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 خاندان ایکزبانیں،  _32_ممالک،  _29_

 عدم مشابہت ہماری طاقت کی کنجی ہے
 ! ارکان کو ہمیشہ خوش آمدید کہا جاتا ہے ئےخاندان میں نBraddock ہمارے

 
 
 

 

URDU 

LS-Schools-Braddock ES- Student Parent Handbook Info 



 فہرست مضامین 
 13صفحہ نمبر  خاموشی کا لمحہ 6صفحہ نمبر  ضریاں غیر حا

 13صفحہ نمبر  دفتری اوقات 1صفحہ نمبر  انتظامی ڻیم

 13صفحہ نمبر  اوپن ہاوئس  6صفحہ نمبر  داخلہ اور رجسڻریشن کا طریقہ کار

 13صفحہ نمبر  ڈھانچہ انتظامیکا  Braddock ES 6صفحہ نمبر  )IVلوکل لیول (اعلی درجے کے تعلیمی ادارے 

 3صفحہ نمبر  والدین کی شمولیت 6صفحہ نمبر  آمد کا طریقہ کار

 13صفحہ نمبر  والدین کے رابطہ کار اور سینڻر 1صفحہ نمبر  حاضری الئن نمبر

 2نمبر صفحہ  والدین کی قوت  6صفحہ نمبر  اسکول نائٹ  -ڻو  -بیک 

 13 نمبرصفحہ  ڻیچر کا اجالس  -والدین 6صفحہ نمبر  اسکول کے اوقات سے پہلے اور بعد  کے  پروگرام

 13  14-صفحہ پڻرولز 7-6صفحہ  طرزعمل

BES 14صفحہ نمبر  مکمل وفاداری کا عہد 7صفحہ نمبر   یب سائٹو 

 14صفحہ نمبر  پروگرام Pre K 7صفحہ نمبر  سائکلیں اور اسکوڻر

 2صفحہ نمبر  پرنسپل کا پیغام 7صفحہ نمبر  پالیسینئی  – سالگرائیں

 2صفحہ نمبر  کا پیغام  PTA 4صفحہ نمبر  کا نظریاتی نظام Braddockکوڈ اور طالب علموں کے لئے بنیادی نتائج اور  Braddockکامیابی کے لیۓ 

Braddock 14صفحہ نمبر  آدھی چھڻی کے طریقہ کار 1صفحہ نمبر  صد ایلیمنڻری اسکول کا نظریہ اور مقا 

 14صفحہ نمبر  ڈرلزی حفاظت  7صفحہ نمبر  ناشتہ

 1صفحہ نمبر  اسکول کا پتہ 7صفحہ نمبر  کیفیڻیریا کی توقعات

 5صفحہ نمبر  اسکول کا کیلنڈر  8-7صفحہ  موبائل فون

 1صفحہ نمبر  اسکول کا فیکس نمبر 8صفحہ نمبر  مواصالتی فولڈر 

 1صفحہ نمبر  کار اسکول کے اوقات 8صفحہ نمبر  جلدی چھڻی/ کھلنے میں تاخیر

 1صفحہ نمبر  اسکول کے اصول عمل 4صفحہ نمبر  کے طریقہ کار اور توقعات بطضنظم و 

 1صفحہ نمبر  اسکول چالنے والے پرنسپل 8صفحہ نمبر  چھڻی کا طریقہ کار

 1صفحہ نمبر  نمبراسکول کا ڻیلی فون  8صفحہ نمبر  )DRA(ڈیویلوپمینڻل ریڈنگ اسسمنٹ 

 1صفحہ نمبر  اسکول کی ویب سائٹ 9صفحہ نمبر  لباس کے قواعد

 14  15-صفحہ )، میوزک آرٹPE(خصوصی  9صفحہ نمبر  پالیسی یں چھوڑنے کیمتقریبات  PTA/ شام کو ہونے والی

 14صفحہ نمبر  صوصی تعلیمی خدماتخ 8صفحہ نمبر  یک آؤٹچجلدی 

 15صفحہ نمبر  بول چال اور زبان  سے متعلق پروگرام 9صفحہ نمبر  ایلیمنڻری پیش رفت کی رپورٹ

 15صفحہ نمبر  ) SOLs( آف لرننگ اسڻینڈرٹ  9صفحہ نمبر  کا فارم دیکھ بھال کی معلومات صورتحال میں ہنگامی

 15صفحہ نمبر  )SCA(اسڻوڈنٹ کونسل ایسوسی ایشن  9صفحہ نمبر  )ESOL(دیگر زبانیں بولنے والوں کیلیئے انگریزی 

 علم کا نظم و ضبط طالب  10صفحہ نمبر  )FLE(خاندانی زندگی کی تعلیم 
 کالس رومرسپانسو  •

 رویے کی اصالح اور حمایتمثبت  •

 رویے کا پراجیکٹمثبت  •

 4نمبر صفحہ 

 15صفحہ نمبر  طالبہ کے ریکارڈ/ طالبعلم 10صفحہ نمبر  فیلڈ ڻرپس

  15صفحہ نمبر  اسڻوڈنٹ سروسز 10صفحہ نمبر  طوفان اور حفاظتی ڈرلز گ،آ

 8نمبر صفحہ  اینڈ رائڈ کے دوران طالب علم کی حفاظت پہلےکس  10مبر صفحہ ن ءاشیا و جانے والیہگم 

 15صفحہ نمبر  اسکول آنے میں تاخیر 11صفحہ نمبر  ایوارڈ اور پروموشن کی تقریبکی  5گریڈ 

 16-15صفحہ  ڻیلیفون کا استعمال 11صفحہ نمبر  راہداری کے طریقہ کار

 16صفحہ نمبر  ڻیسڻنگ 11صفحہ نمبر  رومہیلتھ 

 16صفحہ نمبر  اسکول کی حیثیت Iڻائڻل  12مبر صفحہ ن ہوم ورک

 16صفحہ نمبر  ڻاؤن ہال گریڈ لیول میڻنگز 12صفحہ نمبر  تعلیمی وقت

 16صفحہ نمبر  ترجمعہ کی خدمات 12صفحہ نمبر  اور کورس کا ساز و سامان موسیقی

 16صفحہ نمبر  کا پروگرام) TWI(دو طرفہ ثقافتی استغراق   12صفحہ نمبر  اسکول الئی جانے والی اشیاء 

 16صفحہ نمبر  توڑ پھوڑ 12صفحہ نمبر  رائڈ کے طریقہ کار -اینڈ -کس

 16صفحہ نمبر  مالقاتی حضرات 12صفحہ نمبر  میڈیا پروگرام/ الئبریری

 17 نمبرفحہ ص رضاکار 12صفحہ نمبر  ہوجانے اور مل جانے والی اشیاء مگ

 17صفحہ نمبر  پیدل چلنے والے 13-12صفحہ  لنچ
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Braddock  اسکول  ایلیمن��ی 

7825 Heritage Drive, Annandale, VA  22003 

 

  )914 (703-7300 :فیکس          914 (703)-7333 :الئن فون  �ی حاضری          914 (703)-7300 :الئن فون  مرکزی 

 /http://www.fcps.edu/BrsddockES  :سائٹ و�ب

 اوقات �� اسکول 
 3:40 دو�ہر - 8:50 صبح         جمعە -پ��

  ��� 8:30 صبح ناشتە مفت ل�ۓ �� طلباء تمام م�ں روموں  کالس
 

ل  و
ص

ا
 

ل
 عم

 خاندان ایک ز�ان�ں، 32 ممالک، 29
 � کن�� �ی طاقت ہماری  مشا�ہت عدم

ت ر
صا

ب
 

  �� کمیونی�ی Braddock ہماری 
 عملەاور  طلباء

نے حاصل مقاصد   ل�ۓ �� کر
 ہ�ں ر��� نظر�ە اع��

نے حاصل کو خوابوں  اور  امیدوں    لئے �� کر
 متعلق �� رہ� سی��� بھر زند�ی

ن
ش

م
 

  جو م�ں ماحول  مندانە حوصلە ایک
 ہو د�ارمد اور  محفوظ
 ذری�� �� ل�اؤ �علیمی

 دینا �علیم �ی �ہن�� تک مقصد 

ل  و
سک

ا
 

النے
چ

 
ا��

و
 

پل
س

ر�
پ

 

 
نے پیدا ماحول  افزا حوصلە اور  پیارا محفوظ، ا�سا ایک ہم .1  اور  ، عزت داری، دیانت باہ�ی ل�ۓ �� بڑوں اور  طلباء موجود م�ں بلڈنگ جو ہ�ں ر��� یق�ن پر کر

 دے۔ فرغ �و محبت �� �علیم
 

 اور  توقعات اع�� ان ہم لہذا اور  � رکھتا قابلیت �ی بنانے �ہ�� �و صالحیتوں  �علی�ی اپ�ی اور  سی��� علم طالب انفرادی ہر کە ہ�ں ر��� یق�ن پر بات اس ہم .2
 ہ�ں۔ دی��� خواب وە �� جن ہ�ں سک� کر اور  بن کچھ سب وە علم طالب کە ہ�ں دی� �علیم �ی یق�ن

 
 ہ�ں۔ حصە قدر قابل اور  الزمی ایک �ا عمل �علی�ی ار�ان �� کمیونی�ی اور  والدین کە ہ�ں ��ر� یق�ن پر بات اس ہم .3

 
 �۔ اثاثە عزت قابل اور  قدر قابل ایک مشا�ہت عدم کە ہ�ں ر��� یق�ن پر بات اس ہم .4

 

 

Braddock ایلیمنڻری اسکول کی انتظامیہ 
 

0BMattie Fallen 
 معاون پرنسپل   

mdfallen@fcps.edu 
 

 
2BKeesha Jackson-Muir 

 پرنسپل
knjacksonmui@fcps.edu 

 

 
Liz Beaty 

 معاون پرنسپل  
embeaty@fcps.edu 

 

                                     

mailto:mdfallen@fcps.edu
mailto:knjacksonmui@fcps.edu
mailto:embeaty@fcps.edu
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 :کا پیغام پرنسپل
ینے ایلیمنڻری اسکول کے طریقہ کار کے بارے میں زیاده تر سواالت کا جواب د Braddockوالدین کے لیۓ تشکیل دیا گیا کتابچہ  -ہمارا طلباء

ال ہونے کی کوئ بھی اور سوبراه مہربانی اسے اسکول کے دوران رجوع کرنے کے لیۓ اپنے پاس رکھیۓ۔ کے لیۓ ڈیزائن کیا گیا ہے۔  
ہم آپکے بچے کو بہرتین تعلیمی موقع فراہم کرنے کے لیۓ آپکے ساتھ   پر بال جھجک کال کیجیۓ۔ 7300-914-703 اسکول آفس کوصورت میں 

براه مہربانی  ایک مثبت رابطہ بہت اہم ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیۓ گھر اور اسکول کے درمیان کام کرنے کے لیۓ یہاں موجود ہیں۔
آپ کے بچے کیلیئے پڑھیں اور اس پر بات چیت کریں۔  ہمارے کتابچہ میں دیۓ گۓ مواد کو اپنے خاندان کے ساتھ مل کر پوری طرح سے

 اسکول کی توقعات اور طریقہ کار کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ ہم سب کے لیۓ ایک لطف اندوز اور بھرپور سال کے منتظر ہیں۔
 

PTA کا پیغام: 
طلباء کے لیۓ مؤثر ثابت ہوتے ہیں یہ والدین، اسکول کے عملہ، اور انتظامیہ کے درمیان مضبوط شراکت داری کا نتیجہ  وه اسکول جو تمام

کا یہ ہدف ہے  )PTA(ایلمیمنڻری اسکول میں پیرنٹ ڻیچر ایسوسی ایشن  Braddock آزادانہ طور پر رابطہ رکھتے ہیں۔ہوتے ہیں جو آپس میں 
ے عملہ کے درمیان ایک رابطہ کے طور پر عمل کرے اور ان کی تعلیمی کوششوں میں فیکلڻی کی حمایت کرے۔   کہ وه والدین اور اسکول ک

 کی ویب سائٹ اس پتہ پر مالحظہ فرمائیے PTAکے بارے میں مزید تفصیالت کے لیۓ PTAہماری 
https://www.facebook.com/braddock.pta  

 

 
 

 
Braddock  ،ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب اسکول اور گھر کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے ہمارے بچے کامیابی ایملیمنڻری اسکول میں

کرتے ہیں، ایسے تحقیق سے پتہ چال ہے کہ جب اسکول، خاندان، اور کمیونیڻی گروپ  تعلیمی مدد کے لیۓ ایک ساتھ کام  سے ہمکنار ہوتے ہیں۔
 بچے اسکول میں بہتر طور پر پیش آتے ہیں، اسکول میں لمبا عرصہ گزارتے ہیں، اور اسکول کو زیاده پسند کرتے ہیں۔

 
Braddock  ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جس طرح بھی ہوسکے میں، ہم والدین کی مشغولیت کے بہت سے مواقع فراہم کریں گے۔

تفصیلی طور  Eagle Expressطرح سے عملی طور پر شامل ہوسکتے ہیں کے بارے میں براه مہربانی  ہمارا ماہانہ آپ کس ضرور شامل ہوں۔
یاد رکھیۓ کہ جب بچے کی مکمل تعلیم کی بات آتی ہے والدین، اسکول، اور کمیونیڻی کے درمیان رابطہ اور باہمی تعلقات نہائت اہم  پر پڑھیۓ۔

براه مہربانی ذیل میں مثلث کا حوالہ دیتے ( ہم مل کر کام کرتے ہیںکامیابی اور اعلی مقام، ہمارا نصب العین ہے۔ ہیں۔ آپکا مقصد، طالب علم کی 
  اگر اس مثلث کا ایک حصہ بھی ساتھ نہیں ہے، تو یہ کام نہیں کرتا۔ )ہوۓ

 
 

 طالب علم
 
 

 

 کا عملہ BRADDOCK      سرپرست/ والدین

 
 
 
 
 
 

 
 .ی اور جس طرح بھی ہوسکے رضاکارانہ طور پر شرکت کیجیۓبراه مہربانی جب کبھی بھ

 اگر آپ رضاکارانہ طور پر شرکت کرسکتے ہیں، تو براه مہربانی ہمارے والدین کے رابطہ کار سے رابطہ کیجیۓ یا ہمارے فرنٹ آفس کو
 پر کال کیجیۓ۔ 703-914-7300
 

 ہا جاتا ہے۔ایلیمنڻری اسکول میں خوش آمدید ک Braddockتمام رضاکاران کو 

https://www.facebook.com/braddock.pta
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 :خاندان کے لیۓ ایک پیغام Braddockہمارے 
 

بچے آپکے بچے کی روزانہ کی کامیابی آپکے  ہم آپکا پیشگی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے بچے کے تعلیمی سفر کا ایک حصہ بننے کے لیۓ
  کا اسکول کی طرف رحجان اور آپکی اسکول میں شمولیت پر منحصر ہے۔

 
 : امیابی کے لیۓ، ہم آپ سے درج ذیل چیزیں کرنے کی گزارش کرتے ہیںآپکے بچے کی ک

جیسے کہ۔، لکھائ، پڑھائ سیکھنا، اور ریاضی پیشہ ورانہ سطح ( معیاری تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد کرنااپنے بچے کی  
 )اور اس سے اوپر کرنا

اس کے سونے کے دوران کمرے میں سے ڻیکنالوجی کے آالت کو  اور بچہ مناسب وقت پر سوتا ہےاس بات کو یقینی بنانا کہ آپکا  
 ہڻانا

 پوری نیند لینا سب بچوں کے لیۓ اہم ہے۔  •
 بچہ روزانہ وقت پر اسکول آتا ہےاس بات کو یقینی بنانا کہ آپکا  
 اس کی حوصلہ افزآئ کرنااپنے بچے کو اسکول میں روزانہ اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہره کرنے میں  

 اب ہونے کے لیۓ محنت کرناکامی •
 دوسروں کی بات سننا •
) جیسے کہ۔ مارنا، دھکا دینا، ،چالنا، برے الفاظ کا استعمال کرنا، یا تنگ کرنا( جارحانہ طریقے سے پیش آنے کے بجاۓ  •

 بات چیت کے لیۓ اچھے الفاظ کا استعمال کرنا
  یاضی کی پریکڻس کرےگھر پر پڑھائ، لکھائ، اور راس بات کو یقینی بنانا کہ آپکا بچہ  

 ہوم ورک پریکڻس ہے •
بلکل ایک کھالڑی کی طرح، آپکے بچہ کو پڑھائ، لکھائ، اور ریاضی میں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیۓ روز  •

 پریکڻس کرنی ضروری ہے  
ے گی کہ آپکا بچہ کیا مدد فراہم کر بہتر یہ سمجھنے میںمیں شرکت آپ کو  تقریباتوالدین کے لیۓ منعقد کی گئ تعلیمی اسکول میں  

 سیکھ رہا ہے اور آپ اس کی بہترین مدد کیسے کرسکتے ہیں۔
 پڑھنا ماہی اور پیش رفت کی رپورڻیں سہاپنے بچہ کی  
  میں شرکت کرنا اساتذه کے اجالس -والدین 
 سواالت پوچھناسمجھ نہ آنے کی صورت میں  
 کرنے کی ہمیشہ حوصلہ افزآئ کی جاتی ہے پر کام رضاکارانہ طورکسی بھی صورت میں کالس روم میں یا اسکول میں  
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 نظم و ضبط سے متعلق طریقہ کار اور توقعات
Braddock  ایلیمنڻری ایک ذمہ دار کالس روم اور مثبت رویۓ کی اصالحات اور 

 عمومی حمایت کا حامل اسکول ہے
 

Braddock  کی اصالحات اور عمومی حمایت کا استعمال کرتے ہیں۔ ایلیمنڻری ایک الئق کالس روم کا حامل ہے جو مثبت رویۓ
Braddock  اسکول میں، ہم ایک ایسا ماحول تشکیل دینے پر یقین رکھتے ہیں جہاں طلباء محفوظ محسوس کریں، اور جہاں انکی

م کے اصول اچھی پرورش ہو اور انکے اندر ایک تعلق کا احساس پیدا رہے۔ ہمارے عملہ کا یہ ہدف ہے کہ ذمہ دار کالس رو
صبح والی میڻنگز، کالس روم کی توقعات اور قواعد، طالب : استعمال کرتے ہوۓ طلباء کو مناسب ردعمل کی تعلیم دیں جیسے کہ

علم کے خیاالت اور سوچ کی شیٹ، معقول نتائج، ڻیچر کی باتوں کا استعمال، اور گھر اور اسکول کے درمیان رابطہ کی تشکیل۔  
کی بنیاد پر بنائ گئ حکمت عملی ہے جو واضح طور پر  ے ماہرین تعلیم، ایک فعال، تحقیقاست تعلیم، جیسسماجی رویے کی براه ر

ہم طالب علموں کے مسائل کو حل کرنے میں مدد نے کے لیۓ استعمال کی جاتی ہے۔ وضاحت شده رویے کی توقعات کی تعلیم دی
 زور ڈالتے ہیں۔ یہ پورے تعلیمی سال کے دوران کیا جاتا ہے۔کرنے کے لئے اصالحات اور مدد کے استعمال کے ذریعے اس پر 

 
 

 :کا کوڈ BRADDOCK کامیابی کے لیۓ
Braddock ایلیمنڻری پر ہر دن، ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دنیا کو ایک بہتر جگہ بناتے ہیں۔ 

 سکیں۔از اڑاونچی پرو عقابکوڈ پر عمل کرکے حاصل کرتے ہیں، تاکہ ہمارے  Braddockہم یہ سب کچھ 
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Braddock کا اسکول بھر سے وعده 

Braddock جو کہ درج ذیل ہیںتوقعات ہیں۔  / ایلیمنڻری کے تین انتہائی اہم قواعد: 
 محفوظ رہیۓ 
 احترام کیجیۓ 
  ذمہ دار رہیۓ 

 

 
 طالب علموں کے لئے بنیادی نتائج

 …ئیں گےہمارے طلباء ہمیں چھوڑ جا
 کے لیۓ۔ احترام، رواداری، دکھانے اور دوسروں کے قابل بننے 
 اپنے آپ کو قارئین اور مصنفین کے طور پر دیکھتے ہیں۔ 
 عمر بھر تعلیم حاص کرنے والوں کے طور پر۔ 
 دوسروں سے تعاون کے ساتھ کام کرنے کے طور پر۔ 
 موثر سننے اور بات چیت کرنے والوں کے طور پر۔ 
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 ہیں۔ عقاب کے Braddock ہم
 

 ہیں اور کامیابی حاصل کرنے کے لیۓ محنت کرتے ہیں۔ ذہین ہم
 

 شہری ہیں۔ شاندارہم 
 

 ماحول کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمیشہہم 
 

 کرتے ہیں۔ احترامہم دوسروں کا 
 

Braddock ہیں اڑتے پرواز اونچی طلباء کے! 
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  2017-2018 اسکول کیلنڈر   
 

 اگست 25 ہاوئس  اوپن
 جنوری 15 اسکول بند -مارڻن لوتھر کنگ جونیئر کی چھڻی 

 اگست 28 سکول شروع ہوتا ہےا
 جنوری 25 دوسرا گریڈنگ پیریئڈ ختم ہوتا ہے 

 اسکول بند -لیبر ڈے
 )2-1، گریڈ K(اسکول نائٹ  -ڻو -بیک
 )5-3گریڈ (اسکول نائٹ  -ڻو -بیک

 اسکول بند -طلباء کی چھڻی

 4ستمبر 
 13ستمبر 
 12ستمبر 
 22ستمبر 

 

 جنوری 29-26  اسکول بند -طلباء کی چھڻی
 

 فروری 19  اسکول بند -یوم صدر

 
 اکتوبر 9  اسکول بند -کولمبس ڈے

 
  اسکول بند -موسم بہار کی چھڻیاں

 اسکول بند -طلباء کی چھڻی

 مارچ 26-30
 اپریل 2
 

 اپریل 13 پیریئڈ ختم ہوتا ہے تیسرا گریڈنگ 3نومبر  پہلی سہ ماہی ختم ہوتی ہے

 اسکول بند -طلباء کی چھڻیاں
 گنڻے پہلے چھڻی -2

 اسکول بند -تھینکس گوونگ کی چھڻی
 

 نومبر 6-7 
 نومبر   22

 نومبر 23-24

 اپریل 16  اسکول بند -طلباء کی چھڻی

 مئ 28  اسکول بند -مموریل ڈے

 اسکول بند -سردیوں کی چھڻیاں
 

 دسمبر 18-29
 یجنور 1

 جون 15 اسکول کا آخری دن 

 

  نیوز یو چوز پیغامات
 

Braddock  مواصالت کے لیۓ جیسے نیزلیڻرز، تقریبات، اور اہم تقویمی یاد" غیر اہم"ایلیمنڻری 
 میسیجز کا استعمال نہیں کرتا۔  KITدہانیوں کی تقسیم کے لیۓ اب 

 
Braddock کی مواصالت وصول کرنے کے لیۓ جیسے: 
 Braddock ں شام کو ہونے والی تقریباتمی 
 طلباء کی چھڻیاں 
 پیش رفت کی رپورڻیں اور عبوری تاریخیں 
  طلباء کی ڻیسڻنگ کی تاریخیں 
  والدین کے لیۓEagle Express نیوز لیڻر 
   اہم ماہانہ کیلینڈر کی تاریخیں 
 PTA کے پیغامات 
 کافی پیرنٹ 
 کمیونیڻی کی تقریبات 
 دہانی یاد فیلڈ ڻرپس کی 

 
   :کے لیۓ ضرور سائن اپ کیجیۓ News You Choose کی ویب سائٹ پر addockBrہماری 

http://www2.fcps.edu/BraddockES/parents.html 
 

 News You Choose سائن اپ یا اپ ڈیٹ  :یہاں کلک کیجئے
 

 
 

http://www2.fcps.edu/BraddockES/parents.html
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 اسکول سے متعلق عام معلومات
 

طالب علم کے غیر حاضر ہونے کی صورت  :غیر حاضریاں
پیش کرنے کی ضرورت  رمیں، والدین کی طرف سے ایک عذ

 9:00یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وه اسکول کو صبح ہے۔ 
 7333-914-703بجے سے پہلے پہلے حاضری الئن کے نمبر 

ی براه مہربانی طالب علم کا پہال اور آخر پر اطالع پہنچادیں۔
نام، گریڈ لیول، ڻیچر، اور چھڻی کی وجہ شامل کیجیۓ۔ اسکول 
کے لیۓ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ اگر آپکے بچے کو کوئ لگنے 

والی بیماری تو نہیں جیسے کہ خسره، آشوب چشم، یا گال خراب۔  
:  غیرحاضریاں درج ذیل حاالت میں منظور کی جاتی ہیں

میڈیکل اپائنمنٹ؛ یا / ربیماری؛ خاندان میں کسی کی وفات؛ ڈاکڻ
ور شده غیر حاضریاں مذہبی تہوار منانے کیلیئے چھڻی۔ غیر منظ

گھروالوں کے ساتھ  :آنے میں درج ذیل شامل ہے اور تاخیر سے
باہر جانا؛ بچے کی دیکھ بھال کا مسئلہ؛ دیر تک سونا؛ اسکول 

سے غیر متعلق سرگرمیاں؛ ڻریفک؛ یا بس کا چھٹ جانا۔  
ر کے پروگرام اسکول کی چھڻیوں کے دوران خاندانوں سے سف

بنانے کی توقع کی جاتی ہے۔ والدین کو اس چیز پر سنجیدگی 
سے غور کرنا چاہیۓ کہ چھڻیوں کی وجہ سے تعلیمی 

   کارکردگی پر اثر پڑ سکتا ہے۔
 

ورجینیا کی ریاست میں   :داخلہ اور رجسڻریشن کا طریقہ کار
/ ستمبر تک 30اء کے لیۓ کنڈرگارڻن میں داخلہ لینے والے طلب

فیرفیکس  نچ سال کی عمر کا ہونا الزمی ہے۔یا اس سے پہلے پا
کاؤنڻی پبلک اسکولز میں پہلی مرتبہ داخلہ لینے والے طلباء کے 
لیۓ رہائش کا ثبوت، اصلی پیدائش کا سرڻیفیکیٹ، ایک جسمانی 

معائنہ، اور حفاظتی ڻیکوں کا سرڻیفیکیٹ یا کوئ دوسرا ایسا 
بول ثبوت جس میں اس بات کی تصدیق کی گئ ہو کہ بچہ قابل ق

، خناق، )جرمن خسره(، روبلیال )سرخ خسره(کو ممپس، روبیال 
چھوڻی (، واریسیال )OPV(، پولیو )DPT(تشنج، کالی کھانسی 

سیریز کے حفاظتی ڻیکے لگ چکے  Bچیچک، اور ہیپاڻائڻس 
یں ان سب کے بغیر بچے اسکول م ش کرنا الزمی ہے۔ہیں، پی
 ۔نہیں ہوسکتےداخل 

 
فیئر فیکس   ):IVلوکل لیول (اعلی درجے کے تعلیمی ادارے 

/ کاؤنڻی پبک اسکولز ایک تسلسل کے ساتھ  خداداد صالحیت
ایڈوانسڈ اکیڈیمک خدمات کی پیش کش کرتے ہیں جو طالب 

علموں کو پیچیده مضامین کے مواد میں دلچسپی لینے کے مواقع 
الب علموں کو جنرل لیول کی تعلیم کی فراہم کرتا ہے اور یوں ط

ت محنت والی اور چیلنجنگ کالسوں کی تیاری میں زیاده سخ
اساتذه، منتظمین اور ماہرین ان چیزوں کا فیصلہ  مدد ملتی ہے۔

کرنے کے لیۓ ایک ساتھ کام کرتے ہیں جو ایسے درجے کی 
خدمات فراہم کرے گا جو ہر سیکھنے والے کے لیۓ سب سے 

طلباء کی دوسرے درجے پر جانے  ہوتی ہیں، اور زیاده مناسب
مزید مخصوص جاتی ہے جب وه تیار ہوتے ہیں۔ تیاری کی  کی

:  معلومات کے لئے، براه مہربانی درج ذیل ویب سائٹ پر جائیۓ
http://www.fcps.edu/is/aap/index.shtml 

 
Braddock ایمیمنڻری ایک لوکل لیولIV بیسڈ سینڻر  -اسکول

سے ایڈوانس ریاضی کے  2بیسڈ سینڻر گریڈ  -ہمارا اسکولہے۔  
تک جاتا ہے۔ ہم ویسے ہی  5ساتھ شروع ہوتا ہے اور گریڈ 

 کامرکز  ےکی پیشکش کرتے ہیں جیسا کہ ہمار سخت نصاب
ایلیمنڻری پیش کرتا ہے۔   Canterbury Woodsنامزد اسکول، 

 Canterburyن دونوں اسکولوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ ا
Woods  شناخت شده مرکزی حقدار والے  تماممیں آپکا بچہ

وه طلباء جو اسکریننگ کے عمل سے گزرے ہیں اور (طلباء 
FCPS  کی سینڻرل اسکریننگ کمیڻی کی طرف سے اہل ثابت

اور کالس میں بہت سے طالب علموں کے ساتھ ہوگا۔ ) ہوۓ ہیں

Braddock  سے کم بچے  25اسکول میں، ہماری کالس میں
آپ کوئ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو براه  اگرہوتے ہیں۔ 

سے رابطہ  Keesha Jackson-Muirمہربانی پرنسپل، 
 کیجیۓ۔

 
خود اسکول النے والے والدین کے لیۓ  :آمد کا طریقہ کار

ریاست ورجینیا کے قانون کی رو سے الزمی  ہے کہ وه الل 
جلتی بجھتی بتیوں والی بسوں کے لیۓ رکیں یا انتظار کریں۔   

کاؤنڻی پولیس نے بس ڈرائوروں کے لیۓ یہ ضروری کردیا ہے 
کہ وه کسی بھی ایسی گاڑی کی الئسینس پلیٹ نمبر کے بارے 

میں رپورٹ کریں جو اسکول کی امالک کے اندرالل جلتی 
 بجھتی بتیوں والی بسوں سے آگے گزریں۔    

 
یوں کو اسکول کے سامنے  بس کے کھڑے ہونے والے گاڑ

عالقے میں آنا منع ہے۔ آمد کے وقت کے دوران، تمام گاڑیوں 
والدین کے پاس یہ  رائڈ کی الئن میں جانا چاہیۓ۔ -اینڈ -کو کس

 -اینڈ -آپشن ہے کہ آیا وه پارکنگ الٹ میں پارک کریں یا کس
 رائڈ کی الئن میں انتظار کریں۔ 

 
رائڈ بند ہوجانے کی صورت میں، اس جگہ پر ایک  -اینڈ -کس

سرپرستوں کے لیۓ اپنی گاڑی / اشاره رکھ دیا جاۓ گا، والدین
کو پارک کرنا ضروری ہے اور اپنے بچوں کو اسکول آفس میں 

 لے جانا چاہیۓ۔   
 

 :اسکول نائٹ -ڻو -بیک
اسکول نائٹ میں  -ڻو -ایلیمنڻری کی بیک Braddockوالدین کو 
سرپرست / ے کی حوصلہ افزآئ کی جاتی ہے۔ والدینشرکت کرن

اس موقع سے فائده اڻھائیں اور وه دنیا دیکھئں جس میں آپ کا 
بچہ  ہر روز رہتا ہے، اس دوران ذمہ دار عملے سے بھی 

ملئیے۔ یہ اسکول اور گھرانے کے درمیان رابطہ استوار کرنے 
وں کے بہترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اس شام درج ذیل چیز

عملے کے ارکان کا تعارف، طالب علموں : کا احاطہ کیا جاۓ گا
کی روزانہ کی معموالت کا جائزه، شیڈول، مقاصد، اور 

سرگرمیاں، ہوم ورک پالیسی، نظم و ضبط کی منصوبہ بندی، 
اور گریڈ لیول کا نصاب جو آپکا بچہ اب اور آنے والے تعلیمی 

اجالس کے لیۓ سائن اساتذه کے  -سال میں سیکھے گا۔ یہ والدین
اپ کرنے کا بہت اچھا وقت ہے جو نومبر میں منعقد کیۓ جائیں 

 گے۔ 
 

 :اسکول کے اوقات سے پہلے اور بعد کے پروگرام
اسکول کے اوقات سے پہلے اور بعد کے پروگرام عملہ کے 

مختلف ارکان کی طرف سے منظم کیۓ جاتے ہیں۔ ہمارے طلباء 
ی مواقع فراہم کرنے کے اصالح/ مداخلت / کے لیۓ افزائش 

لیۓ، یہ بہت اہم ہے کہ آپ اجازتی فارم پر دستخط کریں اور 
اپنے بچہ کے کالس روم ڻیچر کو تحریری طور پر اسکی 

شرکت اور پک اپ کے انتظامات کے بارے میں آگاه کریں۔ یہ 
نہائت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو وقت پر چھوڑیں اور 

والدین مسلسل دیر سے آتے ہیں،  /واپس لیں۔ اگر آپ کا بچہ یا
اس صورت میں آپ کے بچے کو اس پروگرام سے نکاال 

 جاسکتا ہے۔
 
 
 
 
 

http://www.fcps.edu/is/aap/index.shtml
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ل کے اظہار کی توقع تمام طلباء سے بہترین طرزعم  :طرزعمل
فیئر فیکس کاؤنڻی پبلک اسکولز کے طالب علموں کی جاتی ہے۔ 

کے ) SR&R-2601(کی ذمہ داریاں اور حقوق کے ریگولیشن 
یں تمام طلباء کے ساتھ اسکول کے پہلے دوہفتوں کے بارے م

 دوران بات چیت کی جاۓ گی۔
 ----طالبعلموں سے توقع کی جاتی ہے کہ وه

   شائستہ رویہ رکھیں، تعاون کریں، اورہمارے
 اسکول میں تمام افراد کے حقوق کا احترام کریں۔

   اسکول کے بنیادی حفاظتی قواعد کا مشاہده کریں۔
سے آنا اور جانا، بسوں پر، بس اس میں اسکول 

اسڻاپ پر، اور اسکول کی بلڈنگ کے اندر کا عالقہ 
 شامل ہے۔

  اپنے رویوں کی خود ذمہ داری اڻھائیں اور فیئر
کے قواعد و ) FCPS(فیکس کاؤنڻی پبلک اسکولز 
 ضوابط کی جواب دہی کریں۔

  ہرروز سیکھنے کے اسکول وقت پر پہنچیں اور
 لیۓ تیار رہیں۔

ذیلی رویۓ برداشت نہیں کیۓ جائیں گے۔ کے  کچھ طرح
خالف ورزیوں کا نتیجہ تادیبی کاروائ کی صورت میں نکلے 

 :گا
 غنڈه گردی / مطلب پرستی اور 
 لڑائ یا حملہ 
 جوا کھیلنا 
 حکم عدولی 
  کسی بھی طرح کا اصلحہ یا اس سے ملتی جلتی چیز

 کی ملکیت
 نشہ اور مواد سے ملتی جلتی چیزوں کی ملکیت 
 و والی اشیاء کی ملکیتتمباک 
  اسکول یا اسکول کی کسی بھی تقریب میں پابندی

 لگی نشہ آوراشیاء کا غلط استعمال
 چوری 
  جسمانی نقصان سے دوسروں کو دھمکی دینا 
 زبانی یا جسمانی طور پر ہراساں کرنا 

 
BES ویب سائٹ: Braddock  ایلیمنڻری اسکول کی ایک ویب

مختلف قسم کی معلومات تک سائٹ ہے جہاں طلباء اور والدین 
رسائ حاصل کرسکتے ہیں۔ طلباء اور والدین کو ہمارے 

اسکول، پروگراموں اور گریڈ لیول نصاب کے بارے میں 
معلومات ڈھونڈنے کے لیۓ یہ آن الئن پلیٹ فارم استعمال کرنے 

: کی حوصلہ افزآئ کی جاتی ہے۔  ہماری ویب سائٹ
http://www.fcps.edu/BrsddockES/ 

 
کے  4-5 ساالنہ طور پر، صرف گریڈ  :سائکلیں اور اسکوڻر

روں پر اسکوڻ/ اسکول تک اپنی سائکلوں Braddockطلباء کو 
ان طلباء کو جن کے  صرف۔ آنے کی اجازت دی جاۓ گی

اسکوڻروں پر / والدین نے اپنے بچہ کو اجازت دی ہے سائکلوں
حفاظت کی بنیاد پر کیۓ گۓ  یہ فیصلے کی اجازت ہوگی۔ آنے 
/ وه والدین جو چاہتے ہیں کہ انکا بچہ اسکول سائکلہیں۔ 

کا اجازتی فارم مکمل کرنا  FCPSاسکوڻر پر آۓ ان کے لیۓ 
الزمی ہے۔ یہ فارم مکمل کرنے کے لیۓ براه مہربانی فرنٹ 

محفوظ اسکوڻر کو / آفس میں تشریف الئیۓ۔ طلباء کو سائکل
رکھنے کے لیۓ ایک مناسب تاال النا چاہیۓ۔ اسکول میں، 

رنے کے اسکوڻر کھڑا ک/ جھنڈے والے کھمبے کے پاس سائکل

چوری / اسکول سائکلوں کے گمنے لیۓ جگہ فراہم کی گئ ہے۔
 نقصان پہنچنے کا ذمہ دار نہیں ہے۔  / ہونے

 
سال سے کم عمر  14ورجینیا کے قانون کی رو سے  :یاد دہانی

اسکوڻر چالتے وقت ہیلمٹ / والے تمام بچوں کے لیۓ سائکل
 پہننا الزمی ہے۔ 

 
/ اگر آپکا بچہ اپنی سالگره کے لیۓ کالس ڻریٹ  :سالگرائیں

کھانے کی اشیاء النا چاہتا ہے، تو اس کے لیۓ کالس روم ڻیچر 
والدین دو آپشنز کا چاہیں۔ کے ساتھ پہلے سے انتظامات کرنے 

 :انتخاب کرسکتے ہیں
ایک مربتہ  اشیاء/ اسڻور سے خریدی ہوئ ڻریڻس .1

اہیں جو اسڻور سے خریدی پیش کرنے والی ہونی چ
براه مہربانی یاد رکھیۓ کہ طلباء کو بہت گئ ہوں۔ 

ہوتی ہے، تو براه  الرجیسی مختلف چیزوں سے 
مہربانی وه طلباء جو الرجی کا شکار ہیں ان کے لیۓ 

ر کیجیۓ صحت مند متبادل النے کے بارے میں غو
کالس روم میں الرجی کا شکار طلباء کے بارے میں (

معلومات حاصل کرنے کے لیۓ کالس روم ڻیچر 
 ۔   )سے رابطہ قائم کیجیۓ

2. FCPS: Food & Nutrition Services (E-Z 
Bear Team Cater Your Child’s Birthday) 

 
سالگره کی ڻریڻس آپکے بچے کے لنچ کے دوران کیفیڻیریا میں 

 کی جائیں گی۔ تقسیم 
 

ہم جماعت ساتھیوں کو ذاتی پارڻی میں دعوت دینے کی صورت 
ڈاک کے ذریعے بھیجے جانے چاہیں . U.Sمیں، دعوت نامے 

آپ اپنے بچہ کے  ۔اور وه کالس میں تقسیم نہیں کیۓ جائیں گے
ہم جماعت ساتھیوں کے ایڈریس حاصل کرنے کے لیۓ اسکول 

 سے رابطہ قائم کرسکتے ہیں۔  
 

کے  FCPS مفت ناشتہ کا پروگرام ہے۔میں  Braddock :تہناش
ناشتہ  شتہ کی چیزوں کی تفصیل موجود ہے۔شائع مینیو پر نا

 بجے تک دیا جاۓ گا۔ 8:45-8:30روزانہ کالس روم میں صبح 
بجے یا اس سے پہلے  8:30طالب علموں سے صبح پورے 

وم پہنچنے کی توقع کی جاتی ہے اور انہیں سیدھا اپنی کالس ر
میں جانا چاہیۓ۔ براه مہربانی اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپکا 

 بچہ صبح ناشتہ کرنے کے لیۓ اسکول وقت پر پہنچے۔
 

 : کیفیڻیریا کی توقعات
  میں کیفیڻیریا جانے سے پہلے یا کیفیڻیریا سے نکلنے

 گی۔/ کے بعد باتھ روم استعمال کروں گا
 گی/ میں صرف اپنا کھانا کھاؤں پیئوں گا 
 گی، اپنی بتائ گئ / میں آہستہ آواز میں بات کروں گا

گی، مدد کے لیۓ اپنا ہاتھ / سیٹ پر بیڻھا رہوں گا
 گی۔/ گی، اور خود پر قابر رکھوں گا/ اڻھاؤں گا

 گی / میں کیفیڻیریا میں موجود بڑوں کی بات سنوں گا
 گی۔/ اور ان کی عزت کروں گا

 
ایک موبائل فون  طالب علم اسکول کی امالک پر  :موبائل فون

رکھ سکتا ہے، بشمول اسکول بس میں، اسکول کے دن کے 
دوران اور اسکول کے اوقات کے بعد والی سرگرمیوں میں۔  

۔  صرف نظر نہیں آنا چاہیۓ اور بند ہونا چاہیۓالبتہ سیل فون 
Braddock  کے عملہ کے ارکان طالب علم کو اسکول کے دن

اجازت دے سکتے ہیں،  کے دوران سیل فون استعمال کرنے کی

http://www.fcps.edu/BrsddockES/
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اس میں اسکول کے  یں متبادل اساتذه شامل نہیں ہیں۔اس م
طلباء کو والی تقریبات کے دوران شامل ہے۔ زیراہتمام ہونے 

اسکول میں اور فیلڈ ڻرپس کے دوران سیل فون کیمره استعمال 
/ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ماسواۓ اس کے کہ والدین

کرنے کی اجازت دی ہوئ ہے سرپرست نے اپنے بچہ کو ایسا 
اسکول  FCPS نتظامیہ کی طرف سے منظور شده ہے۔اور یہ ا

النے والی کسی بھی طرح کی ذاتی اشیاء کی ذمہ داری قبول 
کے جو اسکول کے  نہیں کرتا، جن میں سیل فون، سواۓ ان

سیل فون بغیر اجازت اسکول بسوں میں قبضے میں ہیں۔ 
 !استعمال نہیں کیۓ جاسکتے

 
خاندانوں کے لیۓ طالب علم کا کام اور دیگر (التی فولڈر مواص

ہر بچے کے لیے کامیاب اسکول تجربہ گھر اور   ):معلومات
 جمعہاسکول کے درمیان اچھے رابطہ کے ذریعے ممکن ہے۔  

کو ایسا دن مقرر کیا گیا ہے جب اسکول کے اعالنات، نیزلیڻر، 
، پراگریس مینیوز، طالب علموں کے فولڈرز، عبوری رپورڻیں

العات اط یاور دوسر)  سال کے دوران چار مرتبہ(رپورڻیں، 
دوسرے دنوں میں وقتا فوقتا گھر گھرانوں کو بھیجی جائیں گی۔ 

 مواصالت بھیجنا ضروری ہوسکتا ہے۔ 
 

نیوزلیڻر میں ایک اسکول  Eagle Expressہمارے اسکول کے 
ت، اور کیلینڈر ماہانہ گھر بھیجا جاتا ہے جس میں خاص تقریبا

والدین کے لیۓ کافی معلومات دی جاتی ہیں۔ ہمارے اسکول کا 
Eagle Express میل کے ذریعہ  -نیوزلیڻر ایKIT  میسیجز

 کے ذریعہ اور اسکول کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔  
 

خراب موسم، برف باری،  شدید  :جلدی چھڻی/ کھلنے میں تاخیر
یے جا سکتے ہیں، گرمی، وغیره کے نتیجے میں اسکول بند ک

جب اس قسم کا اخیر، یا جلدی چھڻی ہو سکتی ہے۔ کھلنے میں ت
کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کی خبر ریڈیو اور ڻیلیویژن پر 

 فیرفیکس کاؤنڻی پبلک اسکولز 21 چینلنشر ہوتی ہے۔  
)FCPS ( کا سرکاری چینل ہے جس پر سارا دن معلومات اور

آپ یہ معلومات فیرفیکس   ہیں۔مسلسل پیغامات نشر کیۓ جاتے 
کاؤنڻی پبلک اسکولز کی ویب سائٹ پر جاکر بھی حاصل 

: کرسکتے ہیں
http://www.fcps.edu/news/emerg.shtml. 

 
طلباء اور والدین پر زور دیا جاتا ہے کہ ان معلومات کے لیۓ 

Braddock  گھرانوں سے گزارش کی  فون نا کریں۔ایلیمنڻری
 "Keep in Touch"کی ویب سائٹ پر FCPSجاتی ہے کہ وه 

ویب سائٹ پر دی گئ تمام  www.fcps.eduپر سائن اپ کریں، 
FCPS  کی ہنگامی صورتحال اور یاد دہانیاں موصول کرنے

براِه کلک کریں۔ پر ) ای میل Keep in Touch(کے لیۓ  
دنوں میں طلباء کی نگرانی  والےمہربانی یاد رکھیئے کہ تاخیر 

والدین کو چاہیئے کہ اسکول  کے لیے عملہ موجود نہیں ہو گا۔
تاخیر سے کھلنے یا جلدی بند ہونے کی صورت میں، بچوں کی 
نگرانی کا انتظام پہلے سے کر لیں اور اس بات کو یقینی بنائیں 

 ان انتظامات کے بارے میں پتہ ہے۔ کہ آپکے بچہ کو
 
 
 
 
 
 
 

اسکول کی چھڻی  پیر سے جمعہ تقریبا  :چھڻی کا طریقہ کار
اپنے بچوں کو خود پک اپ کرنے  پر ہوتی ہے۔ 3:40دوپہر 

سے توقع کی جاتی ہے کہ وه ) رائڈ -اینڈ -کس(والے والدین 
تک اڻھالیں۔ لمبی الئن سے بچنے  3:40اپنے بچوں کودوپہر 

اسکول کے اوقات کے  ۓ، براه مہربانی جلدی پہنچیۓ۔لی کے
 بعد طلباء کے لیۓ نگرانی کا بندوبست نہیں ہے۔ 

ڻرانپورڻیشن میں کی گئ کسی بھی طرح کی تبدیلی آپکے بچے  
اور اسکول  ےاسکول جانے سے پہلے کردینی چاہی کے صبح

 کو تحریری طو پر یا فون کے ذریعے درج کرادینی چاہیۓ۔
ہوتی ہیں اور والدین سے گزارش کی جاتی ہے کہ  ایمرجنسیاں

وه اس  کے لیۓ دوستوں اور ہمسائیوں کے ساتھ انتظامات اور 
ہونے کی صورت  ربنا کر رکھیں۔ اسکول کی مدد درکاپالن 

میں، براه مہربانی ہمیں کال کیجیۓ اور اطالع دیجیۓ۔ والدین 
چہ کی تحریری درخواست یا ڻیلی فون کال کے بغیر، آپکا ب
 انکے عام طریقہ کار کے مطابق گھر بھیج دیا جاۓ گا۔ 

 چھڻی کے عمل کے دوران  
 :طالب علم کی حفاظت پہلے ہے

گاڑیوں کو اپنے طلباء کی حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیۓ، 
جانے والے کیۓ ل کے سامنے واقع بسوں کے کھڑے اسکو

وں ۔ آمد کے وقت کے دوران، تمام گاڑیعالقے میں آنا منع ہے
رائڈ کی الئن میں جانا چاہیۓ۔ والدین کے پاس یہ  -اینڈ -کو کس

 -اینڈ -آپشن ہے کہ آیا وه پارکنگ الٹ میں پارک کریں یا کس
 Braddockبراه مہربانی  رائڈ کی الئن میں انتظار کریں۔

ایلیمنڻری اسکول میں رکنے والی جگہ پر یا سڑک کے پار 
کرنے کے لیۓ سڑک پارک مت کریں اور اپنے بچے کو پک اپ 

یہ خطرناک ہوسکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کراس  پار کیجیۓ۔
رائڈ والی  -اینڈ -واکس نہیں ہیں۔ تمام طلباء مقرر کی گئ کس

رائڈ والی  -اینڈ -جگہ سے اڻھاۓ اور چھوڑے جانے چاہیں۔ کس
لین بند ہوجانے کی صورت میں، اس جگہ پر ایک اشاره رکھ دیا 

رستوں کے لیۓ اپنی گاڑی کو پارک کرنا سرپ/ جاۓ گا، والدین
ضروری ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ اسکول آفس میں چل کر 

جانا چاہیۓ۔ طلباء کو ایک دیر سے آنے واال پاس ملے گا اور 
 جاۓ گا۔ دیا ھر انہیں انکی کالس روم میں بھیجپ

 :طالب علم کا جلدی چیک آؤٹ
انہیں دوپہر طالب علم کا جلدی چیک آؤٹ ہونے کی صورت میں 

طالب علم کو سائن آؤٹ بجے تک پک اپ کرنا ضروری ہے۔  3
کرنے کے لیۓ فیرفیکس کاؤنڻی کی رو سے والدین اور مالقاتی 

جیسے۔، ڈرائیور (حضرات کے لیۓ تصویری شناختی کارڈ 
اگر والدین کے عالوه  دکھانا ضروری ہے۔) الئسنس، پاسپورٹ

ایمرجنسی کارڈ فارم کوئ اور بچے کو پک اپ کرتا ہے اور وه 
کی فہرست میں نہیں ہے، تو اس صورت میں انہیں اپنے شناختی 

کارڈ کی کاپی اور سیل فون نمبر فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ 
اجازت  کی طالب علم کو ان کے ساتھ بھیجنے کے لیۓ والدین

عمر والے  سے کمسال  18کی تصدیق کی جاسکے۔  کسی بھی 
آؤٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے شخص کو طالب علم کو سائن 

سواۓ اس کے کہ والدین کی طرف سے اجازت دی گئ ہو اور 
 اس شخص کو ایمرجینسی کارڈ فارم میں ڈاال گیا ہو۔  

 
 5کنڈرگارڻن سے گریڈ   ) :DRA(ڈیویلپمینڻل ریڈنگ اسسمنٹ 

 ڈیویلپمینڻل ریڈنگ اسسمنٹتک کے طلباء سال میں دو مرتبہ 
)DRA (یہ  ہوۓ ڻیسٹ کیۓ جائیں گے۔ال کرتے کا استعم

مطالعہ، سمجھ بوجھ، اور تحریری جانچ ہے۔ اساتذه طالب علم 
کے ریڈنگ لیول کا تعین کرنے کے لیۓ یہ ڈیڻا پورے سال 

استعمال کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیۓ۔ براه مہربانی 
پر رابطہ کیجیۓ اور  7300-914-703ہمارے اسکول سے 

http://www.fcps.edu/news/emerg.shtml
http://www.fcps.edu/
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س ڻیچر سے بات کرنے کے ہمارے کسی ایک ریڈنگ ریسور
 لیۓ پوچھیۓ۔

  
کے  2601.21Pاسکول بورڈ کی ریگولیشن  :لباس کے قوائد

 کے تعلیمی ماحول کے K-12تحت ضروری ہے کہ تمام طلباء 
ایسا لباس جس سے تعلیمی  لیۓ مناست طریقہ سے لباس پہنیں۔

 ماحول میں خلل یا انتشار پڑتا ہو، نا قابٕل قبول ہے۔  
 

س پر گھڻیا، نسلی امتیاز سے متعلق، یا فحش زبان ایسا لباس ج
لکھی ہو یا اِس قسم کی تصویریں بنی ہوں یا ایسا لباس جس سے 
غیر قانونی یا پر تشدد طرِز عمل کو فروغ ملتا ہو، جیسے گینگ 

کی عالمتیں، اسلحہ، منشیات، شراب، تمباکو یا منشیات کے 
نی استعمال یا ایسا استعمال میں کام آنے والی چیزوں کا غیر قانو

 لباس جس میں دھمکیاں دی گئی ہوں، ممنوع ہے۔  
 

لباس جسم کے مطابق، اور صاف ستھرا ہونا چاہیے اور تحفظ، 
ایسا  ی کے معیار پر پورا اترنا چاہیے۔اچھے ذوق اور شائستگ

لباس جس سے سینے کا َدرمیانی ِحّصہ ننگا نظر آتا ہو، جنسی 
کے اردگرد کا حصہ یا زیِر جامہ  اعضا کی نمائش ہوتی ہو، ناف

ر سے ہیجان ننگا نظر آتا ہو، یا جو کسی بھی طرح جنسی طو
ممنوعہ لباس کی مثالوں میں یہ چیزیں انگیز ہو، ممنوع ہے۔ 

:    شامل ہیں، اگرچہ صرف ان چیزوں تک محدود نہیں ہیں
لڻکتی ہوئی یا بہت نیچے پہنی جانے والی پینٹ، بہت زیاده 

کپڑے جن میں سینے کا درمیانی حصہ نظر آتا کھلے گلے کے 
،  ایسے بالؤز جن میں پشت ننگی tube tops, halter topsہو، 

نظر آتی ہو یا جن میں پیچھے باندھنے کے بندوں کے سوا کچھ 
 اور نہ ہو، جڑی ہوئ بیلڻین، چین والی بیلڻیں، اورایسے کپڑے

سر تیار کیا ہوا لباس جس میں بدن صاف نظر آتا ہو،  سے
مذہبی جو ڈھکنے کی کوئی چیز سوائے اِس کے کہ ایسی چیز 

 طور سے ضروری ہو، یا طبی مقاصد کے لیے ضروری ہو۔
 

ایسے طالب علموں کے والدین کو، جو مذہبی عقائد، معذوریوں، 
یا دوسری کسی درست وجوہات کی بنیاد پر کوئی رعایت چاہتے 

الب علم اس کوڈ جو طسپل سے رابطہ قائم کرنا چاہیئے۔ ہیں، پرن
کی تعمیل نہیں کریں گے، ان سے غیر تعمیل شده لباس کو 

واپس جانے کے لیے کہا  ڈھکنے، کپڑے تبدیل کرنے، یا گھر
میں تادیبی بار بار کی خالف ورزی کے نتیجے جائے گا۔ 

کے تازه ورژن میں  2613ریگولیشن   کارروائی کی جائے گی۔
 مزید تفصیالت دی ہوئی ہیں ۔

 

 
ہم  :لیسیپاتقریبات کی ڈراپ آف  PTA/ ہونے والی شام کو

کی تقریبات کی  PTAخاندانوں کے لیۓ شام میں اسکول اور 
پیشکش کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان 

شام ے بچوں کے ساتھ  مزے سے گزاریں۔ سرگرمیوں کو اپن
میں بچوں کی نگرانی کے لیۓ کافی عملہ موجود نہیں ہوتا۔  

 :ے کی پالیسی درج ذیل ہےچھوڑن
  سال یا اس سے  21(تمام بچوں کا کسی بالغ شخص

کے ساتھ اور اس کی نگرانی میں ) زیاده کی عمر
 ہونا ضروری ہے۔

 
کی اسکول  علم متواتر جلدی چیک آؤڻس طالب :جلدی چیک آؤٹ

براه مہربانی اس بات کو ان ده ہیں۔ میں کامیابی کے لیۓ نقص
ریں کہ آپکا بچہ وقت پر اسکول شروع یقینی بنانے کی کوشش ک

دن کے دوران طالب علم  رے اور پورا دن اسکول میں رہے۔ک
 کی اسکول سے غیرحاضری کی صورت میں والدین کی طرف
سے ڻیچر کو ایک تحریری درخواست بھیجی جانی یا مرکزی 

  دفتر میں ایک فون کال ضروری ہے۔  

 
کس کاؤنڻی کی رو طالب علم کو سائن آؤٹ کرنے کے لیۓ فیرفی

سے والدین اور مالقاتی حضرات کے لیۓ تصویری شناختی 
  دکھانا ضروری ہے۔) جیسے۔، ڈرائیور الئسنس، پاسپورٹ(کارڈ 

والدین کے عالوه کسی اور کا طالب علم کو پک اپ کرنے کی 
صورت میں، والدین کی طرف سے ایک نوٹ یا فون کال 

ئ ہو کہ اس ضروری ہے جس میں اس بات کی تصدیق کی گ
اجازت موجود ہے۔  یہ  طرف سے شخص کے پاس والدین کی

ضروری ہے کہ بچے کو پک اپ کرنے واال شخص ایمرجینسی 
سال سے کم عمر کسی بھی شخص  18کیئر کارڈ پر موجود ہو۔  

  کو طالب علم کو سائن آؤٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
 

تک  ہدایات کے نقصان کو روکنے کے لئے بچوں کو اس وقت
سرپرست پک اپ / آفس میں نہیں بالیا جاۓ گا جب تک والدین

کرنے کے لیۓ آفس میں نا پہنچ جائیں۔ اگر آپ کی کوئ 
اپائنمنٹ ہے، تو براه مہربانی جلدی پہنچیۓ تاکہ اسکول کا 

منٹ  10 یا 5 کو ال سکے۔ اس عمل میں) وں(عملہ آپکے بچہ 
 لگ سکتے ہیں۔

 
ہفتے  -اگریس رپورڻس ہر نوپر :ایلیمنڻری پراگریس رپورڻس

:  کے عرصے کے آخر میں سال میں چار مرتبہ دی جاتی ہیں
عبوری رپورڻیں مارکنگ پیریڈ نومبر، فروری، اپریل اور جون۔ 

کے درمیان میں گھر بھیجی جاتی ہیں۔  پہلی رپورٹ کارڈ کے 
دیۓ جانے پر اور ضرورت کے مطابق ایک پیرنٹ کانفرنس 

گریڈز کا تعین کا انعقاد کیا جاتا ہے۔  )والدین کے لیۓ اجالس(
 :اِس طرح کیا جاتا ہے

 ۔ہر شعبے میں تفویض کرده کام کو مکمل کرنے 
 ۔کرنے سیکھنے کی مہارتوں کا اطالق 
 تحریری کام کا معیار۔ 
 کالس میں حصہ لینے کا معیار۔ 
 رسمی اور غیر رسمی جانچ کے نتائج۔ 
 ہر شعبے میں بچے کی اہلیت۔ 

 
تمام والدین سے اسکول  :ال کا معلوماتی فارمہنگامی دیکھ بھ

کے پہلے دن ایک اسکول کا ہنگامی دیکھ بھال کا معلوماتی فارم 
۔  یہ فارم انتہائ اہم ہے اور بھرنے کی گزارش کی جاتی ہے

اس میں اسکول   فوری طور پر اسکول واپس بھیجنا چاہیۓ۔
کے پاس ہنگامی حاالت کی صورت میں رابطہ کرنے کے لیۓ 

ون نمبر موجود ہوتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر طالب علم ف
اگر آپکے بچے  میں داخل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔کو ہسپتال 

 درجتو وه فارم پر  کی کوئ خصوصی طبی ضروریات ہیں،
 -ڻو -یہ بہت اہم ہے کہ ان ہنگامی فارمز کو اپہونی چاہیں۔ 

نمبر  دوسری جگہ منتقل ہونے یا فون نیا رکھا جاۓ۔/ ڈیٹ
اطالع دینی  طور پر بدلنے کی صورت میں، آفس کو فوری

 چاہیۓ۔
 

یہ   :)ESOL( والوں کیلیئے انگریزی ولنےدیگر زبانیں ب
پروگرام ان طلباء کی مدد کے لیۓ تشکیل دیا گیا ہے جو گھر پر 
کوئ اور زبان بولتے ہیں اور جنہیں انگریزی زبان میں مہارت 

 ESOLرکار ہوتی ہے  حاصل کرنے کے لیۓ اضافی مدد د
والے طلباء مستقل رہائشی، وقتی رہائشی، مقامی پیدا ہونے 

 والے، یا پناه گزیر ہوسکتے ہیں۔
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ر کالس روم ڻیچر، خصوصی تعلیم کے اساتذه، ماہرین، او
ڻیچرز شامل ہیں  ESOL تعلیمی ذرائع کے اساتذه جس میں

ر کام تعلیمی، سماجی، اور ثقافتی مسائل پر ایک ساتھ مل ک
کالس روم لب علم کی ترقی کے لیۓ اہم ہیں۔ کرتے ہیں جو طا

ڻیچر اور تعلیمی ذرائع کے اساتذه مواد کے بارے میں ہدایات 
ڻیچرزفنون زبان  ESOL فراہم کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

ی علوم میں یا معاشرت/ ، ریاضی، سائنس اور)مطالعہ۔ لکھائ(
ہدایات فراہم کرتے ہیں اور تمام عملہ کے لیۓ لسانی اور ثقافتی 

عدم مشابہت کے مسائل کے لیۓ ایک ذریع کے طور پر کام 
 کرتے ہیں۔

 

کے طلباء عمر کی  ESOLکے  5-1ایلیمنڻری کے تمام گریڈ 
مناسبت سے گریڈ لیول کالس روم میں تفویض کیۓ جاتے ہیں۔  

ا اقلیتی زبان والے بچوں کو زبان اور ساتھیوں کے ساتھ رہن
 ESOL ے لیۓ مناسب ماڈل فراہم کرتا ہے۔سماجی نشونما ک

کے طلباء اضافی فنون زبان کے افزائشی اسباق کے ساتھ ساتھ 
اسباق کے تمام شعبوں میں اور کالس کی سرگرمیوں میں ایک 

 حد تک شرکت کرتے ہیں۔
 

ڻیچر کی طرف  ESOLکنڈرگارڻن کے اقلیتی زبان والے طلباء 
ان کی زبان کے  راه راست ہدایات حاصل نہیں کرتے۔سے ب

حصول کی ضروریات ان کے عملی، زبان سے بھرپور، آمنے 
سامنے اور شراکتی طرح کے متعلقہ پروگرام کے ذریعے پوری 

 ESOL کنڈرگرڻن کے اساتذه کو اسکول کے کی جاتی ہیں۔ 
 ی ہے۔ڻیجر سے تعاون کرنے کی حوصلہ افزآئ کی جات

 
کنڈرگارڻن سے گریڈ  FLE(: FCPS(  خاندانی زندگی کی تعلیم

کا ) FLE(تک کے طلباء کیلیئے خاندانی زندگی کی تعلیم  12
خاندانی  ایک جامع اور ترتیب وار پروگرام پیش کرتے ہیں۔

ا گیا ہے کہ اس زندگی کی تعلیم کا پروگرام اس طرح ترتیب دی
انداز فکر اور مہارتیں ایسی معلومات ،  سے طالب علموں کو

حاصل ہوتی ہیں جن کے ذریعے وه انسانی جسم کی افزائش، 
، اور جذباتی ت، منشیات کے غیر قانونی استعمالآپس کے تعلقا

شرتی صحت کے بارے میں صحت مندانہ، احساس ذمہ اور معا
، اور زندگی کو ماال کرنے والے داری پر مبنی، قابل احترام

   فیصلے کر سکتے ہیں۔
 

تدریس کو والدین اور سرپرستوں، اسکول اور کمیونڻی کے 
درمیان ایک ایسی شراکت کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، جو 

مضبوط خاندانوں، مثبت تعلقات، اور صحت مند کمیونڻی کو 
 فروغ دیتی ہے۔  

 
کے لیۓ کسی بھی اسباق کی تفصیالت جائزے  FLEگریڈ لیول 

ئزه لینے میں دلچسپی اگر آپ اس مواد کا جاوقت دستیاب ہیں۔ 
یہ بانی اسکول آفس سے رابطہ کیجیۓ۔ رکھتے ہیں تو براه مہر

اسباق تمام طلباء کو پڑھاۓ جائیں گے سواۓ اس صورت کے 
کہ والدین کی طرف سے طالب علم کو ہڻانے کی خصوصی 

 درخواست کی گئ ہو۔   
 

سرپرست اپنے بچے کو خاندانی زندگی کے تعلیمی / والدین
 علیحده مکمل طور پر یا اس کے کسی جزو سے پروگرام سے

علیحده کیئے جانے والے طلباء  کرنے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔
 کو انکی عمر کی مناسبت سے، موزوں  متبادل صحت کی تعلیم 

 
 

اس امر کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ دی جاتی ہے اور
طلباء میں ان کے خاندان کے فیصلوں کے احترام کا جذبہ پیدا 

   و۔ہ
 

اگر آپ اپنے بچے کو اس تعلیمی سال کے خاندانی زندگی کی 
تعلیم کے پروگرام  سے مکمل طور پر ، یا اس کے کسی حصے 

کا فیصلہ کرتے ہیں، یا آپ گریڈ لیول کے  نکالنےسے 
پروگراموں کے بارے میں زیاده تفصیلی معلومات حاصل کرنا 

علیحدگی کے علیحدگی کے فارم،  چاہتے ہیں تو براِه مہربانی
لیڻر، اور ہر گریڈ لیول کے بارے میں پروگرام کی تفصیالت اس 

 ویب سائٹ پر حاصل کیجیۓ۔
http://www.fcps.edu/is/hpe/fle.shtml  . براِه مہربانی

علیحدگی کا فارم ڈاؤن لوڈ کیجیۓ، اس میں مناسب معلومات 
، اور اسے اپنے بچے کے ڻیچر کو ستمبر کے آخر تک بھریۓ

یا خاندانی زندگی کی تعلیم کی ہدایات سے پہلے پہلے واپس بھیج 
    دیجیۓ۔

 
FECEP /ہیڈ اسڻارٹ پروگرام: Braddock  فخریہ طور پر
 FECEP/Head ور ابتدائ عمر کے تعلیمی پروگرامخاندانی ا

Start  ظ سے مستحق یہ آمدنی کے لحاکی پیشکش کرتا ہے۔
سال کی رینج میں ہو، اور اس  4سال سے  3طلباء جن کی عمر 

میں معذور بچے بھی شامل ہیں کے لیۓ ایک اعلع معیاری 
ابتدائ تعلیمی تجربہ ہے۔ پروگرام کا عملہ جامع خدمات فراہم 
کرنے کے لیۓ والدین کے ساتھ کام کرتا ہے، جو بچوں کی 

انہ نشونما میں مدد کرتا جذباتی، اور دانشور -جسمانی، سماجی
 ہے۔ 

 
فیلڈ ڻرپس کالس روم میں سیکھے گۓ اسباق کو  :فیلڈ ڻرپس

، بہت PTAاسکول اور  مضبوط کرنے کے لیۓ کیۓ جاتے ہیں۔
سی چنده اکھڻی کرنے والی سرگومیوں کے ذریعے، طلباء کے 
 فیلڈ ڻرپس پر جانے کے مواقعوں کو بڑھانے کے لیۓ فنڈ فراہم

ایک اہم حصہ  ڻرپس اسکول کے نصاب کافیلڈ  کرتے ہیں۔
اساتذه کو فیلڈ ڻرپس پر والدین کی مدد  تصور کیۓ جاتے ہیں۔

اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان مواقعوں کے لیۓ دیکھیۓ 
 جب فیلڈ ڻرپس کی معلومات گھر بھیجی جائیں۔

 
زیاده ترفیلڈ ڻرپس والدین کے لیۓ ایک مالیاتی قیمت رکھتے 

سرپرست فیلڈ ڻرپ کا اجازتی / کہ والدین ہیں۔ یہ ضروری ہے
فارم بھریں اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ ڻرپ کی صحیح قیمت 

بھی بھیجیں۔ بدقسمتی سے، اسکول کھلے پیسے فراہم نہیں 
کرسکتا۔ چیکس قابل قبول نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے 

آپکی  سترد کرده چیک کی فیس پڑسکتی ہے۔اسکول کو م
 یشگی شکریہ۔معاونت کے لیۓ پ

 
تعلیمی سال  :آگ لگنے، طوفان اور حفاظتی ڈرل کے طریقہ کار

کے دوران، اسکول کے پہلے مہینےمیں، ہر ہفتے فائر ڈرل 
فائر ڈرل کے  ر اس کے بعد مہینے میں ایک بار۔ہوتی ہے او

دوران، تمام لوگوں کو فوری طور پر عمارت خالی کرنی پڑتی 
 ہے۔ 

 
ر ایک دو اندر بند ہونے والی ڈرلز اوتعلیمی سال کے دوران، ہم 

ڈرل کے دوران  اگر آپ کسی سیفڻی طوفان والی ڈرل کرتے ہیں۔ 
آپ کو اسکول میں داخل ہونے یا وہاں سے  اسکول آتے ہیں، تو

 نکلنے کے لیے، ڈرل کے ختم ہونے کا انتظار کرنا ہو 
 

http://www.fcps.edu/is/hpe/fle.shtml
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۔ ان مشقوں کے ذریعے، ہم اپنے عملہ اور طلباء کو ہنگامی گا
 ت سے نمڻنے کے لیے بہتر طور پر تیار کر سکتے ہیں۔حاال

 
اگر طالب علم اپنا موسیقی کا آلہ، ہوم ورک،  :بھولی ہوئ اشیاء

سرپرست وه چیز اسکول ال / یا لنچ بھول جاتا ہے تو والدین
سکتے ہیں، وه چیز آفس میں رکھی جاۓ گی۔  یہ طالب علم کی 

 میں دیکھے۔   ذمہ داری ہے کہ وه بھولی ہوئ اشیاء کو آفس
 

اگر طالب علم دن کے آخر میں اپنا ہوم ورک بھول جاتا ہے تو 
سرپرست طالب علم کو واپس ال سکتے ہیں، آفس طالب / والدین

اگر ڻیچر اس وقت بھی لم کے کالس روم میں کال کرے گا۔ ع
کالس میں موجود ہو تو طالب علم کو کالس روم میں جانے اور 

پورے دن کے  ڻیچر کےزت ہوگی۔ نا ہوم ورک لینے کی اجااپ
چلے جانے کی صورت میں، طالب علم کو کالس روم میں  لیۓ

براه مہربانی اپنے بچے کی اس  جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔
کہ ں کہ وه اس بات کو یقینی بنانے چیز میں حوصلہ افزائ کری

کالس روم چھوڑنے سے پہلے تمام ضروری  اورذمہ دار ہو  وه
 چکی ہوں۔ اشیاء پیک کی جا

 
کے طلباء  5ہم گریڈ  :ایوارڈ اور پروموشن کی تقریب 5 گریڈ

کے لیۓ ایک خاص پروموشن اور ایوارڈ  کی تقریب منعقد 
کریں گے۔ یہ جشن اس ترقی کے لیۓ منایا جاۓ گا جو ہم نے 
اس تعلیمی سال میں اپنے طلباء میں دیکھی ہے، اور اس کے 

ان کے  ناخت کی جاۓ گی۔کی بھی شساتھ ساتھ ان کی کامیابیوں 
ہونے کے لیۓ کالس روم ڻیچر اور ماہرین اس تہوار میں شامل 

ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ وہاں موجود ہوں گے۔ 
ہمارے ساتھ اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیۓ کیفیڻیریا میں 

موسمی حاالت کے (اور اس کے فوری بعد ہمارے صحن یا جم 
قبالیہ میں شریک ہونے کے لیۓ میں ہونے والے است) مطابق

 ضرور تشریف الئیے۔  
 

اس دن  کیگزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے ہم آپ سے 
یہ س کا انتخاب کرنے میں مدد کریں۔ پہننے کے لیۓ مناسب لبا

ان کے لیۓ ایک اہم دن ہے۔  براه مہربانی اپنے بچے کی بہتر 
ور ینٹ الڑکوں کو لمبی پ سے بہتر لگنے میں انکی مدد کریں۔

م ده کپڑے اور لڑکیوں کو آراکالر والی قمیض پہننی چاہیۓ۔ 
ھی لڑکیوں کو چھوڻے اسکرٹ یا اونچی ایڑ جوتے پہننے چاہیں۔

بہت سے بچے اپنے سرڻیفیکیڻس والی جوتی نہیں پہننی چاہیں۔ 
نیچے جائیں گے، تو حاصل کرنے کے لیۓ سیڑھیوں سے اوپر 

کا ایک فالئر جس پر  A Dress for Success حفاظت اہم ہے۔
مناسب لباس کی مثالیں نمایاں طور پر موجود ہوں گی گھرانوں 
کے لیۓ مئ کے آخری ہفتے میں یا جون کے پہلے ہفتے میں 

 گھر بھیجا جاۓ گا۔ 
 

بچے شروع ہوگا اور کیفیڻیریا  5:30پروگرام فوری طور پر شام 
بجے کھلیں گے۔ طالب علموں کو  5:15کے دروازے شام 

بجے تک پہنچ جانا چاہیۓ اور جم میں  5:00ل شام اسکو
 رپورٹ کرنی چاہیۓ۔ 

 
چھوڻے گروپ اور کالس سائز گروپ   :راہداری کے طریقہ کار

 :کے لیۓ راہداری کے طریقہ کار درج ذیل ہیں
  طلباء ایک الئن کے اندر راہداری میں سیدھے ہاتھ کی

 طرف خاموشی سے چلیں گے اور کالس روم ڻیچر کی 
 
 
 

 رف سے تفویض کرده جگہوں پر رکیں گے۔ط
 
 طلباء دیوار سے دو ڻائلیں چھوڑ کر چلیں گے۔ 
  طلباء تمام دروازوں سے سیدھے ہاتھ کی طرف سے اندر

 اور باہر جائیں گے۔
  طلباء ہمیشہ کسی ساتھی، یا کالس کے ساتھ چلیں گے اور

 الئن میں آگے کی طرف دیکھیں گے۔
 

میں پیر سے جمعہ تک صبح   ہمارے اسکول کلینک :ہیلتھ روم
کا ) SHA(تک اسکول ہیلتھ اسسڻنٹ  3:40سے دوپہر  8:50

اسکول میں اسکول پبلک ہیلتھ  عملہ موجود ہوتا ہے۔ ہمارے
 بھی ہے۔ ) PHN( نرس

 

اسکول کلینک میڈیکل کلینک نہیں ہے، لہذا، آپکے بچے کے 
آپکے بچہ کے  لیۓ صرف بنیادی ہیلتھ کیئر فراہم کی جاتی ہے۔

بیمار ہونے کی یا چوٹ لگ جانے کی صورت میں، آپ سے 
اگر آپکے بچہ کو گھر ہدایات کے مطابق رابطہ کیا جاۓ گا۔  

  جانے کی ضرورت ہو، تو اسے جلدازجلد پک اپ کرلینا چاہیۓ۔
یہ بہت اہم ہے کہ آپکے بچہ کی ایمرجنسی کیئر شیٹ پر مقامی 

ے رابطہ نا آپ س ہنگامی رابطے کے افراد کے نام درج ہوں۔
ہونے کی صورت میں ان لوگوں سے آپکے بچہ کو پک اپ 

 کرنے کے لیۓ رابطہ کیا جاۓ گا۔
 

براه مہربانی اگر بچے بیمار ہیں تو انہیں اسکول مت بھیجیۓ۔  
اگر وه اچھا محسوس نہیں کررہے تو ان کے لیۓ توجہ دینا اور 

کام کرنا مشکل ہوجاتا ہے، اور اس سے دوسرے بچے بھی 
یا الڻیاں ختم ہونے کے بعد /بخار اور۔  میں آجاتے ہیں خطرے

 گھنڻوں تک گھر پر رہنا چاہیۓ۔ 24 آپکے بچے کو
 

اگر آپکے بچے کو صحت سے متعلق کوئ ایسا مسئلہ ہے جس 
کی وجہ سے اسکے تعلیمی دن پر اثر پڑ سکتا ہے، تو براه 

صحت کے بارے میں معلوماتی (مہربانی ہیلتھ انفارمیشن فارم  
طلب علم کی صحت سے پر تفصیالت فراہم کیجیۓ۔ ہر) ارمف

متعلق مسائل کے تبدیل ہونے کی وجہ سے، ہیلتھ انفارمیشن فارم 
ہ طور پر اپ ڈیٹ ساالن) صحت کے بارے میں معلوماتی فارم(

اگر آپ   کرنا ضروری ہے۔ یہ معلومات خفیہ رکھی جائیں گی۔
PHN سے صحت سے متعلق کسی مخصوص مسئلہ پر بات 

-914-703 کرنا چاہتے ہیں، تو براه مہربانی اسکول کلینک میں
 پر کال کیجیۓ۔ 7310

والدین یا سرپرست کو بچہ کی اسکول دوائیاں فراہم نہیں کرتا۔ 
دوائ اور اس کے ساتھ والدین یا سرپرست، اور بچہ کے ڈاکڻر 

کی طرف سے بھرا گیا ایک مکمل اسکول کا ادویاتی فارم النا 
ی فارم اسکول کلینک، اسکول آفس یا آن الئن ہیاں یہ طب چاہیۓ۔

 .  http://www.fcps.edu/forms.shtml دستیاب ہیں
/ اپنے بچے کے ہاتھ دوائیاں اسکول مت بھیجیۓ۔  والدین

یہ اس  سرپرست کو دوائیاں اسکول النی او ر لے جانی چاہیں۔
نی بنانے کے لیۓ ہے کہ دوائیاں گم نا ہوں اور نا ہی بات کو یقی

انیں کوئ نقصان پہنچے یا  وه دوسرے بچوں کی پہنچ سے دور 
 رہیں۔

 

تی دواؤں کا اسکول کو موصول ہونے والی تمام  نسخہ جا
 اور  افرادیا اسکول کے نامزد  SHA شمارکرنا الزمی ہے۔

 
 
 
 

http://www.fcps.edu/forms.shtml
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پالیسی کی تعمیل   سرپرست دوائیوں کا شمار کریں گے۔/ والدین
کرنے کے دوران ہم آپکی طرف سے صبر اور تعاون کی 

 گزارش کرتے ہیں۔  
 

طالب علم اپنی دوائیں لینے کے لیۓ کلینک میں آنے کے ذمہ 
دار ہیں۔  بہت ساری دوائیوں کی نسخہ سازی کی وجہ سے، تمام 

ددہانی کرانا طلباء کو ان کی دوائیں چھٹ جانے کے بارے میں یا
اگر آپ کلینک میں وقتا فوقتا اپ ڈیٹ کے لیۓ کال  ہے۔مشکل 

 کرنا چاہتے ہیں، تو مہربانی سے ضرور کیجیۓ۔
مام ادویات کلینک میں چھوڑی جانے والی ت: ایک آخری یاددہانی

بجے تک ضائع کردی جائیں  11:00 اسکول کے آخری دن صبح
سرپرست / ایسے مخصوص حاالت جن کی وجہ سے والدین گی۔

، ال شده ادویات اس مقرره وقت تک نہیں اڻھا سکتےغیراستعم
ک یا مین آفس سے رابطہ براه مہربانی اس صورت میں کلین

 کیجیۓ۔
 

ہوم ورک کا مقصد طلباء کو پریکڻس، شمولیت، یا  :ہوم ورک
۔ ہوم ورک اسائنمنڻس طالب علم کی توسیع فرامہ کرنا ہے

لب علم دلچسپیوں میں اضافہ کرتے ہیں، طا/ موجوده مہارتوں
کی تعلیمی مہارتوں اور عادات کی نشونما کرتے ہیں، اور 

والدین کو انکے بچوں کی تعلیم کے متعلق معلومات فراہم کرتے 
طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وه ہوم ورک اسائنمنڻس ہیں۔  

 وقت پر مکمل کرکے اپنے ڻیچر کو واپس کریں۔
 

لب علم کے ایک عام اصول کے طور پر، ہوم ورک کی تعداد طا
اگر یہ کام  ہر رات  ول میں آگے بڑھنے کے مطابق ہوگی۔اسک

مسلسل ایک گھنڻہ سے بڑھتا جاتا ہے، تو آپکو اپنے بچے کے 
 اپنے غیرحاضر بچے کے ہومڻیچر سے رابطہ کرنا چاہیۓ۔ 

ورک کی درخواست کا کام اس کے غیرحاضر ہونے کی کال 
ی اپنے بچے کو کرنے کے وقت ہی ہوجانا چاہیۓ۔ براه مہربان

ہر رات مطالعہ کرنے کی حوصلہ افزآئ کیجیۓ۔  آپکا بچہ اکیال 
 والده یا سرپرست کے ساتھ۔/ بھی پڑھ سکتا ہے یا کسی والد

 
تعلیمی وقت کے دوران باہر کی کسی بھی طرح  :تعلیمی وقت

کی مداخلت سے دور رکھنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔  
صورت میں ایمرجنسی  منتظم کی طرف سے اجازت دینے کی

 فون کالز اور طلباء کے ساتھ ذاتی مالقاتوں کی اجازت ہے۔  
 

 پہلےبراه مہربانی اپنے بچے کے ساتھ اسکے اسکول آنے سے 
اسکول کے پالن کے بعد فیملی کا جائزه لیجیۓ اس سے آپ کے 

بچے کے تعلیمی وقت کی حفاظت میں مدد حاصل ہوگی۔ ڻیچر 
ی ذمہ داری ہے کہ وه بچوں کے پر کالس کے سارے بچوں ک

لے کر دن کے ختم ہونے تک والدین  سےاسکول آنے کے وقت 
یا مالقاتی حضرات سے بات چیت کرنے کے لیۓ پڑھانا نہیں 

 ۔  )کانفرینس واال حصہ مالحظہ فرمائیے(روک سکتے 
 

طلباء کو مختلف  FCPS :موسیقی کا سازوسامان اور کورس
ت کرنے کی پیشکش کرتا موسیقی کے پروگراموں میں شرک

بینڈ، سڻرنگ، اور کورس۔  بینڈ : ہے۔  تین طرح کی کالسیں ہیں
رے کے با brassاور , percussion, woodwindکالس میں 

 گریڈ کے بچوں کے لیۓ پیش کیا  ویںمیں بتایا جاتا ہے اور پانچ
 
 
 

کے بارے  bassاور , viola, celloجاتا ہے۔ سڻرنگ کالس میں 
یہ گریڈ چار اور پانچ کے بچوں کے لیۓ پیش تا ہے۔ میں بتایا جا

 کیا جاتا ہے۔ 
منٹ کے  45بینڈ اور سڻرنگ کالسیں ہفتے میں ایک بار تقریب 

وں پروگرام ایڈوانس دونانسڻرکڻر کے ساتھ کی جاتی ہیں۔  لیۓ
عالقائ سطح پر بینڈ اور آرکسڻرا میں شرکت کی طلباء کے لیۓ

ۓ پیش کیا چ کے طلباء کے لیکورس گریڈ پانپیشکش کرتے ہیں۔ 
منٹ کے  45ہفتے میں ایک بار تقریب  جاتا ہے اور اسکی کالس

 کے ساتھ کی جاتی ہیں۔لیۓ انسڻرکڻر
 

ان پروگراموں میں شرکت کرنے والے طلباء سے توقع کی 
جاتی ہے کہ وه پروگرام میں رہنے کے دوران اپنے کالس روم 

اتذه اسائنمنڻس میں کالس روم کے اسنڻس برقرار رکھیں۔ اسائنم
کہ وه انکی مدد کریں گے، مگر یہ طالب علم کی ذمہ داری ہے 

ان پروگراموں میں شرکت کے لیۓ  تمام اسائنمنڻس مکمل کریں۔
طللب علم کی طرف سے کالس روم کی ہدایات سے متعلق ثابت 

انکی  گھر پر پریکڻس کرنے کی ضرورت ہے۔قدمی اور 
س بات پر ہے کہ وه گھر پر کامیابی کا انحصار براه راست ا

 کتنی دیر پریکڻس کرنا چاہتے ہیں۔
 

براِه مہربانی اس بات کا   :اسکول الئی جانے والی اشیاء
اطمینان کر لییجیے کہ طلباء اسکول میں یا اسکول بس پر 

الئیں۔ اسکول  انکھلونے، بشمول الیکڻرانک گیم اور گیم کارڈز 
متی کی ت اور سالگھر سے الئی جانے والی چیزوں کی حفاظ

والدین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وه ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ 
اس  نکا بچہ اسکول کیا لے کر آتا ہے۔اس چیز کا پتہ رکھیں کہ ا

بات کا پتہ رکھیۓ کہ آپکا بچہ بانڻنے کے لیۓ کس چیز کا 
انتخاب کرتا ہے۔  بانڻنے والی اشیاء کالس کے لیۓ دلچسپ اور 

اور انکا تعلق کسی طور پڑھائ سے ہونا چاہیۓ۔ اہم ہونی چاہیں 
خلل پیدا کرنے والی اشیا لے لی جائیں گی اور والدین انہیں 

  سے واپس لے سکتے  ہیں۔ دفتر مرکزی
 

رائڈ  -اینڈ -کو کس) وں(اگر والدین اپنے بچہ   :رائڈ -اینڈ -کس
 -اینڈ -کس Braddockمیں شرکت کرانا چاہتے ہیں، تو انہیں 

 م مکمل کرنا الزمی ہے۔ رائڈ فار
 

رائڈ فارم واپس بھیج دیں گے، طلباء ایک  -اینڈ -جب والدین کس
نمبر والے کارڈ  ہالے کارڈ کے سیٹ حاصل کریں گے۔ ینمبر و

عملہ اور طلباء کو مدد فراہم کرنے کے لیۓ استعمال کیۓ جائیں 
رائڈ پر پہنچیں گے۔ براه مہربانی اپنی  -اینڈ -گے، جب آپ کس

لڈ یا اوپر والے چھوڻے شیشے پر بڑے نمبروں واال کارڈ ونڈشی
کے عملہ کے رکن کو آپکے بچہ  Braddockلگائیے۔ اس سے 

کو باہر بالنے میں آسانی رہے گی۔ ایک اضافی نمبر کارڈ ) وں(
رائڈ سے پک اپ  -اینڈ -انہیں دیجیۓ جو آپکے بچوں کو کس
پیک کے اپنے بیک ) بچے(کریں گے۔ اس کے عالوه، آپکا بچہ 

ساتھ لگانے کے لیۓ ایک چھوڻا نمبر کارڈ حاصل کرے گا۔ براه 
رائڈ نمبر یاد  -اینڈ -کی اسکا کس) وں(مہربانی اپنے بچہ 

 رکھنے میں مدد کیجیۓ۔ 
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الئبریری میڈیا پروگرام کا مقصد   :میڈیا پروگرام/ الئبریری
FCPS ی اسکولز کو سپورٹ اور سروسز فراہم کرنا ہے۔ ہمار

Braddock میڈیا پروگرام طلباء،/ کی الئبریری 
اسکول کے عملہ، اور والدین کو سپورٹ کرتا ہے۔ براه مہربانی 

Braddock  تشریف الئیں اور ہمارے الئبریرین اور الئبریری
کے اسسڻنٹ کے ساتھ مالقات کیجیۓ اور الئبریری کارڈ کے 

 لیۓ سائن اپ کیجیۓ۔  
 

ذاتی  تمام براه مہربانی اپنی  :گمشده اور ملنے والی اشیاء
اسکول میں ملنے والی تمام اشیا   نشان لگائیے۔/ اشیاء پر لیبل

میں رکھ دیا جاتا ہے۔   "Lost and Found"کو کیفے ڻیریا میں 
طلباء سے تاکید کی جاتی ہے کہ اگر انکی کی کوئی چیز گم 

والدین بھی آکر دیکھ ۔ ئی ہے تو سب سے پہلے وہاں دیکھیںگہو
کتے ہیں۔ بہت سی اشیاء ہر سال دعوی کے بغیر ره جاتی ہیں س

اور انہیں مقامی خیراتی اداروں میں عطیہ کے طور پر دے دیا 
 جاتا ہے۔

 
اسکول کے لنچ مینیو ہر ماه گھر بھیجے جاتے  :دوپہر کا کھانا

ہیں جس میں ہمارے کیفیڻیریا میں دیۓ جانے والے کھانوں کی 
 فہرست ہوتی ہے۔  

 
بند ہونے کی وجہ سے فوڈ اینڈ نیوڑریشن سروسز کو اسکول 

شائع کرده مینیو کو بدلنا پڑتا ہے۔  اسکول بند ہونے کے غیر 
یقینی دنوں، چیزوں کے خراب ہونے، اور مصنوعات کی 

فراہمی کی وجہ سے والدین کو پیشگی اس تبدیلیوں کی اطالع 
 نہیں دی جاسکتی۔    

 
نے کے لیۓ خوش آمدید کہا والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کھا

 -ڻو -جاتا ہے۔  لنچ کی قیمت ہر سال بدلتی رہتی ہے اور یہ بیک
دادی، یا بہن / ہم ہمیشہ والدین، دادااسکول لیڻر میں شامل ہوگی۔ 

ے دیکھ کر خوشی محسوس بھائیوں کو طالب علم کے ساتھ کھات
مالقاتی حضرات آیا کیفیڻیریا سے لنچ خرید سکتے کرتے ہیں۔ 

 یا گھر سے لنچ بیگ ال سکتے ہیں۔   ہیں
 

طلباء کے لیۓ یہ دیکھنا بہت اچھا ہے کہ بڑے بھی غذائیت واال 
ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ سوڈا یا کھانا کھاتے ہیں۔  

بچوں کے لیۓ  کھانے مت الئیے، یہ دوسرے" فاسٹ فوڈ"
  ۔ہے بن سکتےپریشانی کا باعث 

 
میں، ایلیمنڻری اسکول سے تمام فیرفیکس کاؤنڻی پبلک اسکولز 

ہائ اسکول تک کے طلباء کو، اسکول کے دن کے دوران سوڈا 
 بیچنا منع ہے۔ 

 
آپ اپنے بچے کے لنچ اکاؤنٹ کے لیۓ پیسے بھیج سکتے ہیں 

پر جاسکتے ہیں اور  mylunchmoney.comیا آپ آن الئن 
اپنے بچے کے لنچ کے لیۓ آڻومیڻک ادائگی کرسکتے ہیں۔ یہ 

بھی وقت دیکھا جاسکتا ہے، اور یہ ایک تیز، اور  اکاؤنٹ کسی
ے بچے کے پاس آسان طریقہ ہے یہ دیکھنے کے لیۓ کہ آپ ک

ر آپ دوپہر کے کھانوں کے بارے میں گلنچ کے پیسے ہیں۔ ا
کی یہ ویب  FCPSمزید معلومات چاہتے ہیں، تو براه مہربانی 

سائٹ دیکھیۓ۔ 
http://www.fcps.edu/fs/food/serve/lunchmenus.sht

ml  
 

 
 

عہد وفاداری پڑھنے سے پہلے ایک   :خاموشی کا لمحہ
 خاموشی کا لمحہ اختیار کیا جاۓ گا۔

 
بجے تک  4:30بجے سے دوپہر  8:30صبح  :دفتر ی اوقات

 تمام اسکول دنوں میں۔
 

ایلیمنڻری کے اوپن ہاؤس  Braddock والدین کو :اوپن ہاوئس
/ میں آنے کے لیۓ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہ والدین

سرپرستوں کے لیۓ اپنے بچوں کے اساتذه سے ملنے اور ان 
 کی کالس روم دیکھنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ 

 
Braddock ES کا تنظیمی ڈھانچہ: Braddock  ایلیمنڻری
ہیڈ اسڻارٹ شامل / FECEP، جس میں K-5(اسکول گریڈ لیول 

طلباء کو عمر کی ترتیب کے لحاظ سے منظم کیا گیا ہے۔ ) ہے
کے لحاظ سے گریڈ لیول کے ذریعے ہوم رومز میں تفویض کیا 

جاتا ہے۔  ہر گریڈ لیول پر اساتذه ایک ڻیم کے طور پر کام کرتے 
ہیں۔  طلباء کو ریڈنگ، فنون زبان، اور ریاضی کی مہارتوں کے 

ار گروپوں میں ڈاال جاسکتا ہے، البتہ، ہمارا مقصد مطابق لچکد
تحقیق کے متقرق کالس برقرار رکھنا ہے۔ جس حد تک ہو س

کے مطابق مخلوط صالحیتوں کی حامل کالسیں تمام طلباء کے 
پر  Braddockلیۓ ایک مثبت تعلیمی ماحول پیدا کرتی ہیں 

 ہمارا یہ مقصد ہے کہ تمام طلباء کی تعلیمی ضروریات پوری
کریں تاکہ وه ایک سال کی تعلیمی پیش رفت پوری کریں۔ طلباء 

آرٹ، میوزک، جسمانی تعلیم، لنچ  ساتھ اپنے ہوم روم کے ساتھ
میں شرکت کرتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ڻیکنالوجی کا 

 استعمال کرتے ہیں۔
    

ایلیمنڻری میں  Braddock :والدین کے رابطہ کار اور سینڻر
بطہ کار اور ایک والدین کا سینڻر ہے جو ہماری والدین کے را

باہر والی بلڈنگ میں واقع ہے۔ والدین کے رابطہ کار فیرفیکس 
ڻائم، گھڻے کے  -کے پارٹ) FCPS(کاؤنڻی پبلک اسکولز 

 حساب سے کام کرنے والے مالزمین ہیں جو 
مختلف طرح کی ثقافت، زبانوں، اور نسل کی نمائندگی کرتے 

علم کی کامیابی کو بڑھانے کے لیۓ اسکول اور  ہیں۔ انہیں طالب
گھر کے درمیان رابطہ اور بات چیت کو فروغ دینے کے لیۓ 

رکھا جاتا ہے۔ والدین کے رابطہ کار والدین کی یہ بات سمجھنے 
 ہ وه کسطرح سے اپنے بچے کی تعلیممیں مدد فراہم کرتے ہیں ک

ھر کی میں مزید شامل ہوسکتے ہیں اور اسکول کے عملہ کی گ
ثقافت کو درج ذیل کے ذریعے مزید سمجھنے میں بھی مددگار 

 :ثابت ہوتے ہیں
  خاندانوں کوFCPS  سے اور اسکول کی ثقافت اور

 توقعات سے تعارف کرانا۔
  بین االقوامی ثقافتی تفہیم کو فروغ دینا اور اسکول

 اور کمیونیڻی میں اسکا احترام کرنا۔
 د اور ذرائع گھرانوں کو اسکول کے پیشہ ور افرا

 سے جوڑنا۔
  ایسے طریقے سمجھانا جن کے ذریعے گھرانے

 طالب علم کی کامیابی میں معاون ثابت ہوسکیں۔
  اپنے بچوں کی تعلیم سے متعلق اپنا نقطہ نظر پیش

کرنے کے لیۓ اسکول سسڻم کو بہتر طور پر 
 سمجھنے میں گھرانوں کی مدد کرنا۔

 
 

http://www.fcps.edu/fs/food/serve/lunchmenus.shtml
http://www.fcps.edu/fs/food/serve/lunchmenus.shtml
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ات فراہم ہل خانہ کو اطالعکانفرنسیں ا :ڻیچر کا اجالس  -والدین
والدین یا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ کانفرنس کی درخواست 

میں  Braddock ESاستاد کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ 
ڻیچر کانفرنسیں کی جاتی ہیں، موسم  -ایک سال میں دو پیرنٹ

 خزان میں اور موسم بہار میں۔
 

لیے بڑا  صبح کا ابتدائی وقت ہمارے اساتذه اور طلباء کے
مصروف ہوتا ہے جب وه اپنے روزانہ کے معمول کیلیئے تیار 
ہوتے ہیں۔ کانفرنس کے لیے یہ وقت مناسب  نہیں ہے سوائے 
اس کے کہ ڻیچر کے ساتھ پہلے سے انتظامات کیے جا چکے 

ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ براه مہربانی مالقات کا  ہوں۔
س کے ذریعے آفوقت طے کیجیۓ؛ اساتذه سے ہمیشہ اسکول 

اساتذه تمام والدین کو پہلے گریڈنگ پیریڈ  رابطہ کیا جاسکتا ہے۔
 کے آخر میں کانفرنس کے لیۓ کال کریں گے۔

 
شاندار ایلیمنڻری اسکول کے پاس ایک  Braddock :پڻرولز

 گریڈ چار اور پانچ کے طلباء پیڻرولسیفڻی پڻرول پروگرام ہے۔ 
 اچھی مثال بننے کی امیدپڻرول سے بننے کے اہل ہوسکتے ہیں۔ 

شہریت الزمی ہے۔    یکی جاتی ہے، تو شرکت کے لیۓ اچھ
پڻرول کی شناخت تیز پیلی یا لمیوں جیسے ہرے رنگ والی 

وه  اسکتی ہے جو وه ہمیشہ پہنتے ہیں۔بیلڻوں کے ذریعے کی ج
اس بات کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں کہ اسکول 

ں، اسکول چل کر آنے جانے والی میں، کھیل کے میدان می
جگہوں پر، بس اسڻاپ پر اور بس پر ہونے کے دوران  تمام 
حفاظتی قوانین پرعمل درآمد کیا جارہا ہے۔ پڻرول کے ساتھ 

 کو ہر کسی کے لیۓ محفوظ مقام بنادے گا۔  Braddockتعاون 
 

مکمل وفاداری کا عہد ہر روز پڑھا جاۓ  :مکمل وفاداری کا عہد
 گا۔

 
آدھی چھڻی کے دوران طلباء  :چھڻی کے طریقہ کار آدھی

جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے اور ان سے حفاظتی 
 قوانین پر چلنے کی توقع کی جاتی ہے۔  

 

 :کھیل کے میدان کی توقعات درج ذیل ہیں
 یا / طلباء کھیل کا میدان اورPE  کا سامان مناسب طریقے

 سے استعمال کریں گے۔ 
 ساتھ احتیاط سے کھیلیں گے اور اپنے  طلباء دوسروں کے

 ہاتھ پیر اپنے تک رکھیں گے۔ 
  طلباء سائڈ واک پر چلیں گے اور ہمیشہ اپنے ڻیچر کی بات

 سنیں گے۔
 

اساتذه طلباء کے لیۓ مختلف قسم کی سرگرمیاں فراہم کریں گے 
کک بال، کھیل کے میدان کا سامان، اچھلنے والی رسی، (

نے کے لیۓ حوصلہ کو حصہ لیاور ان) باسکٹ بال، وغیره
سامان اور کھیلنے والی سرگرمیوں کے آئڈیا افزآئ کریں گے۔ 

 جسمانی تعلیم کے ڻیچر کے ذریعے دستیاب ہیں۔
بچوں کے لئے کسی بھی عالقے میں کھیلنے کے لئے، وہاں 

کالی  :یہ عالقے درج ذیل ہیں  ہے۔ الزمیڻیچر کا موجود ہونا 
لکڑی کے چھوڻے چھوڻے (ن زمین واال حصہ، کھیل کا میدا

ہم طالب علموں کی ، میدان اور گھاس واال حصہ۔ )ڻکڑوں واال
بے حد حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وه لکڑی کے چھوڻے 

چھوڻے ڻکڑوں پر دوڑنے سے گریز کریں اور طلباء کا ایک 
دوسرے کے پیچھے بھاگنا منع ہے، اگرچہ ایسا ہوتا ہے۔

  

ہائ محفوظ اور پرسکون جگہ طالب علموں کے لیۓ انت :حفاظت
فراہم کرنے کے لیۓ، درج ذیل طریقہ کار کا اطالق کیا جاۓ 

 :گا
  تمام طلباء جو اسکول کے دن کے دوران چھڻی لیتے ہیں

انہیں آفس کے ذریعے چھڻی لینی ہوگی اور ہمارے 
کمپیوڻر سائن آؤٹ سسڻم کا استعمال کرکے سائن آؤٹ کرنا 

 ہوگا۔
 م مالقاتی حضرات کے لیۓ آفس اسکول میں آنے والے تما

میں رپورٹ کرنا، سائن ان کرنا، ایک تصویری شناختی 
دکھانا، اور ) جیسے۔، ڈرائیور الئسنس، پاسپورٹ(کارڈ 

اسکول کی امالک پر ہونے کے دوران ایک وزیڻر بیج 
 پہننا ضروری ہے۔   

  تمام طلباء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے
ساتھی کے (ئ میں یا بڈی سسڻم دوران کسی بالغ کی رہنما

 چاہیۓ۔ استعمال کرنا) ساتھ
 
 

 ڈٹ، الئبریری، ڻیکنالوجی، اور بین، میوزک، آرPE(خصوصی 
ایلیمنڻری اسکول میں بچے جسمانی  Braddock ):اور سڻرنگز

سڻرنگ، آرڻس، الئبریری اور / بینڈ/ ،میوزک)PE(تعلیم 
یں۔  ہر خصوصی کالسیں لیتے ہجی کی مہارتوں میں ڻیکنالو

کالس کے بچے یہ تمام کالسیں باقاعده شیڈول کے مطابق لیتے 
 ہیں۔  

 
جسمانی تعلیم کی کالسیں جم میں، کھیل کے میدان میں،  :نوٹ

کی کالسوں  PEطلباء کو ر کالس روم میں منعقد ہوتی ہیں۔ او
میں سخت جسمانی سرگرمی کے لیۓ مناسب طریقے سے 

س، اور پیچھے سے کھلے سینڈلیں، کراک کپڑے پہننے چاہیں۔
کے  آسانی سے ہلنے  ہوۓ جوتے غیر محفوظ ہیں اور منع ہیں۔

اسکرڻس، مناسب نہیں / یسسزرڈلیۓ کھلے کپڑے پہننے چاہیں۔ 
 ہیں، سواۓ اس کے کہ نیچے شارڻس پہنی ہوئ ہو۔  

 
تمام بچوں کے لیۓ حصہ لینا الزمی ہے سواۓ اس کے کہ 

ا ہونے کا نوٹ بھیجا گیا ل نڈاکڻر یا والدین کی طرف سے شام
اور آرٹ کے ڻیچر، ہر کالس سے ملنے کے  PE ۔ میوزک،وہ

عالوه، تمام گریڈ لیول کے پروگراموں میں معاونت کرتے ہیں 
چر کے ساتھ اور شعبوں کو یکجا کرنے کے لیۓ کالس روم ثڻ

زندگی بھر مطالعہ سے محبت پیدا کرنے مل کر کام کرتے ہیں۔ 
ریری اور ذرائع کی مہارتوں پر زور ، الئبSOLکے لیۓ اور 

الئبریری اور  الئبریرین کالسوں سے ملتے ہیں۔  دینے کے لیۓ
ڻیکنالوجی کی مہارتوں کو نصاب سے متعلق سرگرمیوں کے 

اسکول بیسڈ ( SBTSساتھ یکجا کرنے کے لیۓ  الئبریرین اور 
سے ملنا جاری ) K-5(ہر گریڈ لیول  ) ڻیکنالوجی اسپیشیلسٹ

 ۔  رکھتے ہیں
 

تمام فیرفیکس کاؤنڻی پبلک اسکولز   :خصوصی تعلیمی خدمات
والدین کو کسی قیمت کے بغیر خصوصی تعلیمی خدمات کی 

، معذوریوں والے IDEAپیشکش کرتے ہیں۔ خصوصی تعلیم 
افراد کی تعلیم کے ایکٹ کے تحت آتی ہے۔ خصوصی تعلیم 
پورا طالب علم کے انفرادی تعلیمی اختالفات اور ضروریات کو 

انفرادی  میںکرتی ہے۔ اس عمل میں تدریس کے طریقہ کار 
طور پر کیا گیا پالن اور منظم طریقے سے نگرانی کے انتظام، 

 منسلک سامان اور مواد، قابل رسائی سیڻنگز، اور دیگر 
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اصالحات شامل ہیں جو خصوصی ضروریات کے حامل طلباء 
خود مختاری کو اسکول اور کمیونیڻی میں اعلی سطح کی ذاتی 

اور کامیابی حاصل کرنے کے لیۓ تشکیل دیا گیا ہے اور اگر 
طالب علم کو صرف ایک عام کالس روم تک رسائی دی گئی 

کی اس ویب سائٹ پر جاکر  FCPSہے یہ دستیاب ہوگی۔ آپ 
مزید معلومات حاصل کرسکتے ہیں۔ 

http//:www.fcps.edu/dss/sei/index.shtml  
 

تمام فیرفیکس کاؤنڻی   :بول چال اور زبان  سے متعلق پروگرام
یا تاثر اور زبان کے / پبلک اسکولز تلفظ، آواز، روانی، اور

خرابی / اظہار کی مہارتوں میں بول چال اور زبان میں نقص
 تمام کنڈرگاڻن کے بچے اورپیش کرتے ہیں۔   کے لیۓ پروگرام

کے بچے جو اس سسڻم کے لیۓ نۓ ہیں ان کی ان  3-1گریڈ 
 خدمات کے حصول کے سلسلے میں جانچ کی جاۓ گی۔   

 
آپکے بچے کے لیۓ بول چال اور زبان کی خدمات حاصل 

کرنے کے لیۓ، انکا مقامی اسکریننگ کمیڻی کی طرف سے 
اہل ہونا ضروری ہے تاکہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیۓ 

اہل قرار دیۓ جانے می خدمات حاصل کرسکیں۔ صوصی تعلیخ
میں قائم کرده ) IEP(والے طلباء انکے انفرادی تعلیمی منصوبہ 

ان کے ماہر سے مالقات مطابق بول چال اور زب کے  اہداف
زبان کے ماہر اور والدین باہمی / ڻیچر، بول چالکرتے ہیں۔ 

 اگر آپ کے پاس اپنے ن پر اتفاق کرتے ہیں۔طور پر اس پال
بچے کی بول چال اور زبان کی مہارتوں سے متعلق کوئ سوال 

زبان کے / ہیں، تو براه مہربانی ہمارے اسکول کے بول چال
 ماہر سے رابطہ کیجیۓ۔

 
تک کے طلباء  5سے  3گریڈ   ):SOLs(اسڻینڈرڈز آف لرننگ 

کے امتحانات لیتے ) SOLs(ورجینیا اسڻیٹ اسڻینڈرڈ آف لرننگ 
میں شروع ہوتے ہیں اور جون کے وسط  ہیں۔ یہ امتحانات مئ

 تک چلتے ہیں۔ 
 

SOLs  ورجینیا کی ریاست کی طرف سے ضروری معیاری
ڻیسٹ ہیں اور آپکے بچے کی تعلیمی سمجھ بوجھ کا ایک 

مختصر جائزه پیش کرتے ہیں۔ جبکہ طلباء اور بعض اوقات 
والدین آنے والے امتحان کے بارے میں پریشان ہوسکتے ہیں، 

بانی اس بات کی تسلی رکھیۓ کہ ہم نصاب سیکھنے براه مہر
کے ذریعے تیاری کرتے اور پورا سال اچھی کارکردگی 

 دکھانے کے لیۓ اس کی مشق بھی کرتے ہیں۔  
 

SOLs  کی تیاری کے لیۓ، آپکی مدد اور معاونت کی ضرورت
ہے۔ براه مہربانی ان دنوں کوئ بھی اپائنمنڻس رکھنے سے گریز 

ت کی بھی تسلی کیجیۓ، کہ آپکا بچہ رات کو کیجیۓ۔ اور اس با
اپنی نیند پوری کرے، اچھا ناشتہ کرے، اور اسکول وقت پر 

 پہنچے۔
 

 Braddockہر سال   :)SCA(اسڻوڈنٹ کونسل ایسوسی ایشن 
ایلیمنڻری کا عملہ اسڻوڈنٹ کونسل ایسوسی ایشن تعمیر کرنے 

ام اور برقرارا رکھنے کے لیۓ محنت کرتا ہے۔ اسکول کے تم
کے نمائندوں  SCAکی عام سرگرمیوں میں اور SCAطلباء 

 کے انتخاب میں شرکت کرتے ہیں۔  
 
 
 
 

 SCA مال طلباء کو ذمہ داری اڻھانے اور قائدانہ صالحیتیں استع
 :کے مقاصد درج ذیل ہیں SCA کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔

  طالب علموں کے لیۓ پروگرام تشکیل کرنے کے موقع
جو ہماری کمیونیڻی میں خدمات کو فروغ دیتے فراہم کرنا 

 ہیں۔
  اسکول کی سرگرمیوں میں شرکت کی حوصلہ افزائی

 ۔کرنے کے ذریعے اسکول کا حوصلہ بڑھانا
  طالب علموں کے لیۓ ایسے پروگراموں اور پراجیکڻس کا

پالن اور شرکت کرنے کے مواقع فراہم کرنا جس میں 
 کمیونڻی شامل ہے۔  

 ور والدین کے درمیان بہتر تفہیم کو فروغ اساتذه، طلباء، ا
 دینے کے لیۓ اسکول کی فیکلڻی کے ساتھ کام کرنا۔  

  ہمارے طالب علموں کی قائدانہ صالحیتوں اور ایک عملی
نمونہ بننے کی مہارتوں کو تشکیل دینے کے لیۓ ایک 

 موقع فراہم کرنا۔
 

اسکول کی طرف سے برقرار  :طالبہ کے ریکارڈ/ طالبعلم
وں کے جائزے کے گۓ تمام ریکارڈ والدین یا سرپرسترکھے 

/ تحریرییہ ریکارڈ والدین یا سرپرست کی لیۓ دستیاب ہیں۔ 
کو بھی  کے بغیر اسکول سسڻم سے باہر کسی زبانی اجازت

اگر آپ اپنے بچہ کے ریکارڈ کا  جاری نہیں کیۓ جائیں گے۔
ڈول جائزه لینا چاہتے ہیں، تو براه مہربانی ایک اپائنمنٹ شی

کرنے کے لیۓ اسکول کو تحریری طور پر ایک درخواست 
 جمع کرائیے۔

 
سوشل تمام اسکولوں میں ماہرین نفسیات اور  :اسڻوڈنٹ سروسز

یہ سب خصوصی پروگراموں، ورکر کی خدمات دستیاب ہیں۔ 
اسکول کی مقامی اسکریننگ کمیڻی پر خدمات انجام دینے، 

کے نتائج، اور بچوں والدین اور اساتذه کی جانچ کی رپورڻنگ 
 اور والدین دونوں کی کونسلنگ کے لیۓ سفارش کیۓ گۓ

ان خدمات کے بارے میں  بچوں کی ڻیسڻنگ کے ذمہ دار ہیں۔
 مزید معلومات اسکول آفس سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

 
ایک اچھی شروعات ہر دن کے آغاز کا ایک  :تاخیر سے پہنچنا

نے والے طلباء کو تاخیر سے اسکول پہنچاہم ترین حصہ ہے۔ 
متواتر تاخیر سے پہنچنا طالب  آفس میں رپورٹ کرنی چاہیۓ۔

کی اسکول میں کامیابی کے لیۓ نقصان ده ہے۔  براه مہربانی 
اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ آپکا بچہ وقت پر 

کے بعد الۓ جانے والے  8:50وقت اپنا دن شروع کرے۔ صبح 
والده یا سرپرست کے ساتھ / والد ان کے لیۓ -ہر بچہ کو چیک

 فرنٹ آفس میں آنا چاہیۓ۔ 
 

Braddock  ایلیمنڻری میں تاخیر سے آنے والے طالب علموں
والدین کے لیۓ بچہ کے لیۓ البی میں ایک ڻارڈی ڈیسک ہے۔  

  کو خود بلڈنگ میں النا ضروری ہے۔
 

سیل طلباء اورعملہ کو اسکول کی امالک پر :ڻیلیفون کا استعمال
کرنے کی تاکید کی جاتا ہے، سواۓ ہنگامی  ناون استعمال ف

 کالس روم میں ڻیلی فون لگا ہوا ہے۔  رہ صورتحال کے۔
 
 
 
 
 

http://www.fcps.edu/dss/sei/index.shtml
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طالب علم کو فون استعمال کرنے کی اجازت صرف اس صورت 
یا حفاظت کی وجہ / میں دی جاتی ہے کہ صحت، تعلیمی کامیابی

 ہو۔   
 

ولز آفس براۓ تمام فیرفیکس کاؤنڻی پبلک اسک :ڻیسڻنگ
ڻیسڻنگ  -وائڈ -اسڻوڈنٹ ڻیسڻنگ کے ذریعے کی گئ ڈسڻرکٹ

میں شرکت کرتے ہیں۔ فیرفیکس کاؤنڻی میں بچوں کو کئی 
 ,DRA-WAجیسے۔،  (مختلف قسم کے ڻیسٹ دیۓ جاتے ہیں 

DRA-2, MRA, eCART/Horizon, NNAT, CogAT, 
 والدین۔ گھرانوں کے لیۓ ساالنہ ڻیسڻنگ کیلینڈر SOLs(اور 

Eagle Express  ،نیوز لیڻرKIT میسیجز، اورBraddock  کی
 ویب سائٹ پر تقسیم کیا جاتا ہے۔  

 
سکول ا Iایلیمنڻری  ڻائڻل  Braddock :اسکول کی حیثیت I ڻائڻل

ہے۔ اس ڻائڻل کا مقصد یہ ہے کہ تمام بچوں کو اعلی معیاری 
تعلیم حاصل کرنے کے لیۓ ایک منصفانہ، مساوی، اور اہم 

ملے اور وه چیلنجنگ ریاستی تعلیمی معیارات اور ریاستی موقع 
 تعلیمی جانچوں پر، کم ازکم، مہارت پر پہنچیں۔ 

 
اسکولوں کو تعلیمی طور پر خطرے سے دوچار طلباء  Iڻائڻل 

کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیۓ مالی امداد دی جاتی ہے۔ 
ں اور یہ فنڈز اضافی تعلیمی مدد کے لئے استعمال کیے جاتے ہی

ایسی سرگرمیوں کو فنڈ کرنے کے لیۓ جن کے ذریعے طلباء 
کو ریاضی، مطالعہ، اور لکھائ میں مدد فراہم ہوتی ہے۔ یہ مدد 

 ریگولر کالس روم سے آگے جاتی ہے۔
 

ایجوکیشن لباء ڻاؤن ہال گریڈ لیول کیریکڻرط :ڻاؤن ہال میڻنگز
ہم ایلیمنڻری میں،  Braddockمیڻنگز میں شرکت کرتے ہیں۔ 

اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کردار معنی رکھتا ہے اور یہ کہ 
اسے اسکول کے ماحول اور روزمره کے معمول سے متاثر 

 ہونا چاہیۓ۔  
 

جیسے کہ۔ ذمہ داری، (کردار کی تعلیم مثبت کردار کی عالمات 
اور اخالقیات ) صبر، ضبط نفس، احساس، ایمانداری، اور احترام

ک فرد اور معاشرے کے لیۓ اچھا ہے۔  تشکیل دیتی ہے جو ای
ہمارا عملہ ہمارے اسکول کے ماحول کو بہتر بنانے اور طالب 

علموں کو مضبوط کردار کا مالک بنانے تاکہ وه اچھے کام 
 کریں کے لیۓ بے شک بہت محنت سے کام کرتا ہے۔   

 
ایلیمنڻری اسکول ڈیپارڻمنٹ آف  Braddock :ترجمعہ کی خدمات

کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے جو تمام فیرفیکس  لینگویج سروسز
کاؤنڻی پبلک اسکولز اور اداروں کے لیۓ زبانی ترجمہ کی 

 خدمات اور تحریری ترجمہ کی خدمات فراہم کرتا ہے۔  
 

اسکول کی شام کی تقریبات میں، ہم ہمارے  Braddockہمارے
ان خاندانوں کے ساتھ جو انگریزی زبان میں روانی نہیں 

اور والدین کے ) LIS(ینگویج انڻرپریڻیشن سسڻم  رکھتے، ل
 رابطہ کار کے ذریعے رابطہ رکھتے ہیں۔    

 

 

 Braddock  :کا پروگرام) TWI(دو طرفہ ثقافتی استغراق  
ایملیمنڻری طلباء کو ہسپانوی زبان سیکھنے کے لیۓ دو طرفہ 

ثقافتی استغراق کے پروگرام کی پیشکش کرتا ہے جو کنڈرگارڻن 
وع ہوتا ہے۔ اس ایمرشن پروگرام میں شرکت کرنے میں شر

والے طالب علم ایک یا دو زبانیں بولنے کا پس منظر رکھتے 
ہیں۔ کالس میں آدھی تعداد ان طالب علموں کی ہوتی ہے جن کے 

گھرانوں کی مادری زبان انگلش ہے، اور آدھی تعداد ان طالب 
گریزی علموں کی ہوتی ہے جن کے گھرانوں کی مادری زبان ان

نہیں ہے۔ یہ پروگرام خواندگی اور انگریزی اور ہسپانوی کے 
مختلف شعبوں میں مہارتوں کی ترقی پر توجہ دیتا ہے۔ بچوں کو 

اور باقی ) فنون زبان اور تاریخ(اسکول کا آدھا دن انگریزی میں 
پڑھایا جاتا ہے۔ ) ریاضی اور سائنس(آدھا دن ہسپانوی میں 

علم انگریزی میں خواندگی کے انگریزی بولنے والے طالب 
ساتھ ہسپانوی زبان میں بھی خواندگی کی مہارت حاصل کرتے 
ہیں۔ اس طریقہ کار کے ذریعے وه ہسپانوی زبان سیکھتے ہیں۔ 

ہسپانوی زبان بولنے والے طلباء انگریزی زبان کی مہارتوں 
کے ساتھ ساتھ اپنی گھریلو زبان میں بھی خواندگی اور مواد کے 

ہارتوں میں ترقی حاصل کررہے ہیں۔ یہ پروگرام  شعبے کی م
طالب علموں کی دونوں طرح کی آبادی کے لیۓ باہمی طور پر 

رول ماڈل  فائده مند ہے تاکہ وه ایک دوسرے کے لیۓ ہم زبان
یہ نصاب فیرفیکس کاؤنڻی پبلک کے طور پر پیش آسکیں۔ 

 اسکولز کے تعلیمی پروگرام کے مطابق ہے۔ 

س کاؤنڻی کے شہری اسکولوں کو بچوں کے فیرفیک :توڑ پھوڑ
لیۓ کافی بڑی رقم ادا  لیۓ ایک دلچسپ تعلیمی جگہ بنانے کے

اگر آپ توڑ پھوڑ کے کسی بھی عمل سے واقف ہیں،  کرتے ہیں۔
پر رابطہ قائم  2400-764-703تو آپکو اسکول سیکورڻی سے 

پر  2131-691-703کرنا چاہیۓ، یا فیرفیکس کاؤنڻی پولیس کو 
 کرنی چاہیۓ۔کال 

 
ایلیمنڻری والدین اور رضاکاروں   Braddock :مالقاتی حضرات

کی طرف سے سرگرم شرکت کی حوصلہ افزائ کرتا ہے اور 
سرپرست اپنے بچے کی / انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ اگر والدین

کالس روم میں مالقات کے لیۓ آنا چاہتے ہیں یا اس کے ساتھ 
چاہتے ہیں، تو یہ اہم ہے کہ آپ  لنچ ڻائم کے دوران کھانا کھانا

اس بات کا پتہ کرلیں کہ آپکے بچہ کی کالس اپنے باقاعده 
روزمره کے معمول کے مطابق ہے تاکہ آپکا آنا با معنی ہو 

 سکے۔  
 

FCPS  کی پالیسی کے مطابق تمام مالقاتی حضرات کے لیۓ
کسی بھی پبلک اسکول بلڈنگ میں داخل ہوتے وقت آفس میں 

، سائن ان کرنا، ایک تصویری شناختی کارڈ رپورٹ کرنا
دکھانا، اور اسکول کی ) الئسنس، پاسپورٹجیسے۔، ڈرائیور(

 امالک پر ہونے کے دوران ایک وزیڻر بیج پہننا ضروری ہے۔ 
 

ایلیمنڻری اسکول  Braddockتمام رضاکاران کو  :رضاکار
براه مہربانی جب کبھی بھی اور میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ 

اگر  .طرح بھی ہوسکے رضاکارانہ طور پر شرکت کیجیۓجس 
آپ رضاکارانہ طور پر شرکت کرنا چاہتے ہیں، تو براه مہربانی 
ہمارے والدین کے رابطہ کار سے رابطہ کیجیۓ یا ہمارے فرنٹ 

 پر کال کیجیۓ۔   7300-914-703آفس کو
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ایملیمنڻری اسکول ایک کمیونیڻی  Braddock :پیدل چلنے والے
ل ہے جہاں ہمارے زیاده تر طلباء اسکول پیدل آتے اور اسکو

سے نکلتے ہیں ) exit 4(جاتے ہیں۔ طلباء چھڻی کے وقت جم 
سے وه طلباء  exit 5جہاں انیں کوئ بالغ فرد لیتا کرتا ہے اور

باہر نکلتے ہیں جن کے پاس والدین کی طرف سے پیدل گھر 
وں کے ساتھ جانے کی اجازت ہے یا وه اپنے بہن بھائ یا دوست

ملتے ہیں۔ عملہ کے ارکان ہمارے بچوں کی حفاظت کو یقینی 
بنانے کے لیۓ مختلف مقامات پر موجود ہوتے ہیں۔ بچوں کو 

بار بار یاد دالیا جاتا ہے کہ وه گھر جانے کے لیۓ چلتے وقت 
سائڈ واک پر رہیں اور انہیں سیدھا گھر جانے کی تاکید کی جاتی 

 ہے۔
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