ﮐﮯ فروغ ﮐﮯ جذبﮯ ﮐﮯ ساتھ گرل گائیڈ خاندانوں ﮐی دلچسپی لﮯ Bobs Collaborates Bes
 Socializeڈنر اور . Besسکتﮯ ہیں
اساتذہ اور اسٹاف سﮯ مالقات ﮐریں گﮯ جب والدین ﮐی درخواست ﮐی ہﮯ .والدین ﮐﮯ ساتھ ﮐانفرنسوں
ﮐﮯ لئﮯ
والدین ﮐﮯ لئﮯ منتخب مقامی اسکول اور سیلف گورننس ﮐی ٹیم ﮐﮯ ساتھ ﮐام ﮐرے گا ,بڑوں ﮐﮯ لئﮯ
انتظامیہ ﮐو تربیت ﮐی ترقی ﮐﮯ اساتذہ اور اسٹاف .اجالس منعقد ﮐئﮯ جائیں گﮯ اور ماہانہ سال بھر ﮐی
.ماہانہ  Lsgtتربیت
اور والدین ﮐﮯ لئﮯ منتخب انتظامیہ ﮐﮯ ساتھ ﮐام ﮐریں گﮯ اور امدادی سامان فراہم  Besیہ بی او ٹی
.ﮐرنﮯ ﮐﮯ ساتھ اسکول سافٹ ویئر تعلیم ہﮯ
اساتذہ اور اسٹاف اور فون ﮐریں گﮯ جن ﮐا ذﮐر بخاری صاحب احترام سﮯ  24گھنٹوں ﮐﮯ اندر جواب
ای میل پیغامات
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