کامیابی کی
توقع کریں
طلبا کو کالج اور طرز معاش کے لیے تیار کرنے کا اہل خانہ کا رہنمائی کتابچہ

پری کنڈرگارٹن سے
گریڈ 8
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خوش آمدید

نیویارک شہر کے اسکولوں کے بچوں کو خدمت مہیا کرنے کے لیے پرعظم محکمہء تعلیم کے
ہزاروں اساتذہ اور پیشہ وران کی جانب سے میں  2012-13تعلیمی سال کے لیے پرجوش ہوں۔
آپکے بچے کو ایک روشن مستقبل کے لیے تیار کرنا ہماری ترجیح ہے اور جب ہم شراکت
داری میں کام کریں گے تو ہماری پیش رفت زیادہ تیز ہوگی۔ یہ رہنما کتابچہ آپکے لیے ابتدائی
سالوں سے لے کر ہائی اسکول تک اپنے بچے کی تعلیم میں شامل ہونے کے مواقع خاکہ کش
کرتا ہے۔
اعلی توقعات اور تعاون ہمارے طلبا کی کامیابیی کے لیے نہایت اہم ہیں۔ مسابقت طلبا کالج
کے کورسز اور دقت طلبا مالزمت کے لیے تیار ہونے کے لیے ہمارے تمام طلبا کو تحریری،
تنقیدی سوچ ،مسائل سلجھانے اور اختراعی صالحتیوں کو مستحکم بنانا ہوا۔ مشترکہ بنیادی
تعلیمی معیارات کے ساتھ ہمارا کام یہ یقینی بنائے گا کہ ہم اپنے طلبا کو اس بلند معیار
تک پہنچنے کے قابل بنائیں۔
ہم یہ جانتے ہیں کہ شرکت کرنے والے والدین اور اہل خانہ سے اسکول زیادہ کامیاب ہوتے ہیں
اور طلبا کے نتائج بہتر ہوتے ہیں۔ میں آپکی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ اس رہنما کتابچے
کا استعمال بہتر طور پر واقف ہونے اور اپنے بچے کی تعلیم میں زیادہ سرگرم عمل ہونے
کے لیے کریں۔ شامل ہونے کے مختلف طریقے ہیں :آپ اپنے بچے کے استاد سے مالقات
کرسکتے ہیں ،اپنے بچے کے اسکول میں رضاکار بن سکتے ہیں ARIS ،والدین لنک کے
لیے نام لکھوا سکتے ہیں ،اور آن الئن  schools.nyc.govپر ہماری ویب سائٹ مالحظہ
کرسکتے ہیں۔
آپ اپنے بچے کے سب سے بڑے اثر انداز ہیں اور سب سے قوی حمایتی بھی۔ آئیں یہ یقینی
بنانے کے لیے باہم ملکر کام کریں کہ ہمارے تمام طلبا وہ صالحیتیں پیدا کریں جنکی انکو
نیویارک شہر پبلک اسکولوں سے سندیافتہ ہوکر کالج اور مالزمت کے تقاضوں کی تکمیل
کرنے کے لیے تیار ہونے کے لیے ضرورت ہے۔

ڈینس ایم۔ ویلکاٹ ()Dennis M. Walcott

چانسلر

10/11/2012 5:31:58 PM

18440 Expect Success PreK_Urdu.indd 3

معیارات بلند کرنا
گذشتہ  10سالوں کے دوران ،ہمارے طلبا ،اساتذہ ،اسکولی قائدین ،اسکولی معاونتی عملہ،
والدین ،اور برادریوں کی سخت محنت کے ذریعے ہم نے عمدہ اسکولوں کے نظام کی جانب
کافی زیادہ پیش رفت کی ہے۔
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مزید اسکولی انتخابات

ً
سال  2002سے قریبا  600نئے اسکول کھلے ہیں
جو خاندانوں کو اسکے متعلق مزید انتخابات فراہم
کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کہاں درج کراسکتے
ہیں۔

ہنرمند اسکولی قائدین اور اساتذہ

ہمارے ہنرمند قائدین اور اساتذہ کو اسکے لیے
اضافی مواقع فراہم کیے گئے ہیں کہ وہ اپنی
تدریس کو کسطرح بہتر بنائیں اور اعلی سطح پر
اپنے طلبا کو کیسے تعاون فراہم کریں۔

کالس روم میں رقم لگانا

ہزاروں الکھوں ڈالروں کو اسکولی بجٹ میں منتقل
کیا گیا ہے ،تاکہ طلبا کے ساتھ قریب ترین کام
کرنے والوں کو ان خرچے کے فیصلوں میں مزید
اختیار فراہم ہو جو طلبا کے تنائج کو متاثر کریں۔
اسکے نتیجے میں ہمارے طلبا اور اسکول کامیابی
کے لیے بہتر طور پر تیار ہوتے ہیں۔ یہ ایک اچھی
شروعات ہے ،لیکن ہم اس سے مزید بہت کچھ
حاصل کرسکتے ہیں اور کریں گے۔ ہمارے طلبا کو
کالج ،طرز معاش اور زندگی میں کامیاب ہونے کے
لیے درکار کٹھن محنت والی نوعیت کا کام کرنے
کی گزارش کرنا ضروری ہے۔ اعلی معیارات زیادہ
طلبا کو ان صالحیتوں کے ساتھ تیار کرنے کے
لیے ضروری ہیں جو انکو ہائی اسکول کے بعد
کامیاب ہونے کے لیے درکار ہیں۔ ہمارے اسکول
طلبا کے اعلی معیارات تک پہنچنے کے لیے
انکو زیادہ مشکل اور مصروف عمل کام کرنے کا
چیلنج دینے اور تمام طلبا کو تعاون فراہم کرنے
کے لیے وقف ہیں بشمول معذور طلبا اور انگریزی
زبان متعلمین۔ مزید ،یہ یقینی بنانے کے لیے کہ
ہمارے تمام طلبا کامیاب ہوں ،ہم اپنے اسکولوں کو
اعلی معیاری تعاون فراہم کرنے کے لیے پرعظم ہیں۔
لیکن ہم یہ سب کچھ آپکی امداد کے بغیر نہیں

کرسکتے — اہل خانہ تمام طلبا کو ایک روشن
مستقبل کے لیے تیار کرنے میں اہم شراکت دار
ہیں۔
ہمارے اسکول طلبا کے اعلی معیارات تک پہنچنے
کے لیے انکو زیادہ مشکل اور مصروف عمل کام
کرنے کا چیلنج دینے اور تمام طلبا کو تعاون فراہم
کرنے کے لیے وقف ہیں بشمول معذور طلبا اور
انگریزی زبان متعلمین۔

باہم ملکر ہم اپنے تمام  1.1ملین
طلبا کے لیے عمدہ کامیابی کی توقع
کرسکتے ہیں۔
ہمارے اسکول طلبا کے اعلی
معیارات تک پہنچنے کے لیے انکو
زیادہ مشکل اور مصروف عمل کام
کرنے کا چیلنج دینے اور تمام طلبا
کو تعاون فراہم کرنے کے لیے وقف
ہیں بشمول معذور طلبا اور انگریزی
زبان متعلمین۔
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کالس روم میں کامیابی
نیویارک شہر پبلک اسکول سندیافتگان کے لیے ہائی اسکول بعد کی کامیابی کے لیے
تیار ہونے کے لیے انکو تعلیمی طور پر نئے طریقوں سے آزمانا اور انہیں گھر پر اور کالس
روم میں مسلسل تعاون فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ دیگر گراں قدر صالحیتوں اور طرز عمل کو
فروغ دیا جائے۔ یہ تیاری پری کنڈرگارٹن میں شروع ہوتی ہے اور مڈل و ہائی اسکول میں جاری
رہتی ہے۔

مشترکہ بنیادی تعلیمی معیارات
ہمارے طلبا کے لیے آج کے زمانے کے کالجوں اور جائے
مالزمت میں کامیاب ہونے کے لیے اختراعی طور پر سوچنا،
اصل دنیا کے مسائل سلجھانا ،مؤثر دعوے کرنا اور مباحثوں
میں شرکت کرنا ضروری ہے۔
مشترکہ بنیادی معیارات یہ بیان کرتے ہیں آپکے بچے کو ہائی
اسکول سے کالج اور طرز معاش کے لیے تیار ہو کر سندیافتہ
ہونے کے لیے ہر گریڈ سطح پر — کنڈرگارٹن کے شروع — کیا
سیکھنے اور کیا جاننے کی ضرورت ہے۔
نیویارک شہر مشترکہ تعلیمی معیارات کے نفاذ میں قومی قائدین میں سے ایک ہے۔ 2012-13
تعلیمی سال کے دوران:
اساتذہ اور اسکولی قائدین طلبا کو مشترکہ تعلیمی معیارات سے متعلقہ مزید بہت سے تعلیمی
تجربات سے واقف کرائیں گے۔
طلبا اپنی تعلیم کو تیز کرنے ،اپنی تصوراتی فہم کو گہرا کرنے ،اور مؤثر تحریری و زبانی مباحثوں
کی اپنی قابلیت کو مستحکم بنانے کے لیے مسابقت طلب کام کریں گے۔

فنون انگریزی زبان
ناول ،مختصر کہانیوں جیسے افسانوی کاموں کے
ساتھ ساتھ طلبا زیادہ غیر افسانوی عبارتوں کا
مطالعہ کریں گے جیسے خبر رساں مقالے ،تحقیقی
رپورٹیں اور تاریخی دستاویزات۔ انکو مطالعاتی مواد
کے قریبی تجزیے کے ذریعے مباحثوں کو تیار کرنا
اور انکا دفاع کرنا ہوگا۔ اس نوعیت کے تحریری
مفوضے طلبا کو انکے خیاالت کا وضاحت اور
ترغیب کے ساتھ اظہار کرنے کے لیے تیار کریں
گے۔

ریاضی
طلبا جلدی سے ایک مخصوص جواب تک پہنچنے
کی جگہ تصورات کو گہرائی سے سمجھنے اور
موضوعات کے مابین رابطہ قائم کرنے پر توجہ دیں
گے۔ انکو یہ وضاحت کرنی ہوگی کہ وہ اس نتیجے
تک کیسے پہنچے اور مقابلہ جاتی بحث کا جواب
دینا ہوگا۔ طلبا بنیادی مسائل کو درست اور معقول
وقت میں سلجھانے پر کام کریں گے — وہ بنیادی
حسابات سے آگے دیکھیں گے اور عظیم ریاضیاتی
خیال کو سمجھیں گے۔
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معاشرتی علوم اور سائنس
معاشرتی علوم کی کالسوں میں طلبا تاریخ،
جغرافیہ ،معاشیات ،حکومت اور سیوکس کا مطالعہ
کرتے ہیں اور یہ سیکھتے ہیں کہ تہذیب ،افراد اور
واقعات نے انفرادی اور مجموعی طور پر دنیا کی
صورت گری کسیے کی ہے۔ یہ اسباق طلبا کو اس
دنیا کو سمجھنے میں مدد دیں گے جس میں وہ
رہائش پذیر ہیں اور انہیں اس علم اور ان صالحیتوں
کی پیش کش کریں گے جنکی طلبا کو مقامی،
قومی اور عالمی سطح پر سرگرم عمل اور باخبر
رہنے کے لیے ضرورت ہوگی۔
سائنس کی کالسوں میں طلبا قدرتی دنیا کے ساتھ
براہ راست رابطہ قائم کریں گے اور اپنے ارد گرد کی
دنیا کا مطالعہ کریں گے۔ ایلیمنٹری کے طلبا کے
اسباق تعلیم کے تعیں دست عملی ،تحقیق پر مبنی
طریقے کے ذریعے دریافت پر توجہ مرکوز کریں گے۔
مڈل اسکول میں طلبا اس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں
کہ وہ ہمارے جسمانی ماحول اور حیاتی ماحولیات کے
بڑے بڑے خیاالت کی کسطرح مناسب سائنسی زبان
سے وضاحت کریں۔

فنون
طلبا بصری فنون ،موسیقی ،رقص اور  /یا تھیٹر میں
شرکت کرسکتے ہیں۔ اپنی صالحیتوں کو فروغ دینے
اور اختراعی انداز میں اپنی بات کا اظہار کرنے اور
اپنی فن پاروں کو پیش کرنے کے عالوہ ،طلبا:
•

•

•
•

مواد ،فہرنگ الفاظ اور ہر آرٹ کی شکل کے
تصورات کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں؛;

اپنے مطالعات کا ربطہ تاریخی ،ثقافتی ،معاشی
اور دیگر عناصر سے کرسکتے ہیں جو فنون کو
متاثر کریں؛

طرز معاش سے واقف ہوسکتے ہیں؛
فنون میں
ِ
میوزیئم ،تھیٹر اور اپنی برادری میں دیگر
مقامات پر نمائشوں اور فن کاریوں میں شرکت
کرکے نیویارک شہر کے متنوع اور ذرخیز فنونی
وسائل کی تحقیق کریں

تندرستی اور صحت

تمام گریڈز میں طلبا کو ہر سال جسمانی تعلیم
فراہم ہونی چاہیے اور انہیں جسمانی طور پر سرگرم
ہونے ،صحت افزوں فیصلے کرنا سیکھنا ،صحتمند
انداز زندگی تشکیل دینے اور متعدد تندرستی کی
ِ
سرگرمیوں کا تجربہ حاصل کرنے میں وسیع پیمانے
پر مختلف النواع موقعوں میں مصروف عمل کرنا
چاہیے۔ تمام طلبا کو ایچ آئی وی  /ایڈز

( )HIV/AIDSکے متعلق سبق دینے چاہیئیں۔ مڈل
اسکول گریڈز ایک سمیسٹر کے لیے روزانہ صحتی
تعلیم حاصل کرتے ہیں بشمول جنسی صحت کی
تعلیم۔ طلبا اپنی ذاتی صحت اور بہبود ،صحت افزوں
عادات پر عمل کرنے کے طریقے ،اور خطرناک طرز
عمل و ہمشروں کے دباؤ سے گریز کرنے کے بارے
میں سیکھتے ہیں۔

آپکے بچے کے امتحانات
کسطرح تبدیل ہورہے ہیں
 2012-13میں نیویارک ریاست فنون انگریزی
زبان ( )ELAاور ریاضی امتحانات — جسے
گریڈز  3-8کے طلبا بہار میں دیتے ہیں — کا
مواد مشترکہ بنیادی تعلیمی میعارات سے
ہم آہنگ ہونے کے لیے تبدیل ہونا شروع
ہوجائے گا۔
•

•

 ELAامتحانات غیر افسانوی مطالعے
کے مواد پر زیادہ توجہ دیں گے اور ریاضی
امتحانات ایسے اضافی سواالت شامل
کریں گے جنہیں حل کرنے کے لیے طلبا
کو متعدد اقدامات لینے کی ضرورت
ہوگی۔
جیسے جیسے آپکا بچے کا اسکول
مشترکہ بنیادی معیارات سے ہم آہنگ
اضافی اسباق کی تعلیم دے گا ،آپکا بچہ
ان صالحیتوں کو مزید فروغ دے گا۔

جبکہ امتحانی مواد مختلف ہوگا ،امتحان
کی ساخت گذشتہ امتحانات سے مماثل
رہے گی۔ معلومات اور وسائل کے لیے
schools.nyc.gov/Academics/
CommonCoreLibrary/ForFamilies
دیکھیں۔

5
10/11/2012 5:33:45 PM

18440 Expect Success PreK_Urdu.indd 7

تعلیمی اور ذاتی طرز عمل
طلبا کو کالج اور طرز معاش میں کامیابی کے لیے
تیار کرنے کا کام کتابوں سے بہت آگے جاتا ہے۔
آپکے بچے کو ان دیگر صالحیتوں اور طرز عمل پر
مہارت حاصل کرنی ہوگی جو کالج اور جائے مالزمت
میں کامیابی عطا کریں۔ اس طرز عمل کو گھر پر
اور اسکول میں فروغ دیا جاسکتا ہے اور اس پر
ابتدائی طفل سے نوجوان بلوغت تک عمل کیا اور
اسے مزید تقویت فراہم کی جاسکتی ہے :یہ اس طرح
کیا جاسکتا ہے:

استقالل

طلبا اس وقت بھی مستقبل کی کامیابی حاصل
کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جب وہ راہ میں
مسابقتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اپنی بچے کی
دشواریوں کا سامنا کرنے پر بھی مثبت سوچ رکھنے
اور اپنے طویل مدتی اہداف کے لیے پرعظم رہنے

ہر ایک کے لیے احترام

ہم یہ یقینی بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کررہے ہیں کہ
ہمارے تمام اسکول تمام طلبا کو محفوظ اور معاونتی تعلیمی
ماحول فراہم کریں۔ ہمارے اسکولوں میں غنڈہ گردی ،زبانی
ہراساں اور جسمانی تشدد کی کوئی جگہ نہیں خاص کر جب یہ
تعصب ،نارواداری ،یا فرق کے خوف کی وجہ سے ہو۔ یہ پالیسی
اسکول سے قبل ،دوران اور بعد نافذ العمل ہوگی؛ جب اسکول
کی ملکیت پر ہوں؛ جب محکمہء تعلیم کے خرچے پر چلنے
والی گاڑی پر ہوں؛ تمام اسکول کی زیر کفالت تقریبات اور تمام
غیر اسکولی ملکیت جب ایسا طرز عمل تعلیمی طریق کار یا
اسکولی برادری کو منفی طور پر متاثر کرے۔ اگر کسی طالب
علم کا ماننا ہے کہ وہ غنڈہ گردی یا دھمکی آمیز رویے کا
ً
شکار ہیں تو اسے فورا زبانی یا تحریری طور پر اس واقعے کی
رپورٹ کسی اسکولی عملے کے ممبر کو مہیا کرنی چاہیے۔
غنڈہ گردی ،ہراساں کرنے یا دھمکی آمیز طرز عمل کی تمام
رپورٹوں کی تفتیش کی جائے گی۔ اسکول مشیران مشاورتی
خدمات فراہم کرنے کے لیے دستیاب ہیں۔ مزید جاننے کے
لیے schools.nyc.gov/RulesPolicies/RespectforAll
دیکھیں۔

حاضری

اسکول میں روزانہ حاضر ہونا کامیابی کی جانب پہال قدم ہے۔
جس کسی طالب علم کے ایک ماہ میں صرف دو دن بھی
چھوٹ جاتے ہیں تو اسکی سال کے آخر تک ایک مکمل
مہینے کی تدریس چھوٹ جائے گی۔ پری کنڈرگارٹن سے لے کر
ہائی اسکول تک اسکولی حاضری نہایت اہم ہے۔ جن طلبا کا
اسکول چھوٹ جاتا ہے انکے کمتر گریڈز ہونے کے امکانات
ہوتے ہیں جو مڈل یا ہائی اسکول کے لیے انکے انتخابات
کو محدود کردیتا ہے۔ اگر خاندانی فرائض ،صحت سے متعلقہ
کیفیت جیسے دمہ یا دیگر عناصر آپکے بچے کے لیے
اسکولی حاضری کو مشکل بناتے ہیں تو اپنے بچے کے استاد
یا رہنما مشیر سے بات کریں۔ مزید جاننے کے لیے
 nyc.gov/EveryStudentدیکھیں۔

کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ گھر پر اس صالحیت پر
محنت کرسکتے ہیں جب طلبا علم کو کسی دقت
طلب مفوضہ کام میں دشواری ہو تو اسے تعاون فراہم
کریں؛ اسکو کوشش جاری رکھنے اور ہمیشہ اپنی
بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کو کہیں۔

مشغولیت
طلبا اپنے اسکول کے ساتھ ایک رابطہ محسوس
کرتے ہیں ،وہ اسکولی سرگرمیوں میں شامل ہیں
اور اپنے اساتذہ اور ہمسروں کے ساتھ اچھے تعلقات
رکھتے ہیں۔ اپنی بچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ
وہ غیرنصابی سرگرمیوں اور اسکولی تقریبات میں
شرکت کرے۔
کام کی عادتیں  /تنظیمی صالحیتیں
طلبا خودمختار طور پر اچھی طرح کام کرتے ہیں،
وہ مؤثر انداز میں وقت استعمال کرسکتے ہیں،
اور اپنے کام کو درستی کے لیے چیک کرتے ہیں۔
آپ طلبا کو مفوضہ کام وصول ہوتے ہی اس پر کام
شروع کردینے کی حوصلہ افزائی کرکے اور طلبا کو
اپنی نوٹ بک صاف اور منظم رکھنے میں مدد
کرکے ان صالحیتوں کے فروغ میں اپنے بچوں کو
امداد فراہم کرسکتے ہیں۔ آپکے بچے کی نوٹ
بک میں ہر مضمون کے لیے علیحدہ حصے ہونے
چاہیئیں اور اسے تاریخ کے لحاظ سے منظم ہونا
چاہیے۔
اظہار و ابالغ  /باہم ملکر کام کرنے کی
صالحیتیں
طلبا باہم ملکر اچھی طرح کام کرتے ہیں ،اپنی
خیاالت کا مؤثر طور پر اظہار کرتے ہیں اور جب
ضرورت ہو ،امداد طلب کرتے ہیں۔ اپنے بچے کی ان
صالحیتوں کو تقویت فراہم کرنے میں مدد کے لیے
باہم ملکر کالس کے ایسے ہمسروں کے فون نمبروں
کی کتاب تیار کریں جن سے آپکا بچہ اس صورت
میں رابطہ کرسکتا ہے جب اسکا کسی مفوضہ کام
کے متعلق کوئی سوال ہو۔
خود تنظیمی

طلبا دقتوں سے گریز کرنے کے بجائے انکا سامنا
کرتے ہیں ،مناسب طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں،
اور اپنے رویے پر سوچ بچار کرسکتے ہیں۔ آپ
اپنے بچے کو یہ دکھا کر خود تنظیمی کا مظاہرہ
کرسکتے ہیں کہ آپ اپنی بات کہنے سے قبل
لوگوں کو انکی بات ختم کرنے کا موقع دیتے ہیں
اور حل تالش کرنے کیو کوشش میں مسئلے کے
تمام پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔
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گھر پر تعلیم حاصل کرنا
پری کنڈرگارٹن اور کنڈرگارٹن
طلبا کی تعلیم اس وقت بھی جاری رہتی ہے جب وہ اسکول سے تشریف لے جاچکے
ہوتے ہیں۔ ذیل میں اسکے متعلق کچھ تجاویز ہیں کہ تعلیم اور مشترکہ تعلیمی
معیارات کو کسطرح گھر میں الیا جائے۔ آپ schools.nyc. gov/Academics/
 CommonCoreLibrary/ForFamiliesپر مزید گھر پر ک رنے کی سرگرمیاں دریافت
کرسکتے ہیں۔

کنڈرگارٹن

اپنے بچے کے ساتھ تمام تر دن مطالعے
کی مشق کریں — اپنے گرد و نواح یا ٹرین
و الئبریری کی اطالعات وغیرہ۔ یہ آپکے بچے کے لیے
عمدہ اصل دنیا کا مطالعہ کرنے کی مشق ہے۔

کسی کھیل کی ٹیم کو دیکھنے کے لیے پارک
میں کھیل کے میدان میں تشریف لے
جائیں۔ اپنے بچے سے ایسے سواالت پوچھیں جو

پری
کنڈرگارٹن

اپنے بچے کو مختلف قسم کی
کتابوں کا مطالعہ کرکے سنائیں

اور یہ پوچھیں کہ وہ کیا سوچتا ہے اور کیا
سمجھتا ہے۔

اپنے بچے کے ساتھ اشیأ
گنتی کریں۔ گنتی کرتے وقت ہر شے کو
چھو کر عدد کو باآواز بلند کہیں۔

کی باآواز بلند

اسکو اعداد کے متعلق سوچنے کی حوصلہ افزائی
کرے۔ مثال کے طور پر گیم کے اسکور کے بارے
میں بات کریں۔ جس ٹیم کے سب سے زیادہ پوئنٹس
ہوں گے وہ جیت جائے گی۔ سرخ قمیض والی ٹیم
نے کتنے پوئنٹ حاصل کیے؟ نیلی قمیض والی
ٹیم نے کتنے پوئنٹس حاصل کیے؟ آپکے خیال میں
کون جیتے گا؟
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1

پہلی اور دوسری گریڈ

گریڈ

معاشرتی علوم پہلی گریڈ معاشرتی علوم میں
طلبا خاندانوں کے تصور کی تحقیق کرتے ہیں،
بشمول طلبا کا اپنا خاندان ،حالیہ اور ماضی میں۔
ایک خاندانی تاریخ کا ڈبہ شروع کریں۔ اپنے بچے کو
تصاویر ،اخبار کے مقالے ،خطوﻁ ،نقشے اور دیگر
اشیأ جمع کرنے میں مدد کریں۔ اپنے خاندان کے
متعلق معلومات شامل کریں جیسے کے خاندان کے
دیگر ممبران کہاں رہائش پذیر ہیں۔
سائنس پہلی گریڈ سائنس میں طلبا حیوانات کی
تنوعیت ،مادے کی خصوصیات ،اور آب و ہوا اور
موسم میں تبدیلیوں کی تحقیق کرتے ہیں۔ "کیا یہ
تیرے گی؟" کھیلیں۔ چھوٹے سائز کی پانی کا اثر
نہ لینے والے اشیأ جمع کریں جیسے کے ربر کی
گیند ،بلڈنگ بالک ،پینسل اور کنچے۔ اپنے بچے
سے ہر ایک شے کو جانچنے کو کہیں اور یہ پیشن
گوئی کریں کہ آیا یہ شے تیر سکے گی یا ڈوب
جائے گی۔ پانی سے بھرے پیالے یا سنک میں اپنی
پیشن گوئی کی جانچ کریں۔

گریڈ

2

خواندگی نیویارک شہر کے امتیازی مقامات
کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنائیں جیسے کے ٹائمز
اسکوئیر یا بروکلن برج۔ اپنے بچے کو اس امتیازی
مقام کے بارے میں جاننے کے لیے کوئی کتاب یا
ویب سائٹ دیکھنے کو کہیں۔ بچے سے امتیازی
مقام کے بارے میں تین حقائق جمع کرنے کی
درخواست کریں۔ ساتھ ملکر اس امتیازی مقام کا
دورہ کریں اور اپنے بچے سے اسکے جمع کردہ
حقائق کو نظر آنے والی شے سے جوڑنے کے لیے
سواالت کریں۔ مثال کے طور پر ،یہ جگہ کیوں اہم
ہے؟ کیا تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی جسکا تم
نے مطالعہ کیا تھا؟ کیا کوئی چیز مطالعے سے
مختلف نظر آئی؟
ریاضی گھر پر کوئی تین عددی ہندسہ تالش کریں۔
شاید آپ  125thاسٹریٹ پر رہائش پذیر ہیں ،یا
آپکے پاس  250سینڈوچ بیگز کا ڈبہ موجود ہے یا
آپ اپنے اوؤن کو  350ڈگری پر چالتے ہیں۔ اپنے
بچے کو یہ ہندسے دکھا کر اسکو انکی وضاحت
کرنے کو کہیں۔ اس میں کتنے سیکنٹرے ہیں؟
کتنے دہائی؟ اور کتنے اکائی؟ اگر نے  526کا
استعمال کیا تو جواب ہو گا  5سینکڑے 2 ،دہائی
اور  6اکائی۔ اسکے بعد اپنے بچے سے درخواست
کریں کہ وہ ہر ہندسے کو ایک علیحدہ کارڈ یا
کاغذ پر تحریر کرے۔ ہندسوں کو ساتھ مال دیں اور
اپنے بچے سے ان تین ہندسوں پر مشتمل سب سے
بڑی تعداد تالش کو کہیں۔ (جواب )652۔ اس سے
کہیں کہ گھر پر کسی دیگر تین عددی ہندسے کو
تالش کرکے اس مشق کو دہرائے۔

8
10/11/2012 5:34:53 PM

18440 Expect Success PreK_Urdu.indd 10

تیسری اور چوتھی گریڈ

گریڈ

3

معاشرتی علوم تیسری گریڈ معاشرتی علوم میں
طلبا دنیا بھر کی برادریوں کے تصورات کا مطالعہ
کرتے ہیں۔ اپنے بچے کے ساتھ یہ تالش کریں کہ
آپکے مضافاتی عالقے میں کتنے ممالک اور
ثقافتوں کی نمائندگی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور
پر یونانی یا میکسیکن ریسٹورانٹ ،ہیشئن کریؤل،
ہسپانوی یا روسی زبان میں اخبارات؛ یا کسی
بیرونی ملک کا ہمسایہ۔ اسکے متعلق گفتگو کریں
کہ یہ خاندان کسطرح نیویارک ریاست میں تشریف
الئے ہوں گے۔
سائنس تیسری گریڈ سائنس میں طلبا مادہ،
توانائی ،سادہ مشینوں اور نباتاتی و حیواناتی
مطابقت کی تحقیق کرتے ہیں۔ اپنے بچے کے ساتھ
باغیچوں اور کھیل کے میدانوں میں تشریف ال
جائیں۔ مختلف قسم کے میدانوں کا جائزہ لیں اور
اس پر بات چیت کریں کہ کسی میں زیادہ قوت
مزاحمت ہے اور کس میں کم۔ یہ رگڑ کسطرح متعدد
کھیلوں کو متاثر کرتی ہے جیسے کے ساکر یا
بیس بال؟?

گریڈ

4

خواندگی کسی غیر افسانوی کتاب کا انتخاب
کریں جسکا آپکا بچہ اسکول میں یا اسکول سے
باہر مطالعہ کررہا ہوں۔ اپنے بچے سے اس کتاب کے
تبصرہ تحریر کرنے کی گزارش کریں۔ سب سے پہلے،
اسے اپنی رائے کو مکمل جملے میں تحریر کرنا
چاہیے۔ یہ یقینی بنائیں کہ وہ اپنی رائے کو کتاب
سے متعدد مثالیں دے کر اعانت دے۔ اب اپنے بچے
کو اسکا تبصرہ کسی کتب فروش کی ویب سائٹ
پر شائع کرنے میں مدد کریں۔ کیا وہ دوسروں کو
یہ کتاب پڑھنے کی تجویز دے گا؟ کیوں یا کیوں
نہیں؟
متعلق گفتگو کا عمدہ
ریاضی عشائیہ کسروں کے
ً
وقت ہے۔ کسی ایک پکوان مثال آلو کا بھرتا یا
شاخ گوبھی کی پلیٹ کو لیں جسے آپ مساوی
حصوں میں تقسیم کرسکتے ہیں۔ اپنے بچے سے
گزارش کریں کہ وہ ہر ایک کو مساوی حصہ بانٹنے
کے لیے ہر ایک پکوان کی تقسیم میں آپکی مدد
کرے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس آلو کے بھرتے
کا ایک پورا ڈش اور چار خاندان کے ممبران موجود
ہیں۔ ہر ایک خاندان کے فرد کو مکمل ڈش سے
کتنی کسر پیش کرنی چاہیے؟ (جواب )1/4۔
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5

گریڈ

پانچویں اور چھٹی گریڈ

معاشرتی علوم پانچویں گریڈ معاشرتی علوم میں
طلبا مغربی کرہ زمین کے ممالک کی تفتیش کریں
گے بشمول ریاستہائے متحدہ ،کینیڈا اور الطینی
امریکہ کے ممالک۔ اپنے بچے سے کسی اخبار کے
مقالے یا ٹی وی کی نشریات سے ہر ہفتے ایک اہم
حالیہ واقعے کا انتخاب کرنے کی درخواست کریں۔
اسکے متعلق بات کریں کہ لوگ اس واقعے کے
بارے میں اب سے ایک سال بعد کیا کہیں گے،
اب سے  10سال بعد کیا کہیں گے یا اب سے
 100سال بعد کیا کہیں گے۔
سائنس پانچویں گریڈ سائنس میں طلبا سائنسی
تفتیش کی توعیت ،علم االرﺽ ،طعام اور غذائیت
اور ماحولی نظام کی تحقیق کرتے ہیں۔ اپنے بچے
کے ساتھ کچھ ایسا تبدیل کرنے کا فیصلہ کریں ً
جو آپکے خاندان کی صحت کو بہتر بنائے — مثال
باقاعدگی سے ورزش۔ اپنے بچے سے گزارش کریں
کہ وہ کتابوں یا انٹرنیٹ سے قابل اعتبار معلوماتی
وسائل تالش کرے اور اس پر بات کریں کہ آپکا
خاندان تبدیلی النے کے لیے کیا کرسکتا ہے۔

گریڈ

6

خواندگی اپنے چھٹی گریڈ
علم سے دریافت کریں کہ آپکے
کے طالب
مضافاتی عالقے میں کس قسم کے کاروبار کی
ضرورت ہے۔ شاید گھر کے قریب کوئی دوا خانہ؟
کوئی ڈیلی (دکان) جہاں آپ جلدی سے لنچ خرید
سکیں؟ فرﺽ کریں کہ آپکا بچہ ایک سبزی ترکاری
کے بازار کا مشورہ دیتا ہے۔ اس سے یہ وضاحت
کرنے کو کہیں آپکے عالقے کو اسکی ضرورت
کیوں ہے؟ مثال کے طور پر ،برادری کو اس سے کیا
فائدہ پہنچے گا؟ اگال ،یہ تجویز دیں کہ وہ اس خیال
کے بارے میں چند ہمسایوں سے گفتگو کرے۔ کیا
وہ اسکی دلیل کو مانتے ہیں؟ کیوں یا کیوں نہیں؟
اگر آپکے بچے کو اپنی تجویز کے لیے تعاون فراہم

ہوتا ہے تو اس سے گزارش کریں کہ وہ اسکے بارے
میں زیادہ تحقیق کرے۔ وہ آن الئن مقالے تالش
کرسکتا ہے یا بذات خود بازار کا دورہ کریں۔ اسکے
بعد بچے سے گزارش کریں کہ وہ مقامی کاروباری
بہتری کے ضلع کو خط لکھے۔ اسکو اپنے دورے یا
تحقیق سے کوئی ثبوت شامل کرنا چاہیے تاکہ یہ
ظاہر کیا جائے کہ اس کاروبار کو آپکے مضافاتی
عالقے کے لیے کیوں زیر غور الیا جائے۔
ریاضی یہ تصور کریں کہ آپکے بچے کے پاس اس
ہفتہ  /اتوار کو تین فارغ گھنٹے ہیں جن کے لیے
کوئی منصوبہ نہیں۔ بچے کو نسبت کے استعمال
سے اسکے وقت کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد
دیں۔ اسے یہ انتخاب کرنے دیں کہ وہ اپنے وقت کا
کتنا حصہ ہر ایک مخصوص سرگرمی کے لیے
وقف کرنا چاہتا ہے اور یہ حساب لگائیں کہ اسکی
تشکیل شدہ نسبت کی بنأ پر اسکے پاس ہر ایک
سرگرمی کے لیے کتنے منٹ موجود ہیں۔
مثال:
آپکے بچے کا ہفتہ  /اتوار سرگرمی کا چارٹ
کل وقت 3 :گھنٹے =  180منٹ مشترک نسب نما:
3
وقت کی نسبت منٹ
سرگرمی
مطالعہ

1/3

 60منٹ

بیس بال
کھیلنا

2/3

 120منٹ
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ساتویں اور آٹھویں گریڈ

اپنے ساتویں گریڈ کے طالب علم
خواندگی
کے ساتھ خبریں سنیں۔ کوئی ایسا مواد تالش
کریں جو اسکی دلچسپی کو اجاگر کرے۔ پھر اسے
مقامی اخبار یا انٹرنیٹ پر کوئی مقالہ تالش کرنے
میں مدد کریں جو اس امر کے دونوں پہلوؤں کے
متعلق معلومات فراہم کرے۔ مقالے (مقالوں) کو
پڑھنے کے بعد ان معلومات کے بارے میں سواالت
پوچھیں جنکا آپکے بچے نے مطالعہ کیا۔ مثال کے
طور پر ،مصنف امر کے ہر ایک پہلو کے لیے کیا
ثبوت پیش کرتا ہے؟ آپ کس ثبوت کو سب سے
زیادہ پر زور دلیل مانتے ہیں؟ کیوں؟ اپنے بچے سے
اس موضوع پر اپنی رائے قائم کرنے کو کہیں۔ پھر
طالب علم کو اخبار کے مدیر یا مقالہ شائع کرنے
والی ویب سائٹ کو خط لکھنے کی حوصلہ افزائی
کریں۔ اس سے اپنا نقطہء نظر بانٹنے کو کہیں اور
اسے مقالے سے حاصل شدہ مثالوں سے تعاون فراہم
کرنے کو کہیں۔

ریاضی کون زیادہ تیز چل سکتا ہے آپ یا آپکا
ساتویں گریڈ کا طالب علم۔ پہلے فاصلے کا انتخاب
کریں۔ آپ کسی مقامی ٹریک یا باغیچے کی راہ پر
جاسکتے ہیں جہاں میل کی تکمیل کے نشانات
ہو ،یا مضافاتی عالقے کے بالک کا استعمال
کرسکتے ہیں۔ اسکی پیمائش کرنے کے لیے وقت
کا حساب رکھنے کے آلے کا استعمال کریں کہ آپ
میں کونسا فرد مقررہ فاصلے پر زیادہ جلد دوڑ یا
چل سکتا ہے۔ اپنے بچے سے اپنی شرح کا میل /
گھنٹا میں حساب لگانے کو کہیں۔ مثال کے طور
پر یہ سوچ لیں کہ آپکے اپنے مقررہ فاصلے کے
لیے ایک شہری بالک کی طوالت کا انتخاب کیا۔
من ہیٹن میں ایک اوسط سٹی بالک ایک میل
کا  1/20thحصہ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے وقت کی
پیمائش کرتے ہیں تو آپ اس بالک کو ایک منٹ
میں پار کرتے ہیں اور آپکا بچہ یہ کام  30سیکنڈ
میں کرسکتا ہے۔ اپنے بچے سے آپ دونوں کی
شرح میل فی گھنٹہ کے حساب سے شمار کرنے کو
کہیں۔ تناسب اور حصوں کو حل کرنے کے متعدد
طریقے ہوتے ہیں۔
ذیل میں ایک طریقہ درج ہے:
آپکا فاصلہ

 1/20میل
 1منٹ

 1میل
20
x
=
 20منٹ
20

 60منٹ
x
 1گھنٹہ

60
 3میل فی
=  = 20گھنٹہ

گریڈ
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معاشرتی علوم آٹھویں گریڈ معاشرتی علوم میں
طلبا صنعتی دور سے لے کر آج تک ریاستہائے
متحدہ اور نیویارک ریاست کی تاریخ کی تفتیش
کریں گے۔ اپنے بچے سے ان مالزمتی مواقع کے
متعلق گفتگو کریں جو آج کل کے نوجوانان کے
لیے دستیاب ہیں۔ یہ ان مواقع سے کسطرح مختلف
ہیں جب آپ انکی عمر کے تھے؟ اپنے بچے کے
ساتھ آج کل کے دور میں اچھی مالزمت حاصل
کرنے کے لیے درکار صالحیتوں کے متعلق بات
چیت کریں۔
سائنس آٹھویں گریڈ میں طلبا باز تخلیق ،توراﺙ
اور ارتقأ؛ انسان اور انکا ماحول؛ زمینی ،شمسی اور
قمری نظام؛ اور کرہ ارﺽ پر قوتوں اور حرکت کی
تحقیق کریں گے۔ میڈیا میں پیش کی جانے والی
سائنسی خبروں کے بارے میں باقاعدگی سے گفتگو
کریں۔ کوئی نئی دریافت آپکی زندگی پر کیسے
اثر انداز ہوگی؟ آپکا بچہ اس دریافت سے مستفید
ہونے یا سیکھنے کے لیے کیا کرسکتا ہے؟
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مشترکہ بنیادی تعلیمی
معیارات کے بارے میں
مزید جانیں اور یہ کہ
آپ گھر پر اپنے بچے
کو کس طرح تعاون فراہم
کرسکتے ہیں۔

• محکمہء تعلیم کی مشترکہ بنیادی الئبریری
 schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamiliesپر مالحظہ کریں
•

•

•

•

•

محکمہء تعلیم کا والدین اور اہل خانہ کا صفحہ  schools.nyc.gov/ParentsFamiliesپر
دیکھیں
قومی  PTAکے طلبا کی کامیابی تک والدینی رہنما کتابچے کا مطالعہ کریں جو مشترکہ
بنیادی معیارات پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔  pta.org/4446.htmدیکھیں۔
نیویارک ریاست محکمہء تعلیم کا تخلیق کردہ "انگیج نیویارک" ،مشترکہ بنیاد سے متعلقہ
اضافی وسائل کی  engageny.orgپر پیش کش کرتا ہے۔
اسکے متعلق وڈیو دیکھنے کے لیے کہ مشترکہ بنیادی معیارات کس طرح کام کرتے ہیں،
 teachingchannel.org/videosپر ٹیچنگ چینل دیکھیں۔
انگریزی زبان آرٹس  /خواندگی اور ریاضیات میں والدینی راستے کا نقشے مالحظہ کرنے کے لیے
 cgcs.org/page/244پر کونسل آف گریٹ سٹی اسکولز دیکھیں۔
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باخبر رہیں
گھر پر اور اسکول میں اپنے بچے کی تعلیمی کارکردگی اور طرز معاش کے متعلق
باخبر رہنا یہ یقینی بنانے کی کلید ہے وہ ان صالحیتوں کو فروغ دے رہا ہے جنکی
اسکو کالج اور طرز معاش میں کامیاب ہونے کے لیے ضرورت ہے۔
اپنے بچے کی تعلیم کے متعلق باخبر رہنے کا آسان ترین طریقہ اپنے بچے کے اسکول میں شمولیت
ہے :اپنے بچے کے استاد (اساتذہ) سے باقاعدگی سے اپنے بچے کے متعلق دریافت کریں ،والدین استاد
کانفرنسوں میں شرکت کریں ،اسکولی تقریبات میں رضاکار بنیں ،اور  /یا انجمن والدین میں شامل ہوں۔
ذیل میں وہ چند سواالت ہیں جو آپ اپنے بچے کے استاد سے کانفرنسوں اور تمام تر سال کے دوران
پوچھ سکتے ہیں:

یہ دریافت کریں کہ آپکا بچہ اسکول میں کیا سیکھ رہا ہے اور آپ گھر پر اسکی تعلیم کو کیسے
معاونت عطا کرسکتے ہیں۔
 .1میرے بچے سے اس گریڈ سطح پر کیا سیکھنے ،جاننے اور کیا کرنے کی توقع کی جاتی ہے؟ اسکی
کسطرح تشخیص کی جائے گی؟
 .2میرے بچے کے کالس روم میں مشترکہ تعلیمی معیارات کسطرح استعمال کیے جارہے ہیں؟ کیا آپ
طرز معاش کے
اسکی وضاحت کرسکتے ہیں کہ میرے بچے کا کالس کا کام کسطرح اسے کالج اور
ِ
لیے تیار کررہا ہے؟
 .3میرے بچے کو گھر پر کس نوعیت کا کام کرنا چاہیے جس سے وہ کالس کے کام کو گھر پر تعاون
فراہم کرسکے؟
 .4میرا بچہ کیا کام اچھے طریقے سے کرتا ہے؟ میرے بچے کو کس کام میں دقت پیش آتی ہے؟
 .5میں اپنے بچے کو اگلے تعلیمی سال کے لیے تیار کرنے کے لیے کیا کرسکتا ہوں؟

اپنے بچے کے رویے کے متعلق پوچھیں :ایک مثبت انداز خیال اور خود پر یقین بھی راہ پر
استقالل کے ساتھ چلنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اہم ہیں۔
 .1کیا میرا طالب علم اسکول کے تعیں پرعظمی کا مظاہرہ کرتا ہے؟ کیا وہ باقاعدگی سے اسکول میں
حاضر ہوتا ہے؟
 .2کیا میرا طالب علم مناسب اہداف مقرر کرتا اور انکی تکمیل کی کوشش کرتا ہے؟
 .3کیا میرا طالب علم اس صورت میں بھی کام مکمل کرتا ہے جب اسے مشکالت درپیش ہوں؟
 .4کیا میرا طالب علم اپنی ذاتی طاقت سے واقف ہے؟
 .5کیا میرا طالب علم اسکے لیے دستیاب اعانتوں کے متعلق جانتا ہے؟
 .6کیا میرا طالب علم اپنے لیے حمایت کرسکتا ہے؟
اگر آپکے کسی غیر تعلیمی موضوع کے متعلق سواالت ہو ،تو اپنے بچے کے اسکول کو فون کریں اور
والدین ربط دہندہ سے رابطہ کریں۔
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باخبر اور مشغول
والدین اور اہل خانہ ہمارے طلبا کو ایک روشن مستقبل کے لیے تیاری کرنے میں اہم
شراکت دار ہیں — آپ اپنے بچے کے سب سے بڑے اثر انداز ہیں اور سب سے قوی
حمایتی بھی۔

ہم ہر ایک طالب علم
سے توقع رکھتے ہیں
کہ وہ ہمارے اسکولوں
سے مسابقت طلب کالج
کے کورسز اور دقت
طلب مالزمتوں کا سامنا
کرنے کے لیے تیار ہوکر
سندیافتہ ہوں گے۔ لیکن
یہ صرف اس صورت میں
ممکن ہوگا جب ہم سب
ملکر کام کرں گے۔ اہل
خانہ کی شمولیت اسکول
اور سندیافتگی کے بعد
طلبا کی کامیابی کی
کلید ہے۔

آپکے لیے وسائل
ہم نے متعدد آن الئن وسیلے قائم کیے ہیں جو
آپکو اپنے بچے کی تعلیمی پیش رفت پر نظر
رکھنے اور یہ جاننے کی قابلیت دیتے ہیں کہ آپکے
اسکول میں کیا ہورہا ہے۔ الگ ان کریں اور یہ
جانیں کہ آپکو باخبر رہنے کے لیے کیا جاننے کی
ضرورت ہے۔
 ARISوالدینی لنک
آپکے بچے کی تعلیمی پیش رفت کے بارے میں
ذاتی اور تجدیدی معلومات کے لیے بشمول —
حاضری اور امتحانی اسکور —
 ARISParentLink.orgپر  ARISوالدینی لنک پر
الگ ان کریں۔ آپکو اپنے بچے کا  OSISآئی ڈی

نمبر اور پاس ورڈ درکار ہوگا۔ پہلی بار الگ ان کرنے
سے قبل عارضی پاس ورڈ حاصل کرنے کے لیے
اپنے اسکول کے والدین ربط دہندہ سے رابطہ کریں۔
 DOEویب سائٹ
جدید خبروں اور شہری اسکولوں کی اطالعات کے
لیے  schools.nyc.govپر محکمہء تعلیم کی
ویب سائٹ دیکھیں۔

ای میل اطالعات

آپ  schools.nyc.gov/Subscribeپر نام لکھوا
کر خبروں ،اندراجی طریق کار ،موسم سے متعلقہ
جدول کی تبدیلیوں اور مزید بہت کچھ کے بارے
میں باقاعدگی سے ای میل اطالعات بھی حاصل
کرسکتے ہیں۔
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اسکول کی تالش
محکمہء تعلیم کی ویب سائٹ schools.nyc.gov
پر جائیں۔ اپنے بچے کے اسکول کے بارے میں
معلومات کے لیے “ ”School Searchحصے میں
اسکول کا نام ٹائپ کریں۔
311
اگر آپکے اضافی اسکول سے متعلقہ سواالت ہوں
تو  311پر فون کریں جہاں تربیت یافتہ آپریٹر آپکی
مدد کرسکتے ہیں۔
ٹیکسٹ
جدید معلومات حاصل کرنے کے لیے  877-877پر
“ ”nycschoolsتحریر کرکے بھیجیں۔
 schools.nyc.gov/ParentsFamiliesمالحظہ
کریں۔
Facebook.com/NYCSchools
پر ہمیں الئک کریں اور  @ NYCSchoolsکے نام
سے ٹوئٹر پر ہماری خبریں حاصل کریں۔

کالج اور طرز معاش کے
لیے تیار ہونا
کورسز کا خاکہ بنانا
ہائی اسکول میں اندراج کے بعد ،طلبا کو کالج
اور طرز معاش کی تیاری کا مظاہرہ کرنے کے
لیے ایڈوانسڈ کورسز لینے اور ریجنٹس امتحانات
پر بہتر کارکردگی دکھانے کی ضرورت ہوگی۔ ہائی
اسکول میں ایڈوانسڈ سطح کے کام کے لیے
تیار ہونے کے لیے آپکے بچے کو کالس روم کے
اندر اور غیر نصابی موقعوں کے ذریعے تعلیم
کو تیز کرنے کے راستے تالش کرنے کے لیے
وسطی اسکولی سالوں کا استعمال کرنا چاہیے۔
اس میں اسکول سے قبل اور بعد میں تعلیمی
کلبز و پروگراموں میں شراکت اور ساتھ ساتھ اگر
آپکے اسکول میں پیش کیے جائیں ،تو ایڈوانسڈ
کورسز اور  /یا موسم گرما پروگرام شامل ہیں۔
عالوہ ازیں ،اعلی اہداف مقرر کرنے میں اپنے
بچے کے ساتھ ملکر کام کریں۔ ایلیمنٹری اور
مڈل اسکول میں آپکا بچہ ان اسکورز اور تقاضوں
کی جانب محنت شروع کرسکتا ہے جنہیں ہائی
اسکول طلبا کو حاصل کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ کالج
اور طرز معاش کے لیے تیار ہوں۔

ہر گریڈ اہم ہے۔

آپکے بچے کو اگلے سال میں کامیابی کے
لیے امسال سکھائی گئی صالحیتوں کی
ضرورت ہے۔ اپنا وقت لیں اور اپنے بچے کی
قوتوں کو سمجھیں اور یہ یقینی بنانے کے
لیے اسکے اسکول کے ساتھ ملکر کام کریں
کہ وہ اگلے سال کی کامیابی کی راہ پر ہے۔

انٹرنیٹ رسائی

یہ رہنما کتابچہ اپنے بچے کی تعلیم کے بارے
میں معلومات حاصل کرنے کی متعدد ویب سائٹس
کا حوالہ دیتا ہے۔ اگر آپکے پاس گھر پر انٹرنیٹ
تک رسائی موجود نہیں ،تو آپ پبلک الئبریری
میں دستیاب مفت انٹرنیٹ کا استعمال کرسکتے
ہیں۔ متعدد اسکول والدین کو اسکول سے متعلقہ
معلومات کے لیے اپنا کمپیوٹر استعمال کرنے کی
اجازت بھی دیتے پیں؛ مزید جاننے کے لیے اپنے
والدین ربط دہندہ سے رجوع کریں۔ اور یاد رکھیں کہ
آپ ہمیشہ  311کو بھی فون کرسکتے ہیں۔

مستقبل کی منصوبہ بندی ک رنا

کالج اور طرز معاش کامیابی کے لیے منصوبہ
بندی کا مطلب صرف اچھے گریڈز حاصل کرنا
نہیں۔ اس میں آپکے بچے کی دلچسپیاں اور
اہداف پر غور کرنا ،ان مختلف راہوں کو سمجھنا
جنہیں آپکا بچہ لے سکتا ہے ،اور اپنے بچے کو
ان پروگراموں اور اسکولوں میں داخلہ حاصل کرنے
میں مدد کرنا ہے جو اسکی تمناؤں کے ساتھ
بہترین میچ ہو۔
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کالج اور طرز معاش تحقیق

جلد تحقیق کریں۔ اپنے بچے کے ساتھ اسکی
دلچسپیوں اور مختلف نوعیت کے طرز معاش کے
بارے میں بات کریں۔ اپنے بچے کو اپنے خاندان
اور برادری کے ایسے بالغ افراد سے بات چیت
کرنے میں مدد کریں جنکے مختلف طرز معاش
ہیں۔ ساتھ ملکر ان تعلیمی اہلیتوں کی تفتیش
کریں جو ان طرز معاش کی پیروی کے لیے ضروری
ہیں۔ پانچوں برو یا نیویارک شہر کے باہر کالج
کے کیمپسوں کا دورہ کریں۔ آپکے بچے کے لیے
دستیاب مختلف مڈل اور ہائی اسکول انتخابات
کے بارے میں جانیں۔ ہر اسکول کا اپنا مستحکم
پہلو ہوتا ہے اور متعدد اسکولوں کے مختلف النواع
موضوعات ہوتے ہیں۔ ایسے اسکولوں اور پروگراموں
کی تالش کریں جنکا آپکے بچے کی دلچسپیوں
سے جوڑ ہو۔
داخلہ حاصل کرنا
مڈل اسکول اور ہائی اسکول کا انتخاب کرنے کے
معاملے میں آپکے بچے کے پاس متعدد انتخابات
موجود ہیں۔ اپنے بچے کو اسکے بارے میں سوچنے
میں مدد کریں کہ انکی دلچسپیاں اور تمنائیں
مختلف اسکولی انتخابات کی توانائیں سے کیسے
میچ کرتی ہیں۔ اپنے بچے کے اسکول کے ساتھ
ملکر درکار درخواستیں اور داخلے کے لیے دیگر
ضروری کام مکمل کرنے میں اپنے خاندان کی مدد
کریں۔
مالی معامالت
ہائی اسکول کے بعد زندگی کے لیے بچت شروع
کرنا جتنی جلدی ہو بہتر ہے۔ جبکہ آپکو مالی
تشویشات کی بنأ پر آپکے بچے کے مستقبل کے
انتخابات کو محدود نہیں کرنا چاہیے ،یہ سمجھنا
آپکے لیے اہم ہے کہ کالج کے کتنے اخراجات ہوتے
ہیں اور اسکی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے۔
وفاقی اور ریاستی مالی امداد کی مدد سے زیادہ تر
طلبا کالج کا خرچہ برداشت کرسکتے ہیں۔ امداد کے
لیے اہل ہونے کے لیے آپکو کچھ اقدامات لینے
ہوں گے بشمول ساالنہ ٹیکس فائل کرنا۔
نیویارک ریاست ایک  529بچت کا انتخاب پیش
کرتی ہے جسکا نام ڈائریکٹ پلین ہے جو خاندانوں
کو کالج کے لیے بچت کرنے میں مدد کرتا
ہے۔ یہ ایک سرمایہ کاری کا اکاؤنٹ ہے جو آپکو
اعلی تعلیم سے متعلقہ اہل اخراجات کے لیے رقم
علیحدہ کرنے دیتا ہے جیسے ٹیوشن ،مخصوص
قیام و طعام کا خرچہ ،کتابیں اور فیسیں۔ ریاست کا

مڈل اسکول اور ہائی اسکول کا
انتخاب کرنے کے معاملے میں
آپکے بچے کے پاس متعدد انتخابات
موجود ہیں۔ ایسے اسکول اور پروگرام
تالش کریں جنکا آپکے بچے کی
دلچسپیوں سے جوڑ ہو۔
 529منصوبہ ٹیکس کے ایسے فوائد پیش کرتا ہے
جو دیگر نوعیت کے بچت کے اکاؤنٹس سے حاصل
نہیں۔ اضافی معلومات کے لیے nysaves.com
پر نیویارک ریاست  529ویب سائٹ مالحظہ کریں۔
وفاقی اور ریاستی امداد کالج کے اخراجات پورا
کرنے میں مدد دے گی لیکن ایسے متعدد کالج
سے پہلے کے اہم اخراجات ہوتے ہیں جو اہل خانہ
کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ خاندانوں کو درخواست کے
خرچے ،معیاراتی امتحان کی فیس ،کالجوں کے
دورے ،اور امتحانات کی تیاری کے لیے اضافی
کورسز کے اخراجات کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔
جبکہ کالج کے اخراجات کی مکمل ادائیگی کے
لیے بچت کرنا ناممکن ہوسکتا ہے ،آپکا اور آپکے
بچے کا بچایا ہوا ہر ایک ڈالر مستقبل میں آپکے
بچے کو ایک ڈالر کم ادھار لینے کے قابل بنائے
گا۔

موسم گرما کا بہترین استعمال
موسم گرما کے مہینے آپکے طالب علم کے لیے
اسکول سے باہر تعلیمی مواقع تالش کرنے کا موقع
ہیں۔ نیویارک شہر متعدد و متنوع تجربات کی پیش
کش کرتا ہے جو آپکے بچے کو نئی دلچسیوں اور
طرز معاش کے پہلوؤں کی دریافت میں مدد دیں
گے۔ کمپیوٹر کیمپس ،سائنس پروگراموں ،پرفارمنگ
آرٹس پروگراموں ،اور آپکے بچے کی دلچسپی سے
میچ رکھنے والے دیگر مواقع تالش کرنے کے لیے
 nyc.gov/html/dycdدیکھیں۔ متعدد پروگرام
مفت ہیں اور دیگر وظیفے پیش کرسکتے ہیں۔
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کامیابی تک مشترکہ راہ
تمام طلبا کے پاس اعلی معیاری ،مسابقت طلب تدریس تک رسائی ہونی چاہیے
جو انہیں کالج ،طرز معاش اور خودمختار زندگی میں اپنی مکمل استعداد تک
پہنچنے کے لیے تیار کرے۔
ہمارا نفصت کے وعدے کا مطلب یہ یقینی بنانا
ہے کہ تمام طلبا — بشمول وہ جو انگریزی سیکھ
رہے ہیں اور جنکو خاص تعلیمی خدمات درکار ہیں
— کو کامیابی کے لیے تیار ہونے کے لیے مماثل
مواقع کی پیش کش ہو۔ تعلیمی سال  2012-13کے
ساتھ ہم نے کامیابی تک مشترکہ راہ کا آغاز کیا
ہے ،ایک کثیر مرحلے کی تمہید تاکہ تمام معذوری
کے حامل طلبا کو اعلی معیارات کے مطابق پرکھا
جائے تاکہ وہ ہائی اسکول سے کالج ،طرز معاش اور
خودمختار زندگی کے لیے مکمل طور پر تیار ہوکر
سندیافتہ ہوں۔
موسم خزاں  2012کی شروعات سے معذوری کے
حامل طلبا جو کنڈرگارٹن ،چھٹی گریڈ یا نویں گریڈ
میں داخل ہوں گے ،وہ انہی اسکولوں میں داخلہ لے
سکتے ہیں جن میں وہ اس صورت درج ہوتے اگر
انکا انفرادی تعلیمی پروگرام ( )IEPنہ ہوتے ،چاہے
وہ زون کا اسکول ہو یا منتخب اسکول۔  IEPکے حامل
تمام طلبا کو عام تعلیم نصاب تک زیادہ سے زیادہ
ممکن رسائی مہیا کی جاتی ہے اور انہیں کم سے
کم بندشوں والے مناسب ماحول میں تعلیم فراہم

ہوتی ہے۔ اسکا مطلب ہے کہ جب تعلمی طور پر
مناسب ہو اور جتنی کثرت سے ممکن ہو ،معذوری
کے حامل طلبا کو انہی کالس رومز میں تعلیم
مہیا ہوگی جہاں غیر معذور طلبا تعلیم حاصل
کریں۔
تحقیق یہ ظاہر کرتی ہے کہ تمام طلبا جتنا زیادہ
وقت ساتھ ملکر تعلیم حاصل کریں گے ،معذوری
کے حامل طلبا کا کالج اور طرز معاش کے لیے
تیار ہوکر سندیافتہ ہونے کا امکان زیادہ ہوجائے
گا۔ عام تعلیم طلبا بھی مستفید ہوتے ہیں۔ قومی
مطالعات یہ تصدیق کرتے ہیں کہ متنوع قابلیتوں
والے ہمسروں کے ساتھ شانہ بشانہ تعلیم حاصل
کرنے سے تمام طلبا کو سماجی اور تعلیمی فائدہ
پہنچتا ہے۔
ہمارے اسکولوں میں خاص تعلیم کے متعلق مزید
معلومات کے لیے اپنے بچے کے پرنسپل ،والدین
ربط دہندہ سے رجوع کریں یا
schools.nyc.gov/Academics/
 SpecialEducationدیکھیں۔

ہم اپنے تمام طلبا بشمول انگریزی زبان متعلمین کو عمدہ تعلیم تک
رسائی فراہم کرنے کے لیے وقف ہیں۔ ہمارے متعدد اسکول دولسانی
پروگراموں کی پیش کش کرتے ہیں جو انگریزی زبان متعلمین کو کالس
روم میں انگریزی سیکھتے ہوئے اپنی آبائی زبان استعمال کرنے کی
حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تحقیق یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ طریقہ طلبا
کو تعلیمی مواد اور انگریزی دونوں کو جلدی سیکھنے میں مدد فراہم
کرتی ہے۔ آپ گھر پر اپنے بچے کے ساتھ اپنی آبائی زبان میں مطالعہ
کرکے اور گفتگو کرکے اپنے بچے کی مدد کرسکتے ہیں۔ اپنے بچے
کے اسکول سے دولسانی تعلیم پروگرام کے انتخابات اور دستیابی کے
متعلق دریافت کریں۔
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اب شروعات کرنا
اپنے بچے کو ہائی اسکول کے بعد کامیابی کے لیے تیار کرنے کے لیے جتنا
جلدی ہو بہتر ہے۔ اس وقت آپکا بچہ جن صالحیتوں اور مثبت عادات کو فروغ دے
گا وہ اسے ان مسابقتوں کا سامنا کرنے میں مدد دیں گی جو اسکے کالج اور جائے
مالزمت میں درپیش آئیں۔
مطالعاتی صالحیتوں کو مستحکم بنانا
•

•

•

•

•

•

•

اپنے بچے کو مفوضہ کام تحریر کرنے اور کام
مکمل کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے
کیلنڈر یا آرگنائزر استعمال کرنا سکھائیں۔
اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ مفوضہ
کام ملتے ہی اسے شروع کردے۔
ہر بار اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے
کی ضرورت پر زور دیں

نظر رکھیں
•

•

•

اپنے بچے کے لیے ہر شب ہوم ورک کرنے کے
لیے جگہ مقرر کریں اور ہر روز مطالعہ کرنے
کے لیے وقت دیں۔
یہ یقینی بنائیں کہ آپکا بچہ تمام کالسوں کے
لیے کام مکمل کرے۔
یہ یقینی بنائیں کہ آپکا بچہ غذائیت بخش
طعام نوش کرے ،کم از کم  60منٹ کی
جسمانی سرگرمی میں حصہ لے ،اور ہر روز
کافی نیند لے۔
روزانہ اسکولی حاضری کی تاکید کریں،
تاوقتیکہ آپکا بچہ واقعی بیمار ہوں۔ جب آپکے
بچے کو گھر پر رہنا پڑے کو چھٹا ہوا کام
حاصل کریں۔

ہر مارکنگ پیرئیڈ اپنے بچے کا رپورٹ کارڈ
دیکھیں۔ یہ یقینی بنائیں کہ آپکے بچے کے
مستقل ریکارڈ پر درست گریڈ اور حاضری کی
معلومات کی عکاسی ہو۔

اپنے بچے کی پیش رفت پر نظر رکھنے کے
لیے  ARISوالدینی لنک استعمال کریں۔
مڈل اسکول سے شروع ،آپکے بچے کو کالج
اور طرز معاش کی تیاری کو یقینی بنانے کے
لیے ایک تعلیمی راہ پر چلنا ہوگا۔ یہ دریافت
کریں کہ آپکے بچے کے اسکول میں کونسے
مضامین  /کالسیں پیش کیے جاتے ہیں اور یہ
یقینی بنائیں کہ آپکا بچہ ان کالسوں میں درج
ہے جو مسابقت طلب ہیں اور اسے ہائی اسکول
اور اسکے بعد کے لیے تیار کرنے میں مدد
کرتی ہیں۔

اگلی سرحد کی ابھی سے تحقیق کریں
•

اپنے بچے سے اسکے طویل مدتی اہداف کے
متعلق گفتگو شروع کردیں۔ یہ جاننا کہ آپکا
بچہ کہاں جانا چاہتا ہے ،اسکے لیے وہاں تک
پہنچنے کے سفر کو آسان بنائے گا۔
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اپنے حقوق جانیں
وفاقی اور ریا ستی قانون کے تحت ،ایک والدین
یا سرپرست کی حیثیت سے آپ کے مخصوص
حقوق ہیں۔ ان میں آپ کے بچے کے اسکول ،کالس
روموں ،تعلیمی اور حاضری کے ریکارڈز ،اور تعلیمی
مواد تک رسائی کے حقوق شامل ہے ،تاوقتیکہ یہ
رسائی اسکولی دن میں خلل نہ ڈالے۔ آپ کو اجالس
عامہ سے متعلقہ معلومات تک رسائی حاصل کرنے
اور ان میں شرکت ،نیز چانسلر ،سٹی بورڈ ،اجتمائی
مہتممین ،اجتمائی تعلیمی کونسلوں ،اور اسکولوں
کی سماعتوں میں حاضر ہونے کا حق بھی ہے۔
اگر آپ اسکول کے کسی فیصلے سے متفق نہ

ہوں تو آپ فیصلوں کے خالف اپیل کرنے کے لئے
قانونی کارروائی کر سکتے ہیں ،یا اپنے بچے کی
تعلیم پر اثر انداز ہونے والے معامالت سے متعلق
محکمہء تعلیم کے پاس نالش داخل کر سکتے ہیں۔
آخر میں ،جہاں مناسب ہو ،آپ اپنے بچے کو داخلے
کا موقع دینے والے پروگراموں سے متعلق معلومات
کے لئے اپنے بچے کے حاضری کے زون سے باہر
والے اسکولوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
والدین کے سارے حقوق سے متعلق پورا قانون پڑھنے
کے لئے یا شکایات کے طریقہ ہائے کار سے متعلق
مزید معلومات کے لئے schools.nyc.gov/
 Offices/FACEمالحظہ کریں یا  311پر فون کریں۔

وفاقی رازداری کے حقوق کا اطالع نامہ
خاندانی تعلیم حقوق اور رازداری قانون “ ”FERPAوالدین اور  18سال اور اس سے زیادہ عمر کے طلبا کو
قانون حقوق اور چانسلر کا
طلبا کے تعلیمی ریکارڈز کے ضمن میں بعض حقوق مہیا کرتا ہے۔ والدین کا
ِ
ضابطہ  A-820اضافی معلومات فراہم کرتا ہے ،جنہیں آپ  schools.nyc.gov/RulesPoliciesپر دیکھ
سکتے ہیں

آپکو یہ حق ہے کہ:

 .1آپ اپنی درخواست کی موصولی کے  45دنوں کے اندر اپنے
بچے کے تعلیمی ریکارڈز کو دیکھنے ،ان کا معائنہ کرنے
اور جائزہ لینے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک
تحریری درخواست جمع کروانی چاہئے جو ان ریکارڈز
کی نشان دہی کرتی ہو جن کا معائنہ آپ کرنا چاہتے
ہیں۔ آپ کے بچے کا اسکول ریکارڈز کا معائنہ کرنے
کے وقت اور مقام کے بارے میں آپ کو اطالع کرے
گا۔
 .2جب آپ کا خیال ہو کہ آپ کے بچے کے تعلیمی ریکارڈز
غلط ،گمراہ کن ،یا بصورت دیگر  FERPAکے حقوق
برائے رازداری کی خالف ورزی کرتے ہیں ،تو آپ ان
میں تبدیلی کی درخواست کر سکتے ہیں۔ آپ کو
چاہئے کہ ریکارڈ میں ترمیم کے لئے درخواستیں آپ
تحریری طور پر کریں ،اور جس مواد کو آپ تبدیل
کروانا چاہتے ہیں ،ایسا کرنے کی وجہ کے ساتھ اس
کی نشان دہی کریں۔ اگر نیویارک شہر محکمہء تعلیم
درخواست کے مطابق ریکارڈز میں تبدیلی نہ کرنے
کا فیصلہ کرے ،تو آپ کو ایک سماعت کے حق اور
سماعت کے چند طریقہ ہائے کار کے بارے میں اطالع
دی جائے گی۔

 .3آپ کے بچے کے تعلیمی ریکارڈز میں شامل ذاتی طور پر
قابل شناخت معلومات کو افشاں کرنے سے قبل تحریری
ِ
اجازت فراہم کی جائے ،سوائے جب  FERPAاجازت کے
بغیر ان کے انکشاف کی اجازت دے۔ اجازت کے بغیر
انکشاف کی اجازت دینے کی ایک استثنائی صورت
اسکول کے ان اہل کاروں کے سامنے انکشاف ہے
جنہیں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے
تعلیمی ریکارڈز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہو۔ اسکول

ٔ
کے اہل کاورں کی مثالوں میں نیویارک شہر محکمہ
تعلیم کے مالزمین (جیسے منتظمین ،نگران ،اساتذہ،
دیگر معلمین ،یا امدادی عملے کے ارکان) ،اور وہ ٔ
لوگ شامل ہیں جن کی خدمات نیویارک شہر محکمہ
تعلیم نے ان خدمات یا کاموں کے لئے حاصل کی ہو
بصورت دیگر وہ خود اپنے مالزمین کو
جن کے لئے
ِ
استعمال کرتا (جیسے ایجنٹ ،ٹھیکیدار اور مشیران)،
اور وہ افراد جو تعلیمی ریکارڈز سے زائی طور پر قابل
شناخت معلومات کو استعمال اور برقرار کرنے کے لیے
نیویارک شہر محکمہء تعلیم کی براہ راست زیر اختیار
ہیں۔

اجازت کے بغیر انکشاف کی اجازت دینے کی ایک
اور استثنائی صورت ،درخواست کرنے پر ،کسی دیگر
اسکولی ضلعے کے اہل کاروں کے سامنے انکشاف ہے،
جس میں آپ کا بچہ اندراج کروانا چاہتا ہے یا اس کی
منصوبہ بندی کر رہا ہے ،یا پہلے سے ہی مندرج ہے،
اگر یہ انکشاف آپ کے بچے کے اندراج یا منتقلی کے
مقاصد سے کیا جائے۔

 .4اگر آپ کا خیال ہو کہ نیویارک شہر محکمہء تعلیم FERPA
کے مطلوبات کی تعمیل کرنے میں ناکام رہا ہے ،تو
ریاستہائے متحدہ محکمہء تعلیم کے پاس نالش درج
کرائیں۔ نالشوں کو  FERPAکو منتظم کرنے والے دفتر
کے پاس داخل کی جا سکتا ہے:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-8520

19
10/11/2012 5:37:24 PM

18440 Expect Success PreK_Urdu.indd 21

 2012-2013پری کنڈرگارٹن تا گریڈ  8کا اسکولی کیلنڈر
 24دسمبر  1 -جنوری

 6ستمبر

موسم سرما وقفہ (بشمول کرسمس اور نئے سال کا دن)
(اسکول بند ہوگا) ۔ طلبا بدھ 2 ،جنوری 2013 ،کو
اسکول واپس آئیں گے۔

تمام طلبا کے لیے اسکولی سیشن کی افتتاح
• غیر ضلع  75کے لیے قبل از وقت برخاستگی
• پری کنڈرگارٹن پبلک اسکول طلبا کے لیے جزوی
اسکولی وقت

 21جنوری

ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ ،جونیئر ڈے (اسکول بند ہوگا)

 7ستمبر

غیر ضلع  75کنڈرگارٹن طلبا کے لیے پہال مکمل دن
• پری کنڈرگارٹن پبلک اسکول طلبا کے لیے جزوی
اسکولی وقت

 10ستمبر

 6فروری

پری کنڈرگارٹن غیر حاضری کا دن

 18-22فروری

پری کنڈرگارٹن پبلک اسکول طلبا کے لیے پہال مکمل
دن

 17-18ستمبر

وسط سرما وقفہ (بشمول واشنگٹن کی سالگرہ اور لنکن
کی سالگرہ کا مشاہدہ) (اسکول بند ہوگا)

 27-28فروری

روش ہشانہ (اسکول بند ہوگا)

انٹرمیڈئیٹ اور جونئر ہائی اسکول کی والدین استاد
کانفرنسیں

یوم کیپور (اسکول بند ہوگا)

ایلیمنٹری اسکول کی والدین استاد کانفرنسیں

کولمبس ڈے (اسکول بند ہوگا)

ضلع  75اسکول پروگرام کی والدین استاد کانفرنسیں

پری کنڈرگارٹن غیر حاضری کا دن

موسم بہار وقفہ (بشمول گڈ فرائیڈے ،ایسٹر اور پاس
اوؤر) (اسکول بند ہوگا(۔ طلبا بدھ 3 ،اپریل 2013 ،کو
اسکول واپس آئیں گے۔

 26ستمبر
 8اکتوبر

 17اکتوبر
 6نومبر

یوم انتخاب (اسکول بند ہوگا)

 7-8نومبر

ضلع  75اسکول پروگرام کی والدین استاد کانفرنسیں

 12نومبر

ویٹرنز ڈے (اسکول بند ہوگا)

 13-14نومبر

 12-13مارچ
 18-19مارچ

 25مارچ  2 -اپریل

 10اپریل

پری کنڈرگارٹن غیر حاضری کا دن

" 27مئی

میموریل ڈے (اسکول بند ہوگا)

 4جون

ایلیمنٹری اسکول کی والدین استاد کانفرنسیں

پہال جون کلرکی کا مختصر دن (انٹرمیڈئیٹ اور جونئر
ہائی اسکول طلبا کے لیے قبل از وقت برخاستگی)

انٹرمیڈئیٹ اور جونئر ہائی اسکول کی والدین استاد
کانفرنسیں

عملہ کے فروغ کے لیے چانسلر کا یوم کانفرنس (اسکول
بند ہوگا)

تھینکس گیوینگ کا وقفہ (اسکول بند ہوگا)

دوسرا جون کلرکی کا مختصر دن (انٹرمیڈئیٹ اور جونئر
ہائی اسکول طلبا کے لیے قبل از وقت برخاستگی)

 19-20نومبر
 22-23نومبر

 5دسمبر

پری کنڈرگارٹن غیر حاضری کا دن

 6جون

 13جون

 26جون

تمام طلبا کے لیے اسکول کا آخری دن (قبل از وقت
برخاستگی)

نیویارک شہر محکمہء تعلیم کی یہ پالیسی ہے کہ اسکے تعلیمی پروگراموں
اور سرگرمیوں میں نسل ،رنگ ،مذہب ،قومی نژاد ،شہریت  /نقل وطنی کی
حیثیت ،عمر ،معذوری ،ازدواجی حیثیت ،جنس ،جنسی رجحان ،یا جنسی
شناخت  /اظہار کی بنیاد پر امتیاز نہ برتا جائے ،اور ایک جنسی ہراسگی
سے پاک ماحول قائم رکھا جائے ،جیسا کہ قانون کا تقاضہ ہے۔
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الئبریری کارڈ درخواست

تمام تر نیویارک شہر میں  200سے زائد الئبریریاں موجود ہیں۔ مفت الئبریری کارڈ آپکو کتابیں ڈی وی ڈیز ،سی ڈیز
اور دیگر مواد ادھار لینے کی اجازت دیتا ہے۔ مقامی شاخیں مختلف تقریبات منعقد کرتی ہیں جن میں بچوں کے لئے
تصویری کتابوں کے پڑھنے سے لے کر بالغ افراد کے لئے فلموں کے سلسلے ،شاعری پڑھنا اور کمپیوٹر کالسیں شامل
ہوتی ہیں۔

ہدایات:

قابل قبول شناخت کے ساتھ اپنی
الئبریری کارڈ حاصل کرنے کے لئے ،براہ مہربانی اس درخواست کو مکمل کرکے ایک
ِ
مقامی پبلک الئبریری میں جمع کروا دیں۔ بالغ افراد ریاست نیویارک کا ایک موجودہ ڈرائیورز الئسنس ،متعلم کا
اجازت نامہ ،یا دیگر تصویری شناخت دکھا سکتے ہیں۔ نو عمر بالغ افراد ( 13-17سالہ) ایک موجودہ ًمالزمتی کاغذات
یا اسکول کی شاخت دکھا سکتے ہیں۔ بچوں ( 12سال یا کم عمر) کو چاہئے کہ اس درخواست پر الزما اپنے والدین
یا قانونی سرپرست سے دستخط کروائیں؛ والدین اپنے بچوں کے کارڈوں پر مستعار لئے جانے والے مواد کے ذمہ دار
ہوں گے۔ قابل قبول شناختوں کی ایک مکمل فہرست ،اور اپنی قریب ترین شاخ کے جائے وقوع کے لئے اپنی برو کی
الئبریری کی ویب سائٹ کو مالحظہ کریں۔ برونکس ،من ہیٹن اور اسٹیٹن آئلینڈ کے لئے  nypl.orgپر جائیں؛ بروکلن کے
لئے  brooklynpubliclibrary.orgدیکھیں؛ کوئنز کے لئے  queenslibrary.orgپر جائیں۔ بالغ افراد اور نو عمر بالغ الئبریری
کارڈ کے لئے آن الئن درخواست بھی دے سکتے ہیں۔

 .1ایک پر نشان لگائیں:

❏ بچہ ( 12سال اور اس سے کم عمر) ❏ نو عمر بالغ ( 13-17سال) ❏

بالغ افراد ( 18سال اور اس سے زیادہ)

 .2طالب علم  /الئبریری کارڈ کے حامل کی معلومات:
آخری نام

درمیانہ نام  /ابتدائی

پہال نام

جنس

تاریخ پیدائش (مہینہ  /دن  /سال)
سڑک کا پتہ

لڑکا

❏

❏

لڑکی

اپارٹمنٹ #

برو یا شہر

ریاست

گھر کا فون

زپ کوڈ
ای میل پتہ

زیر حکومت ہے
گاہک کی معلومات کا استعمال تمام تین الئبریریوں کی رازداری کی پالیسیوں کے
ِ
( nypl.org, queenslibrary.orgاور  brooklynpubliclibrary.orgپر دستیاب ہے)۔

1 .3والدین  /سرپرست (  12سال اور اس سے کم عمر) کے طلبا کے لئے الزمی مکمل کرنا چاہئے
آخری نام

پہال نام

ای میل پتہ

فون

درمیانہ نام  /ابتدائی
پن

 Aیا  Bپر نشان لگائیں:

❏

 .Aمیرا بچہ بچوں اور بالغ افراد کا مواد مستعار لے سکتا ہے۔ ❏  .Bمیرا بچہ صرف بچوں کا مواد مستعار لے سکتا ہے۔

والدین  /سرپرست بچے کے کارڈ پر مستعار لئے ہوئے سامان کے ذمہ دار ہیں۔
تاریخ

والدین  /سرپرست کے دستخط
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مزید جانیں

آپ پری کنڈرگارٹن یا گریڈ  8کے لیے ہماری ویب سائٹ  schools.nyc.gov/ParentsFamiliesپر ان رہنما کتابچوں کی نقلیں
مالحظہ اور ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں۔
محکمہء تعلیم آپکے بچے کی تعلیم کے متعلق اضافی معلومات او آپکے گھر اور آپکے بچے کے اسکول دونوں میں اسکو تعاون
فراہم کرنے کے تبصرات فراہم کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے  schools.nyc.govمالحظہ کریں۔ آپ اپنے اسکول کے والدین ربط
دہندہ سے رابطہ کرسکتے ہیں یا  311کو فون کرسکتے ہیں۔

نیویارک شہر محکمہء تعلیم کی یہ پالیسی ہے کہ اسکے تعلیمی پروگراموں اور
سرگرمیوں میں نسل ،رنگ ،مذہب ،قومی نژاد ،شہریت  /نقل وطنی کی حیثیت،
عمر ،معذوری ،ازدواجی حیثیت ،جنس ،جنسی رجحان ،یا جنسی شناخت  /اظہار
کی بنیاد پر امتیاز نہ برتا جائے ،اور ایک جنسی ہراسگی سے پاک ماحول قائم
رکھا جائے ،جیسا کہ قانون کا تقاضہ ہے۔
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