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سال کے تمام بچوں کو اسکول جانا ضروری ہے۔ تعلیمی سال اگست کے اخیر یا ابتدائی ستمبر  07سے  7میں  ائےنو لییا

 جون، جوالئی اور اگست میں تقریباً تین مہینے کی تعطیل گرما ہوتی ہے۔ سے شروع ہوتا ہے اور جون میں ختم ہوتا ہے۔ 

 

پبلک اسکول مفت ہوتے ہیں اور پرائیویٹ اسکول اسکول ہیں۔ دونوں طرح کے ریاستہائے متحدہ میں پبلک اور پرائیویٹ 

آپ کی کمیونٹی کے جائداد پبلک اسکولوں کو ادا کی جانے والی کچھ رقم فیس لیتے ہیں جس کو ٹیوشن کہا جاتا ہے۔ 

اگر آپ کے پاس اپنا گھر ہے، تو آپ کے جائداد ٹیکس کا ایک حصہ پبلک اسکول کی ادائیگی ٹیکس سے بھی آتی ہے۔ 

مکان مالک آپ کے ں، تو مکان مالک جائداد ٹیکس ادا کرتا ہے۔ لیاگر آپ کسی مکان کو کرایہ پر رتا ہے۔ میں مدد ک

پبلک اسکولوں کی سرکار بھی دیگر رقوم سے کرایہ کے ایک حصہ کو اس طرح کے ٹیکسز کے لیے استعمال کرتا ہے۔ 

 ادائیگی میں مدد کرتی ہے۔ 
 

 

 
 اسکول اضالع اور اسکول بورڈس 

 

ن کچھ اسکول اضالع میں صرف ایک شہر یا ٹاؤیاسہائے متحدہ میں، پبلک اسکولز اضالع میں تقسیم ہیں۔ ر

 ۔ یںہے ن ہوتشہر یا ٹاؤمیں ایک سے زیادہ دیگر اضالع ہوتا ہے، لیکن 

 

اسکول اسکول بورڈ کے اراکین اسکول ضلع میں رہتے ہیں۔ ہر اسکول بورڈ میں ایک اسکول بورڈ ہوتا ہے۔ 

اسکول بورڈ فیصلہ کرتا مثال کے طور پر، ضلع میں موجود اسکولوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ بورڈ 

آیا ضلع کو نئے اسکول بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اسکول بورڈ ایک سپرنٹنڈنٹ کا انتخاب کرتا ہے کہ 

 یہ سپرنٹنڈنٹ اسکول ضلع کا ڈائریکٹر ہوتا ہے۔ ہے۔ 

I.  ریاستہائے متحدہ کا اسکولی نظام 

 ہے؟ یکیسی تنظیم میرے شہر میں اسکولوں ک  .1

 



 

2 

 

 
 تلف طرح کے اسکول ہوتے ہیں۔ریاستہائے متحدہ میں مخ

 

پری اسکول میں جاتے ہیں۔ پری اسکول میں، بچے دوسرے بچوں کچھ بچے  :(4یا  3عمر ری اسکول )پ  

بچوں میں ایسی صالحیتیں بڑھتی ہیں پری اسکول میں استاذ کو سننا سیکھتے ہیں۔ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور 

، 2بچے عام طور پر ہفتے میں ی میں مدد کرتی ہیں۔ جو ان کو کے جی میں پہنچنے کے بعد اچھی کارکردگ

کچھ گھنٹوں کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ کچھ پری اسکول مفت ہوتے ہیں اور کچھ ٹیوشن دن  5، یا 3

 وصول کرتے ہیں۔ 

 

سال کے ہوں، تو وہ کے جی جاسکتے ہیں۔  5ستمبر کو یا اس سے پہلے  0اگر بچے  (:5کے جی )عمر 

وہ کے جی میں دوشنبہ سے جمعہ کے اکثر بچے جاتے ہیں۔ روری نہیں ہوتا لیکن بچوں کو کے جی جانا ض

 نصف یوم کی ہوتی ہیں جب کہ کچھ دن بھر کی ہوتی ہیں۔ ۔ اکثر کے جی کی کالسیں دنوں میں جاتے ہیں

 

ل کے سال کو امریکہ میں "گریڈس" کہا جاتا ہے۔ اسکو)ابتدائی/مڈل/جونیئر ہائی اسکول(:  1 – 8گریڈس 

چھوٹے بچے عام اسکول میں حاضر رہتے ہیں۔ گھنٹے  7 - ½ 5دوشنبہ سے جمعہ کے دنوں میں چے ب

ہوتا ہے۔ معلم سال کے لیے ان کا ایک تعلیمی طور پر ایک کالس روم میں ٹھہرے رہتے ہیں اور پورے 

وسکتی یہ کالسز مختلف کمروں میں ہکالسز ہوتی ہیں۔  8سے  6بڑے بچوں کی عام طور پر ایک دن میں 

مڈل اسکولز یا کے گریڈ کو تک  8سے  6یا  5اور ہر مضمون کے لیے مختلف اساتذہ ہوسکتے ہیں۔ ہیں 

 جونیئر ہائی اسکول کہا جاتا ہے۔ 
 

میں داخل ہوتے ہیں  اسکولسال کی عمر میں ہائی  01عام طور پر  بچے)ہائی اسکول(:  9 – 12گریڈس 

ہائی اسکول کے طلبہ کالس روم بدلتے ہیں اور ے ہیں۔ سال کی عمر میں گریجویشن مکمل کرت 08اور 

ہائی اسکول طلبہ کو مالزمتوں کے لیے یا کمیونٹی کالج یا یونیورسٹی میں مختلف اساتذہ سے پڑھتے ہیں۔ 

 تعلیم کے لیے تیار کرتا ہے۔
 

وں کی نگہداشت کا بچاسکولوں میں اسکول سے پہلے  کچھاسکول سے پہلے اور بعد کے پروگرام: 

میں اسکول کا وقت شروع ہونے سے پہلے اسکول روگرام ہوتا ہے۔ ان اسکولوں میں، والدین اپنے بچوں کو پ

بچے ان اسکولوں میں پروگرام ہوتے ہیں۔ اسکول کے بعد بچوں کے لیے کچھ اسکولوں میں  ۔السکتے ہیں

رام میں شرکت میوزک، کھیل کود، ہوم ورک مدد یا دیگر سرگرمیوں کے پروگاسکول کے وقت کے بعد 

 ۔یںہ ےکرتکچھ اسکول ان پروگراموں کے لیے فیس وصول کرسکتے ہیں۔ 
 

پروگراموں میں ضرور داخل کرائیں اور اپنے بچوں کے اسکول پہلے جانے یا خصوصی آپ اپنے بچوں کو 

 ک ٹھہرنے کی تحریری اجازت دیں۔ تبعد میں دیر 
 

موسم گرما میں کا انتظام ہوتا ہے۔ اسکول گرمائی یں اسکولوں مبہت سے ابتدائی اور ہائی گرمائی اسکول: 

کچھ کالسز اضافی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکول میں کچھ کالسز ایسے طلبہ کے لیے ہوتی ہیں جن کو 

، جیسے کمپیوٹر کالسز۔ گرمائی اسکول کی فیس بھی خاص سرگرمیوں یا موضوعات کے لیے ہوتی ہیں

 ہوسکتی ہے۔ 
 

سے گریجویشن کرنے والے طلبہ مالزمت کا انتخاب کرسکتے ہیں یا فوج  اسکولہائی ہائی اسکول کے بعد: 

تعلیم جاری سالہ کالج یا یونیورسٹیوں میں -1ووکیشنل اسکولوں، کمیونٹی کالجز، یا وہ میں جاسکتے ہیں۔ 

 رکھنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں۔ 

 

 کس طرح کے اسکول ہیں؟ریاستہائے متحدہ میں  ۔ 2
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پرائیویٹ اور پبلک لجز اور یونیورسٹیاں ہیں۔ کااور پبلک سالہ پرائیویٹ -1ریاستہائے متحدہ میں بہت سے 

طلبہ اپنی تعلیم کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے بہت زیادہ منہگے ہوسکتے ہیں۔ یونیورسٹیاں اور کالجز 

کچھ نوجوان مفت تعلیم حاصل کرنے کے لیے فوج میں داخل اسکالرشپ یا لون کی درخواست کرسکتے ہیں۔ 

 ہوجاتے ہیں۔ 

 

سالہ پبلک اسکول ہوتے ہیں جو جائداد ٹیکس اور حکومت کی مدد سے قائم کیے جاتے -2کمیونٹی کالجز 

پڑھنے سال  2کسی کمیونٹی کالج میں ں سے کم منہگے ہوتے ہیں۔ ووہ پرائیویٹ اور پبلک یونیورسٹیہیں۔ 

لہ سا-1تعلیم جاری رکھنے کے لیے یا حاصل کرسکتے ہیں لبہ ایسوسی ایٹ آف آرٹس کی ڈگری کے بعد، ط

 یونیورسٹی میں منتقل ہوسکتے ہیں۔ 
 

 
ہائی اسکول میں حاضر ہونا ضروری ہے۔  12-1لیے گریڈس رنے گریجویشن کہائی اسکول سے طلبہ کو 

مالزم رکھنے والے لوگ ہائی اسکول ڈپلومہ اکثر یونیورسٹیاں اور سے گریجویشن کی تکمیل بہت اہم ہے۔ 

وہ اسکول چھوڑدیتے کرنے سے ہائی اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔  چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ طلبہ گریجویشن مکمل

 ہیں۔ اس طرح کے طلبہ کے لیے مختلف پروگرام ہیں۔ 

 

 میں اسکول چھوڑنے والے طلبہ کے لیے شام کی کالسز ہوتی ہیں۔  وںکچھ ہائی اسکول شام کی کالسز:

 

ہائی اسکول کے مقابلہ عمول کے میہ کچھ اضالع میں متبادل ہائی اسکول ہوتے ہیں۔  متبادل ہائی اسکول:

  ۔چھوٹے اسکول ہوتے ہیںمختلف عمارتوں میں میں عام طور پر 

 

GED عام  )جنرل ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ بالغوں کو یہ دن بھر کی اور شام کی کالسز ہوتی ہیں جو  :کالسز

کول ڈپلومہ کے کو ہائی اس GEDبالغ طلبہ ہیں۔  یکے ٹسٹ پاس ہونے میں معاون ہوت (GED تعلیمی ترقی

کو قبول کرتے ہیں۔  GEDاکثر یونیورسٹیاں اور مالزم رکھنے والے لوگ طور پر استعمال کرسکتے ہیں۔ 

 کے بارے میں معلومات رکھتی ہیں۔  GEDعوامی الئبریری کی مقامی شاخیں عموماً 

 
 

 ہائی اسکول پورا نہیں کرتے؟ایسے طلبہ کے لیے اسکول ہیں جو  کیا  3.
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 داخلہ کے لیے آپ کو ان کاغذات کی ضرورت پڑسکتی ہے:

 (بچہ کی پیدائش کا تصدیق نامہاگر موجود ہو ) ا ثبوتپیدائش کتاریخ  -
 (اختیاریسوشل سیکوریٹی نمبر، صرف موجودگی کی صورت میں ) -
صحت سے متعلق کاغذات: اسکول کے پاس طبی اور دانت سے متعلق فارم ہیں جنھیں  -

 نا ہوگا۔ بھر کر اسکول الکو آپ 
بل، مکان کا لیز، رہن کا کھاتہ یا مکان کی  مفاد عامہ کا: )مثال کے طور پر، ثبوت اپتہ ک -

رجسٹریشن گاڑی کا ٹائٹل یا پتہ لکھا ہوا خط، ، پے چیک یا پے اسٹب، ملکیت کا ثبوت

 ( (حلفیہ بیان، یا سکونت کا نوٹری کردہ افیڈیوٹ)ڈرائیونگ الئسنس، الینوئس کا کارڈ
والدین ال کے طورپر، سابقہ اسکول )یا اسکولوں( کے ریکارڈ کی نقل اگر موجود ہو۔ مث -

کے ریکارڈس یا اپنے اصل ملک کے اسکولوں کے پاس امریکہ کے دیگر اسکولوں 

 ہوسکتے ہیں۔ 
 

 اسکول سے ان کاغذات کی فہرست مانگیں جنھیں داخلہ کے لیے النا ہے۔

 

اسکول آپ سے مطالبہ کرے گا کہ اپنے بچہ اور فیملی سے متعلق معلومات سے فارم کو 

ہوم لینگویج سروے فارم تمام نئے طلبہ سے مکمل کرایا جاتا ہے۔  مکمل کریں۔ ہوم

آپ کے گھر میں کوئی فرد کوئی اور زبان بولتا ہے یا آپ لینگویج سروے پوچھتا ہے کہ 

اسکول ایسے بچوں کا ایک انگلش ٹسٹ لیتے ہیں جو کا بچہ کوئی اور زبان بولتا ہے۔ 

جن  کوئی اور زبان بولی جاتی ہے۔انگلش کے عالوہ ایسے گھروں سے آتے ہیں جہاں 

دو لسانی تعلیم یا انگلش بطور دوسری زبان ان کو طلبہ کی انگلش اچھی نہیں ہوتی 

(ESL)  ۔کالسز میں رکھا جاتا ہےکی  

 

IIاسکول میں داخلہ  ۔  

 ں؟ مجھے کن کاغذات کی ضرورت ہوگی؟ؤمیں اپنے بچوں کو اسکول میں کیسے داخل کرا ۔ 1
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ڈاکٹر ایک طبی فارم پر کرے ان کو جسمانی جانچ کرانی ہوگی۔ ، ں گےجب بچے پہلی بار اسکول میں داخل ہو

1stجب بچے کے جی یا ٹیکہ کاری کا ریکارڈ شامل ہوتا ہے۔ حفاظتی یں اس طبی فارم مگا۔ 
6thگریڈ،  

اور  

9th
اگر بچوں کے ضروری طبی ۔ ضروری ہوتا ہےتو ان حفاظتی ٹیکہ لگا ہونا  داخل ہوتے ہیںگریڈس میں  

 ۔ ےں گکالسز میں شریک ہونے کی مجاز نہیں ہواسکول شروع ہونے پر وہ تو  ،نہیں ہوتےمکمل فارمس 

 

 لگا ہونا ضروری ہے:  )ٹیکہ(سے حفاظت تمام طلبہ کو درج ذیل بیماریوں ٹیکہ کاری:  حفاظتی

 (DPT)ٹیٹنس -پرٹسس-ڈفتھیریا -
 پولیو -
 میسلز -
 )جرمن میسلز(روبیال  -
 ممپس -
5thپری اسکول یا )بی  ہیپاٹائٹس -

 (گریڈ یا اس سے اوپر والے بچوں کے لیے 
 (ول میں داخل ہونے والے بچوں کے لیےپری اسک)ہیموفائلس انفلوئنزا ٹائپ بی  -
10thپری اسکول میں )چیچک( )ویری سیال  -

 (گریڈ کے ذریعہ داخل ہونے والے بچوں کے لیے 
6th( )بوسٹر DPT)ٹی ڈیپ کا ثبوت  -

9thاور  
 (داخل ہونے والے بچوں کے لیےمیں گریڈ  

 
بچہ کے جسمانی جانچ کے کو لدین اگر کسی بچہ کو یہ ٹیکے کسی اور ملک یا ریاست میں لگے ہیں، تو وا

تو بچے کو یہ ٹیکے اگر ٹیکوں کا کوئی میڈیکل ریکارڈ نہ ہو، موقع پر ڈاکٹر کو میڈیکل ریکارڈ دکھانا ہوگا۔ 

 ضرور لگیں گے۔ 

 
کی جانچ کرانے کی ضرورت ہوگی۔  تدانگریڈ شروع کرنے سے پہلے  6thاور  2ndکے جی، بچوں کو 

 دانت کی جانچ کا ایک فارم بھرنا ضروری ہوگا۔ ے لیے ڈاکٹر کو اسکول کاتوں کے د

 

 
کے اسکولوں میں پہلی بار داخل ہونے والے بچوں کو  ےئانو لییکے جی میں داخل ہونے والے بچوں یا ا

پری اسکول میں داخل ہونے والے بچوں کو آنکھوں کے جانچ کی آنکھوں کے جانچ کی ضرورت ہوگی۔ 

 یا الئسنس یافتہایک میڈیکل ڈاکٹر نگہداشت کی سہولت فراہم کرنے واال آنکھوں کی  ضرورت نہیں ہوگی۔

 کا جانچ کرنا ضروری ہے۔ ماہر بصریات 

 

ِئ اسکریننگ کرا پیٹھ کی پریشانیوں کیوں(، اور انبصارت )آنکھوں(، سماعت )ک ،میںثر ابتدائی اسکولوں کا

بچہ کی اگر اسکریننگ ہیں ہوتی۔ جو بچے چشمہ پہنتے ہیں ان کی بصارت کی اسکریننگ ن۔ ےہجاتی 

اسکول بچے کے والدین کو ایک خط بھیجتا ہے۔ تو  ،ہےبتاتی کوئی پریشانی بصارت، سماعت یا پیٹھ میں 

اگر آپ کو اسکول سے کوئی خط ملے، تو آپ مکمل جانچ کے لیے اپنے بچہ کو کسی ڈاکٹر یا کلینک میں 

 لے جائیں۔ 

  کن طبی فارم اور جانچوں کی ضرورت ہوگی؟لیے ے کمیرے بچوں کو اسکول شروع کرنے  ۔ 2 

تو کیا ے ہیں گہمارے اپنے ملک میں یا کسی دیگر ریاست میں یہ ٹیکہ لکو رے بچوں اگر می ۔3

  کرنا ہوگا؟

 ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت ہوگی؟اتوں کے کیا میرے بچوں کو داخلہ سے پہلے کسی د ۔ 4 

 

 میرے بچوں کو کن دیگر جانچوں کی ضرورت ہوگی؟ ۔ 5 
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تمام سکتے ہیں۔ کاری کروا ٹیکہ حفاظتی جسمانی جانچ اور لینک میں کسی ڈاکٹر کی آفس یا کسی کبچے 

 اسکولوں میں مفت یا کم قیمت کی جانچوں اور ٹیکہ کاری کی اطالعات ہوتی ہیں۔ 

 

 ہیں؟جسمانی جانچ کے لیے ہم کہاں جا سکتے  ۔ 6
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بند ہوتے  ہوتے ہیں اور جون کے دوسرے ہفتے میںاکثر اسکول اگست کے اخیر یا ستمبر کے شروع میں 

بچے لنچ عام طور  گھنٹہ لمبا ہوگا۔ 7 – 1/2 5اسکول کا دن عموماْ ھ اسکول سال بھر کھلتے ہیں۔ کچہیں۔ 

بچے اسکول میں اپنا لنچ کچھ اسکولوں میں، کچھ بچے اسکول میں لنچ التے ہیں۔ پر اسکول میں کھاتے ہیں۔ 

 خرید سکتے ہیں۔ 

 

 
ان ۔ دو ہفتے کی تعطیل سرما ہوتی ہےتک  دسمبر کے اخیر سے جنوری کے پہلے ہفتہاکثر اسکولوں میں 

کچھ قومی چھٹیاں جن میں اسکول بند ہوسکتے ہیں وہ کی موسم بہار میں بھی ایک ہفتہ کی تعطیل ہوتی ہے۔ 

 یہ ہیں:

 

- Labor Day:    1ستمبر کاst
 دوشنبہ 

- Thanksgiving:    4نومبر کیth
 جمعرات 

- New Year’s Day:  1st
 جنوری 

- Martin Luther King Day:  3جنوری کاrd
 دوشنبہ 

- Presidents’ Day :   3فروری کاrd
 دوشنبہ 

- Memorial Day:   4مئی کاth
 دوشنبہ 

IIIاسکول کے کیلنڈر اور اسکول کے دن  ۔ 

 ؟ں گےکتنی دیر ہو میرے بچے روز اسکول میں ۔ 1

 کیا کچھ دن چھٹی کے یا خاص دن ہوں گے جن میں بچے اسکول میں نہیں ہوں گے؟ ۔ 2
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اساتذہ کی کرتے ہیں۔ متعین اسکول اپنی بعض چھٹیوں کو خود دیگر دنوں میں بھی بند ہوتے ہیں۔ اسکول  

کول نہیں کھلتا اور کبھی کبھی طلبہ یوم ادارہ پر کبھی کبھار اس۔ یںہوتی ہخصوصی نشستیں میں یوم ادارہ 

کہا جاتا ی ب بچے سویرے گھر چلے جاتے ہیں، تو اس کو جلدی چھٹجہی گھر چلے جاتے ہیں۔ سویرے 

، چھٹیوں، وں کے یوم تاسیساداراس کی فہرست ہوتی ہے کہ بچے کب اسکول کے کیلنڈر میں ہے۔ 

کی وجہ تہوار مذہبی کو بچہ  ےاگر آپ ک۔ انھیں جلدی چھٹی ملے گی ب، یا کمیں گھر رہیں گے تعطیالت

فون کر کے اپنے بچہ کی غیر حاضری درج  اسکول کوتو  ،ہوجب کہ اسکول بند نہ ہو گھر رکنا سے 

 کرائیں۔ 

 

مثال کے طور پر، اسکول موسم کی زیادہ خرابی کی وجہ سے بند ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی  :ابند ہون اکاسکول 

آپ صبح میں ریڈیو سنیں یا ٹیلی ویژن تو اسکول بند ہوسکتا ہے۔ ا طوفان ہو، اگر باہر بہت زیادہ برف ہو ی

 کہ آپ کے بچے کا اسکول بند تو نہیں۔ کی خبریں دیکھیں یہ جاننے کے لیے 

 

اشارہ فیدم 

 

 ۔یںحاصل کراپنے بچہ کو داخلہ دیتے وقت اسکول کا کیلنڈر 
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جو بچے اسکول سے دور جاتے ہیں۔ چل کر رہتے ہیں وہ عام طور ہر اسکول سے قریب اسکول جو بچے 

اسکول کی اسکول بس میں سوار ہوکر جاتے ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ سے جاتے ہیں۔ عموماً رہتے ہیں وہ 

 جاننا چاہیے:تو آپ کو  ،اگر آپ کا بچہ اسکول کی بس لیتا ہےبسیں مفت یا کم خرچ ہوتی ہیں۔ 

 

 نمبر ااسکول کی بس ک -
 نے کی جگہمیں بیٹھبس کے بچہ  -
 بس میں بیٹھنے کا وقتبچہ کے  -
 بچہ کے بس سے اترنے کی جگہ -
 بچہ کے بس سے اترنے کا وقت -

 
 

IV یں آنا جانااسکول م  ۔ 

 بچے ہر روز کیسے اسکول جائیں اور آئیں گے؟ ۔ 1
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کیوں کبھی کبھی والدین بیمار بچہ کو اسکول بھیج دیتے ہیں  ، تو ان کو گھر رکنا چاہیے۔اگر بچے بیمار ہوں

لیکن ایک بیمار بچہ اسکول کے دوسرے جانا ہوتا ہے اور وہ گھر پر نہیں رک سکتے۔ کہ ان کو کام کرنے 

 اکثر اسکول نہیں چاہتے کہ والدین بیمار بچہ کو اسکول بھیجیں اگر:بچوں کو بیمار بنا دیتا ہے۔ 

 

 یا اس سے زیادہ بخار ہو °100بچہ کو  -
  بچہ نے پچھلی رات یا اسکول سے پہلی والی صبح میں قے کی ہو -
 کو بہت زیادہ کھانسی آرہی ہوبچہ  -
 بچہ کو جلد میں سرخی یا زخم ہو -
ں ؤبالوں سے جوبچہ کے بال کو خاص شیمپو سے دھوئیں اور والدین کو چاہیے کہ )بچہ کو جوئیں ہوں  -

 (بچہ اسکول جاسکتا ہے۔۔ اس کے بعد کے انڈوں کو دور کریں
 (ھر پر ضرور ٹھہرے۔ات دن تک بچہ گسچیچک شروع ہونے سے )بچہ کو چیچک ہو  -
 ۔(اسکول جاسکتا ہےلینے کے بعد گھنٹے تک اینٹی بائیوٹک  48 – 24)بچہ ہو تھروٹ بچہ کو اسٹریپ  -
 گھنٹے تک اینٹی بائیوٹک لینے کے بعد اسکول جاسکتا ہے۔( 48 – 24)بچہ بچہ کو اسکارلٹ بخار ہو  -
 آشوب چشم( ہو)بچہ کی آنکھیں آئی ہوئی  -

 

Vاسکول کا طریقہ کار ۔ 

 اگر میرا بچہ بیمار ہو تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ۔ 1
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کوئی کسی طالب علم کو کے بچہ کے کالس رقم میں لدین کو خط لکھتے ہیں اگر ان واعام طور پر  کولاس

اس خط سے آپ کو معلوم ہوگا جیسے چیچک، اسٹریپ تھروٹ، اسکارلٹ بخار، یا جوئیں۔ ہو متعدی بیماری 

 آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے بچہ کو بیماری ہوسکتی ہے۔  آپ کیسے دیکھیں کہکہ 

 

 
بچوں کو اجازت نہیں کہ اسکول میں دوائیں نہ بھیجیں تا آں کہ یہ بالکل ضروری ہو۔  والدین بچوں کے ساتھ

اگر کسی بچہ کے لیے اسکول میں دوا لینا ضروری ہو، تو وہ خود سے اسکول میں دوا استعمال کریں۔ 

ولوں کچھ اسکبچہ اس یاد داشت کو نرس کی آفس میں الئے۔  ۔لکھ دیںیاد داشت والدین اسکول نرس کو ایک 

 میں ڈاکٹر کے یاد داشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

 

یشی میں بھیجیں، کسی تھیلی یا لفافہ میں نہیں۔ ں کو کمپنی کی اصل شؤکو چاہیے کہ اسکول میں دواوالدین 

 لیبل ضرور ہونا چاہیے جس میں لکھا ہو:ایک شیشی پر 

 

 بچہ کا نام -
  ر کا نامٹڈاک -
 دوا کا نام -
 دوا کتنی اور کب دینی ہے -
 

 چہ دوا لینے کے لیے نرس کی آفس میں ضرور آئے۔ ب

 

 
کو یا ہیلتھ کلرک آپ کو اسکول میں اپنے بچے کی صحت کے بارے میں سوال کرنا ہو، اسکول نرس اگر 

 اسکول سکریٹری کو کال کریں۔ تو  ،اگر کوئی کال کا جواب نہ دے رہا ہو۔ کال کریں

 

 
اسکول آپ کو یا ایمرجنسی اس کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو  آپ کا بچہ اسکول میں بیمار ہوتا ہے یااگر 

 کارڈ کے شخص کو اسکول کال کرے گا۔ 

 

آپ کو یہ فارم داخل کرائیں گے تو اسکول اسکول میں جب آپ اپنے بچہ کو  ایمرجنسی کارڈ کی معلومات:

بیمار اسکول میں ے آپ کے بچہ کلکھیں جسے اور فون نمبر ، اس شخص کا نام ایمرجنسی کارڈ پردے گا۔ 

ہر بچہ کا ایمرجنسی کارڈ بھرنا اور اسکول کو کی صورت میں کال کی جاسکے۔  یا اس کا حادثہ ہونے ہونے

 دینا بہت اہم ہے۔ 

 اگر میرے بچے کو اسکول میں دوا لینا ضروری ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ ۔2

 ا ہو میں کسے کال کروں؟اگر مجھے اپنے بچے کی صحت کے بارے میں سوال کرن ۔ 3

اگر میرا بچہ اسکول میں بیمار ہوجائے یا اس کو کوئی حادثہ ہوجائے تو اسکول مجھ سے  ۔ 4

 کیسے رابطہ کرے گا؟
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 اہمیت کے ساتھ یہ لکھیں: 

 

 ہوں ے وقتٹیلی فون نمبر جہاں آپ دن ک -
 کسی رشتہ دار یا قریبی دوست کا نام اور ٹیلی فون نمبر -
 ے ڈاکٹر یا کلینک کا نام اور ٹیلی فون نمبراپنے بچہ ک -
 آپ کے بچہ کو در پیش کوئی خصوصی طبی ضرورت -

 

 اسکول سے رابطہ کریں اور نیا ایمرجنسی کارڈ بھریں۔ اگر یہ معلومات کسی وقت بدلیں، تو 

 

یا پتہ اور اسکول سے رابطہ کریں اور ان کو نمیں منتقل ہوں، تو آپ آپ کسی اور فلیٹ یا مکان اگر  منتقلی:

 آپ نیا ایمرجنسی کارڈ بھی بھریں۔دیں۔ فون نمبر 

 

 
بچوں کو اسکول وقت پر آنا چاہیے۔ بچوں کو اسکول میں دیر سے نہیں پہنچنا چاہیے۔ : تاخیراسکول میں 

اگر آپ کا بچہ اسکول میں خر نشان زد کردیں گے۔ ؤآئیں گے، تو استاذ ان کو لیٹ یا متاخیر سے اگر بچے 

یا آپ اپنے بچہ کے ساتھ ایک یاد داشت لکھ کر صبح کو اسکول میں کال کریں۔ ہنچ رہا ہو تو آپ پ ودیر ک

 یں۔ سکتے ہ بھیج

 

اسکول شروع ہونے صبح سویرے  واسکول نہ آسکے، تو آپ اسکول کجب آپ کا بچہ اسکول سے غائب: 

ل کے وائس میل پر پیغام والدین اسکوکچھ اسکولوں میں وائس میل لگے ہوتے ہیں۔  ۔کال کریںسے پہلے 

 چھوڑ سکتے ہیں۔ 

 

 جب آپ اسکول کو کال کریں، تو آپ درج ذیل معلومات دیں:

 

 اپنے بچہ کا نام -
 اپنے بچہ کا گریڈ اور استاذ -
 آپ کا بچہ کیوں پڑھنے نہیں آرہا ہے -
 اور فون نمبر اپنا نام -
 

تے ہیں۔ ے جالباہر اسکول سے پہلے کبھی کبھی والدین اپنے بچوں کو دوران تعلیم ہی اسکول بند ہونے سے 

اگر آپ اپنے ہوتا ہے۔ ے پاس لے جانا کڈاکٹر ں انتوکو دن کے وقت ہی میں ڈاکٹر یا دانھیں اپنے بچوں 

آپ کا بچہ وہ نوٹ تو آپ استاذ کو ایک نوٹ ضرور لکھیں۔ بچوں کو اسکول سے باہر لے جانا چاہتے ہوں، 

 لکھا ہونا چاہیے:نوٹ میں صبح کو اپنے استاذ کو دکھائے۔ 

 

 کیوں آپ اپنے بچہ کو اسکول کے باہر لے جارہے ہیں -
 کتنی دیر کے لیے آپ اپنے بچہ کو اسکول کے باہر لے جائیں گے -
 اگر وہ والد/والدہ یا سرپرست نہ ہو تواس شخص کا نام جو آپ کے بچہ کو لے جائے گا  -
 

اسکول آپ سے ئیں اور اپنا بچہ مانگیں۔ آپ آفس جاو لینے کے لیے اسکول جائیں، تو اپنے بچہ کجب آپ 

 تاکہ آپ کا بچہ جا سکے۔ کو کہے گا کرنے ایک کاغذ پر دستخط 

 

 اگر میرا بچہ اسکول میں دیر سے پہنچے ہو یا غیر حاضر ہو تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ۔ 5 
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والدین اسکول کی اسکول کے وقت میں اپنے بچوں کو تعطیالت میں نہ لے جائیں۔ والدین  فیملی تعطیالت:

تعطیل لینی ہو، تو جانے  اسکول کے وقت میں اگر آپ کویں۔ لفیملی تعطیالت تعطیالت کے دنوں میں ہی 

 سے پہلے اپنے بچہ کے استاذ سے بات کریں۔ 

 

پورا اسکول سے غائب ہوں وہ اسکول کا چھوٹا ہوا کام اور ہوم ورک ضرور جو بچے تدارک کا عمل: 

چاہتے ہیں کہ اسکول اکثر زیادہ کے لیے غیر حاضر ہو، تو دن سے  2اگر کوئی بچہ اسکول سے کریں۔ 

بچہ کی کالس میں آپ یا آپ کے بچہ کا دوست  تدارک کے عمل کے لیے کال کریں۔ں والدین اسکول می

 سکتا ہے۔  تدارکی عمل کے لیے جا

 
 

  
جب آپ اسکول جائیں، تو آپ اپنے بچوں کا اسکول دیکھنے کے لیے استقبال ہے۔  کاوالدین دورہ:  ااسکول ک

دیکھ سکتے/سکتی ے بچوں کے کالس روم، آپ اپن پہلے وزیٹر پاس حاصل کرنے کے لیے آفس میں جائیں۔

 ہیں، لیکن کالس کے دوران استاذ سے بات نہیں کر سکتے/سکتی ہیں۔ 
   

 
 اگر والدین استاذ سے بات کرنا چاہیں، تو وہ پہلے وقت لیں۔

 
 اسکول کی کچھ سرگرمیوں یا مواد کے لیے فیس لگتی ہے:

 

ادائیگی میں  ے لیےکسی فیمیلی کاگر بک فیس ۔ فیس لگتی ہےبک ٹیکسٹ بک کے لیے کتابوں کی فیس: 

بات اسکول سے قیمت کم کیے جانے یا معاف کیے جانے کے بارے میں والدین تو زیادہ مہنگی ہو، 

آپ اسکول کا سال مکمل ہونے کے وقت، خیال رکھنا ہوگا۔ وب خآپ کے بچہ کو کتابوں کا کرسکتے ہیں۔ 

 پس کرنا ہوگا۔ وااسکول کو کے بچہ کو کچھ یا تمام کتابیں 

 

خارجی سرگرمیوں جیسے اسپورٹس، میوزک کے اسباق، یا علمی و سماجی بھی کبھی کخارجی سرگرمیاں: 

 اس طرح کی بہت ساری سرگرمیاں اسکول سے پہلے یا بعد میں ہوتی ہیں۔ تی ہے۔ لگفیس کلبوں کے لیے 

 

بچہ کے فیلڈ ر مقامات پر جاتے ہیں۔ فیلڈ ٹرپ میں میوزیم، چڑیا گھر اور دیگ طلبہکبھی کبھی رپ: ٹفیلڈ 

کبھی کبھی والدین کو رضا کارانہ طور رپ میں جانے سے پہلے والدین کو ایک اجازت نامہ بھرنا ہوتا ہے۔ ٹ

ٹرپ کے دوران بچوں کی نگہداشت میں استاذ کی مدد وہ تاکہ رپ میں جانے کا موقع دیا جاتا ہے ٹپر فیلڈ 

 یں۔ ککرس

 

اپنا لنچ اسکول میں نہیں التے ہیں، تو وہ عام طور پر اسکول میں اپنا لنچ خرید چے اگر ب دوپہر کا کھانا:

بہت سارے اسکولوں میں ایسے والدین کے لیے مفت یا کم خرچ لنچ پروگرام ہوتا ہے جو سکتے ہیں۔ 

والدین اپنے بچوں کے لیے مفت یا کم خرچ لنچ حاصل کرنے کے لیے ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ 

 فارم ضرور پر کریں۔ پنی فیملی آمدنی کے بارے میں ایک ا

 ا/سکتی ہوں؟کیا میں اپنے بچے کے اسکول کو دیکھنے جا سکت ۔6 

 کیا مجھے اسکول میں کسی چیز کے لیے ادائیگی کرنی ہوگی؟ ۔ 7
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اگر آپ کو اسکول کے طریقہ کار کے سلسلہ میں کچھ سوال کرنا ہو تو اسکول سکریٹری یا اپنے بچہ کے 

 استاذ کو کال کرسکتے ہیں۔ 

 اگر مجھے اسکول کے طریقہ کار کے بارے میں سوال کرنا ہو تو میں کس سے پوچھوں؟ ۔8
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میں تین طرح کے افراد ہوتے ہیں:  اسکول کے افراد وہ لوگ ہیں جو اسکول میں کام کرتے ہیں۔ اسکول

 منتظمین، اساتذہ، اور سپورٹ اسٹاف۔

 

 مختلف طرح کے ہوتے ہیں:منتظمین وہ اسکول کا انتظام دیکھتے ہیں۔ پڑھاتے نہیں۔  کو طلبہ منتظمین

 

 سپرنٹنڈنٹ اسکول ضلع کا منتظم ہوتا ہے۔ : سپرنٹنڈنٹ -
 جو اسکول کا منتظم ہوتا ہے۔ : ضلع کے ہر اسکول میں ایک پرنسپل ہوتا ہے پرنسپل -
 ۔ ہیں ےکی مدد کرتپرنسپل معاونین ہوتے ہیں جو اسکول میں کبھی کبھی : معاون پرنسپل -
 

 ں مختلف طرح کے اساتذہ ہوتے ہیں: اسکول میپڑھاتے ہیں۔  اسکول میں طلبہ کو اساتذہ

 
ہوم روم/ڈویژن استاذ سے  اپنےطلبہ مڈل، جونیئر ہائی اور ہائی اسکولوں میں، : ہوم روم/ڈویژن استاذ -

ہوم روم کے درمیان، طلبہ اسکول میں ملتے ہیں۔ کے دنوں منٹ کے لیے ہر اسکول  05یا  00پہلے 

 اطالعات لیتے ہیں۔ اور سنتے ہیں کے بارے میں اعالنات دنوں کے 
 

6th یا 5th: کے جی میںکالس روم استاذ -
اذ اسکول کے دنوں میں اپنے کالس روم استگریڈ سے، طلبہ  

، ریاضی، ریڈنگبہت سارے مضامین جیسے عام طور پر کالس روم استاذ کے ساتھ رہتے ہیں۔ 

 اورسائنس پڑھاتا ہے۔ 

 VI کام کرنے والے لوگاسکول میں  ۔ 

 اسکول ڈسٹرکٹ کی آفسوں اور اسکولوں میں کام کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ۔1
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 : دولسانی استاذ طلبہ کی مادری زبان اور انگلش میں مضامین پڑھاتا ہے۔ دو لسانی استاذ -
 

زیادہ انگلش اتا ہے جو ایسے طلبہ کو انگلش پڑھاستاذ  ESL: کا استاذ (ESL)انگلش بطور ثانوی زبان -

 نہیں بولتے۔ 
 

خصوصی تعلیم کا استاذ ایسے معذور بچوں کو پڑھاتا ہے جن کو خصوصی خصوصی تعلیم کا استاذ:  -

 ہوتی ہیں۔ الحق ضروریات 
 

 پڑھاتا ہے جن میں زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ گفٹد استاذ ایسی کالسز میں : گفٹڈ استاذ -
 

 استاذ ُسر، ترنم اور موسیقی کے آالت کا بجانا سکھاتا ہے۔ کا : میوزک میوزک استاذ -
 

 دیگر آرٹ سکھاتا ہے۔ کی ڈھالئی، اور پینٹنگ، ڈرائنگ، مٹی آرٹ کا استاذ : آرٹ استاذ -
 

اسپورٹس اور کا استاذ جسمانی تعلیم جیسے  .P.Eجم کا استاذ یا  :کا استاذ (PE)جم استاذ/جسمانی تعلیم -

 ورزش سکھاتا ہے۔ 
 

الئبریری کے بارے میں سکھاتا ہے اور الئبریری سے کتابیں عاریت پر لینے میں  الئبریرینیرین: الئبر -

 طلبہ کی مدد کرتا ہے۔ 
 

 مدد کرتا ہے جن کو تلفظ یا بات میں پریشانی ہوتی ہے۔ تقریری استاذ ایسے طلبہ کی تقریری استاذ:  -
 

 کچھ سپورٹ اسٹاف اس طرح ہیں: کرتے ہیں۔ مدد کام میں  ےان کمنتظمین اور اساتذہ کی سپورٹ اسٹاف 

 
سکریٹری ٹیلی فون کا جواب دیتا ہے، خطوط اور نوٹس ٹائپ کرتا ہے، اسکول کے اسکول سکریٹری:  -

 زائرین کا استقبال کرتا ہے، اور پرنسپل کا تعاون کرتا ہے۔ 
 

 کھ بھال کرتا ہے۔ اسکول میں بیمار بچوں کی دیاسکول نرس یا ہیلتھ کلرک اسکول نرس/ہیلتھ کلرک:  -
 

طلبہ کی ایسے مسائل میں مدد کرتا ہے جو انھیں اسکول یا سماجی کارکن یا مشیر سماجی کارکن/مشیر:  -

مثال سماجی کارکن بچہ، والدین یا پوری فیملی کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ گھر پر درپیش ہوتے ہیں۔ 

ہائی بچہ گینگ میں شامل ہوگیا ہو۔  سماجی کارکن ایسی فیملی کی مدد کرسکتا ہے جس کاکے طور پر، 

 مدد کرتا ہے۔ اسکول میں مشیر طلبہ کی کالسز کے انتخاب اور کالجز اور مالزمتوں کے سلسلہ میں 
 

 
 

کی مدد کریں گے/گی یا آپ وہ آپ ابتدائی اسکول میں، پہلے اپنے بچہ کے کالس روم استاذ سے بات کریں۔ 

 سکتا ہے۔ کہ کون آپ کی مدد کرگے/گی کو بتائیں 

 

 آپ پہلے اپنے بچہ کے ہوم روم استاذ کو کال کرسکتے ہیں۔ مڈل، جونیئر ہائی، ہائی اسکول میں، 

 

  :بھریںاس چارٹ میں اطالعات کو اپنے بچہ کے متعلق اسکول کے سال کے آغاز میں، 

 اسکول میں اپنے بچہ کے سلسلہ میں کس سے بات کرسکتا/سکتی ہوں؟ ۔ 2 
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 اسکول کا نام اسکول کا ٹیلی فون نمبر گریڈ استاذ کا نام

 

 بچہ کا نام

     
 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    
 

 
 



 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
میں انگلش بطور ثانوی اسکول تو وہ جو طلبہ انگلش بولنے یا پڑھنے میں دشواری محسوس کرتے ہوں 

طلبہ کو انگلش بولنا، پڑھنا اور میں  السزک ESLیا دو لسانی کالسز کا انتخاب کرسکتے ہیں۔  (ESL)زبان 

دو لسانی طلبہ کی مادری زبان اور انگلش میں پڑھائی جاتی ہیں۔ انی کالسز دو لس۔ ےہیا جاتا لکھنا سکھا

 انگلش کے مضامین میں پڑھائے جاتے ہیں۔  نیزکالسز میں ریاضی، سائنس اور سماجی علوم 

 

ہیں جس میں یہ اشارہ ہوتا بھرتے ہوم لینگویج سروے جب طلبہ اسکول میں پہلے داخل ہوتے ہیں، والدین 

جو طلبہ ایسے گھروں سے کے گھروں میں انگلش زبان کے عالوہ کوئی زبان بولی جاتی ہے۔ ہے کہ کیا ان 

ٹسٹ سے اسکول آتے ہیں جہاں دوسری زبان بولی جاتی ہے وہ انگلش کا ایک اسکریننگ ٹسٹ دیتے ہیں۔ 

کرتے جو طلبہ انگلش میں دشواری محسوس والوں کو مدد ملتی ہے کہ وہ طلبہ کو صحیح کالسز میں ڈالیں۔ 

اور ہر سال ایک انگریزی ٹسٹ دیتے ییں جس کا نام پروگرام میں حصہ لیتے ہیں  ESLدو لسانی یا ہیں وہ 

دو لسانی کالسز لیتے ہیں تا آں کہ وہ ساالنہ یا  ESLطلبہ عام طور پر  ۔®ACCESS for ELLsہے 
و کہہ سکتے ہیں کہ وہ والدین اسکول کٹسٹ میں ریاست کی انگلش کی ماہرانہ سطح تک پہنچ جاتے ہیں۔ 

یا دو لسانی کالسز سے باہر نکال رہے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے،  ESLاپنے بچوں کو 
ٹسٹ دیتے رہنا ہوگا تا آں کہ وہ ریاست کی انگلش کی  ®ACCESS for ELLsبچوں کو ساالنہ لیکن 

 ماہرانہ سطح تک پہنچ جائیں۔ 

  
ابتدائی اسکولوں میں، شتمل ہوتا ہے جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ اسکول کا نصاب ان مضامین پر م

 : تے ہیںھبچے بہت سے مختلف مضامین پڑ

 

 (ہر روز)، لسانی آرٹس، اور ریاضی ریڈنگ -
 (بار 5سے  2ہفتے میں )ہیلتھ، سائنس، سماجی علوم  -

VII ہدایاتی پروگرام ۔ 

 اگر میرے بچے اچھی طرح انگلش نہ بولتے ہوں، تو اسکول کیا مدد دے سکتے ہیں؟ ۔1 

 میرے بچے ابتدائی اسکول میں کون کون سے مضامین پڑھتے ہیں؟ ۔ 2
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 بار(  2سے  0آرٹ، جسمانی تعلیم، الئبریری، میوزک )ہفتے میں  -
 

وقفہ ملتا ہے۔ بچوں کو ابتدائی اسکول میں منٹ لمبی ہوتی ہے۔  10سے  30وں میں، ہر کالس ابتدائی اسکول

کا ہوتا  05تقریباً وقفہ وقفہ کے دوران بچے عام طور پر باہر اسکول کے کھیل کے میدان میں کھیلتے ہیں۔ 

 ہے۔ 

 

  
عموماً ان کو بدیل کرتے ہیں۔ کالسز کے لیے کمرے تمڈل اسکول یا جونیئر ہائی اسکول میں، بچے عام طور 

پورا دن ایک عمارت میں رہتے ہیں اور ان کو وقفہ عموماً  وہدن بھر میں مختلف اساتذہ سے پڑھنا ہوتا ہے۔ 

 جو مضامین وہ پڑھتے ہیں وہ یہ ہیں:نہیں ملتا۔ 

 

 موسیقی   -  پڑھنا اور لسانی آرٹ   -
 ریاضی  -  جسمانی تعلیم اور صحت   -
 مپیوٹرسک   -    سائنس    -
 آرٹ   -   سماجی علوم    -
 ( یا فرنچ ہسپانویجیسے غیر ملکی زبان )   -

 

 
مطلوبہ کورسز ان مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں مطلوبہ اور منتخبہ کورس لیتے ہیں۔ طلبہ کے  ائی اسکولہ

ہ مطلوبی انگلش اور ریاضمثال کے طور پر، تمام طلبہ کو گریجویشن کرنے کے لیے لینا ہوتا ہے۔ جو 

 کورسز ہیں۔ 

 

رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر، انگلش کالس بیسک، سطح کی مختلف مشکل کچھ ہائی اسکول کی کالسز 

 : یںہکچھ مضامین اس طرح کول کے ہائی اسریگولر، ایڈاونسڈ یا آنر کالس پر مشتمل ہوسکتی ہیں۔ 

 

 اپالئڈ ٹیکنالوجی    -    انگلش  -
 بزنس  - ( مثالً الجبرا یا جیومٹریریاضی )   -
 سماجی علوم   - سائنس )مثالً بائیلوجی یا کیمسٹری(    -
 فنون لطیفہ )فائن آرٹس(  -  فیملی اور صارف سائنس    -
 بیرون ملکی زبان  -   جم/جسمانی تعلیم    -
  (ESL)انگلش بطور ثانوی زبان   -   ڈرائیور کی تعلیم   -
 کمپیوٹر سائنس   -

 

اشارہ فیدم 

 

والدین کے لیے اسکول کی میں  سفری بیگاکثر بچے اپنے ایک فولڈر رکھیں۔ کے لیے  اسکول کے تمام کاغذات

اسکول چھٹیوں، اور اسکول کیلنڈر، بس کے نظام االوقات، اسکول کی تعطیالت، میں فولڈر اس اطالعات گھر التے ہیں۔ 

 ۔ یںہ ےسکتجا ےمواد اور اعالنات رکھدیگر سے بھیجے گئے 

 

 جونیئر ہائی اسکول میں کون سے مضامین پڑھتے ہیں؟میرے بچے مڈل اسکول یا  ۔ 3 

 میرے بچے ہائی اسکول میں کون کون سے مضامین پڑھتے ہیں؟ ۔ 4

اگر میرے بچہ کو پڑھنے میں کوئی پریشانی یا خاص ضرورت ہو، تو اسکول مدد کے لیے کیا  ۔ 5

 کرسکتے ہیں؟
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اسکول میں  طلبہ کوان کا پروگرام ہے جنھیں اسکول میں مسائل کا سامنا ہے۔  خصوصی تعلیم ایسے طلبہ

کچھ اسکول معذور بچوں کے مسائل ہوسکتے ہیں۔  ؤبرتادیکھنے، سننے، بات کرنے، چلنے، سیکھنے، یا 

اگر آپ کے بچہ ۔ اسکول میں ان کی کامیابی میں مدد کریںتاکہ  ہیںکو خصوصی تعلیمی خدمات مہیا کرتے 

 خصوصی تعلیمی ضروریات ہوں تو: کو 

  

 اسکول میں موجود سہولیات کے بارے میں سوال کریں۔ ےاپنے بچے ک -
 اسکول کو بتائیں کہ آپ کے بچہ کو اسکول میں کس طرح کی خصوصی مدد درکار ہے۔ -
 اگر آپ انگلش نہ بولتے ہوں تو میٹنگوں میں کسی مترجم کے لیے کہیں۔  -
 رکھیں۔ سنبھال کر تمام اہم کاغذات اور خطوط بھیجے جانے والے اسکول اسٹاف کے ذریعہ دیے یا  -

 

مفید اشارہ 

 

معذور بچوں کے حقوق سے متعلق کتابچہ حاصل سے  Illinois State Board of Educationآپ 

: تعلیمی حقوق کا ایک نسخہ حاصل کریں اس کتابچہ نمبر پر کال کریں اور 2220-814 (312)کرسکتے ہیں۔

  خصوصی تعلیم کو سمجھناایلی نوائے میں ریاں: اور ذمہ دا
 

 

یہ بچے کبھی کبھی ہے۔  اجن بچوں میں خاص صالحیت یا لیاقت ہو ان کو کبھی "گفٹڈ" یا "ٹیلنٹڈ" کہاجات

 مزید مشکل اور انشائی کام والی خصوصی کالسز لے سکتے ہیں۔ 

 
 

 س کے لیے خاص پروگرام ہیں؟اگر میرے بچے میں خاص صالحیت یا لیاقت ہو تو کیا ا ۔ 6 
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طریقوں سے اپنے بچوں کی تعلیم میں سے والدین بہت ہوں۔ امل ی تعلیم میں شاسکول چاہتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں ک

 وہ یہ کرسکتے ہیں:ہوسکتے ہیں۔ امل ش
 

 پرنسپل اور اساتذہ سے بات کریں  -
 اسکول کی سرگرمیوں میں حاضری دیں -
 اسکولوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں مدد کریں -
 دیںانجام اسکول میں رضاکارنہ خدمات  -
 دن اور کام کے سلسلہ میں اپنے بچوں سے بات کریںاسکول کے  -

 

 
کے سلسلہ میں بتانے اور ان کے بچوں کے پڑھائی کی رفتار اسکولوں میں والدین کو اسکول کے پروگراموں  

 اکثر اسکولوں میں یہ ہے: کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ 

 

ان کے بچوں کے س روم دیکھنے، اور ان کا کال، والدین کے لیے اپنے بچوں کے اساتذہ سے ملنے سزاوپن ہاؤ

 کے اوقات ہیں۔  کام کے متعلق سننے
 

استاذ ہر بچہ کے والدین سے کے درمیان میٹنگوں کو کہتے ہیں۔ اساتذہ اور والدین  زاساتذہ کانفرنس-والدین

 عموماً ۔ ےاکہ بچہ کی رفتار اور کالس روم میں اس کے سلوک کے بارے میں بات کرتنہائی میں ملتا ہے ت

ی بچہ کو تعلیم یا ساگر کتاہم چاہتے ہیں۔ موسم خزاں کے اندر ایک کانفرنس کم از کم تعلیمی سال میں اساتذہ 

والدین سے کانفرنس میں آنے کے لیے سال میں کسی اور وقت استاذ سلوک کے سنگین مسائل درپیش ہوں تو 

والدین نس کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ والدین بھی کسی وقت کانفرمسئلہ ہونے کی صورت میں کہہ سکتے ہیں۔ 

عموماً کانفرنسیں اسکول کے وقت سے استاذ کو کانفرنس کے سلسلہ کال کرسکتے ہیں یا نوٹ لکھ سکتے ہیں۔ 

 پہلے یا بعد میں رکھی جاتی ہیں۔ 
 

VIII اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار ۔ 

اپنے بچے کے اسکول کے بارے میں کس طرح جان سکتا/سکتی ہوں؟ کیا میرا بچہ ایک اچھا  ۔ 1

 طالب علم ہے؟
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اسکول یہ مثال کے طور پر، ذریعہ گھر الئے جاتے ہیں۔ بچوں کے و بھیجے جاتے ہیں یا کگھر  تحریری مواد

 اد گھر بھیج سکتے ہیں: مو
 

الس روم کی سرگرمیاں، چھٹیاں،، یا اسکول کالس روم کے کاموں کے سلسلہ میں اسکول کیلنڈرس، ک -

 کے پروگرام
 میں یہ بتایا گیا ہو کہ کالس رومز اور اسکول میں کیا ہوا ننیوز لیٹر ج -
 جائزے جن میں والدین سے ان کے افکار اور پریشانیاں پوچھی گئی ہوں  -
 ہ کی فیلڈ ٹرپ کے لیے اجازت کا فارمطلب -
 اعالناتکے  ، کانفرنسوں، اعزازی اجتماعات، اسکول کی چھٹی، اور دیگر واقعاتاسکول کی میٹنگوں -
 

مثال کے طور پر، اجازت کے فارم پر دستخط کبھی کبھی والدین کو تحریری مواد کا جواب لکھنا ہوتا ہے۔ 

 ٹرپ میں جا سکے۔ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ آپ کا بچہ فیلڈ

 

اساتذہ عموماً والدین وہ ذرائع ہیں جن سے اسکول والدین سے رابطہ رکھتے ہیں۔  فون کی کالیں اور انٹرنیٹ

استاذ کی -آپ ٹیلی فون پر والد/والدہکبھی کبھی سے بات کرنے کے لیے ٹیلی فون کا استعمال کرتے ہیں۔ 

متعین فون نمبر پر والدین ایک ہاٹ الئن ہوتی ہے۔ کچھ اسکولوں میں ہوم ورک سکتے ہیں۔ رکھ کانفرنس 

کی ویب سائٹ کچھ اسکولوں کال کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے ہوم ورک کے سلسلے میں پیغام سنتے ہیں۔ 

اسکول کے پروگرام، کالس روم کی سرگرمیوں، اور استاذ کو ای میل کرنے کا طریقہ دیا ہوتی ہے جہاں 

 ہوتا ہے۔ 

 

کوئی سوال ہو تو وہ اسکول میں فون کرسکتے ہیں اور اساتذہ یا پرنسپل سے بات  کو جب بھیوالدین 

اسکول وقت لینے کے لیے کے اسکول کا دورہ کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اگر آپ اپنے بچہ کرسکتے ہیں۔ 

 سکتے/سکتی ہیں یا استاذ کو نوٹ لکھ سکتے/سکتی ہیں۔  آپ اسکول کو کال کر ۔کو کال کریں

 

رہمفید اشا 

 

کسی انگلش بولنے والے سے اگر آپ کو اسکول میں کسی سے بات کرنے یا انگلش پڑھنے میں مسائل ہوں، تو 
ایسے والدین کی مدد اسکولوں میں مترجمین ہوسکتے ہیں جو مسئلہ کی وضاحت کریں۔ فون کرواکر اسکول میں 

م ہوگا کہ آپ کو مسئلہ ہے تا آں کہ آپ اس اسکول کو یہ نہیں معلوکرسکتے ہیں جو انگلش کم یا نہیں بولتے ہیں۔ 
 ظہار کریں۔ اکا 

 
اسکول میں کام کر رہے والدین کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کے بچے رپورٹ کارڈس  رپورٹ کارڈس:

ہر مضمون کے لیے میں ان تمام مضامین کی فہرست ہوتی ہے جو بچے پڑھتے ہیں۔ رپورٹ کارڈس ہیں۔ 

 ایک گریڈ متعین ہے۔ 

 مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرے بچے اسکول میں کیسا کام کررہے ہیں؟ ۔ 2 
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بچے ان رپورٹ کارڈس کو عموماً  بار ملتے ہیں۔ 1سال بھر میں رپورٹ کارڈس ے کوں بچاپنے کو دین وال

استاذ کی کانفرنسوں کے موقعوں پر دیے -کچھ اسکولوں میں رپورٹ کارڈس والد/والدہگھر لے جاتے ہیں۔ 

دین کو رپورٹ جب والدیگر اسکول رپورٹ کارڈس کو والدین کے پاس ڈاک سے بھیجتے ہیں۔ جاتے ہیں۔ 

پھر ان کے بچے ان کو ان رپورٹ کارڈ یا لفافہ پر دستخط کرنی ہوتی ہے۔ تو  ،کارڈس موصول ہوتے ہیں

 رپورٹ کارڈ کو اسکول کو واپس کرتے ہیں۔ 

 
مضمون میں  ان کے بچے ہر اسکول ان گریڈس کا استعمال کر کے والدین کو بتاتے ہیں کہ راکث :گریڈس

 کیسا کام کر رہے ہیں:

 

A بہت اچھا کام 

B  اچھا کام 

C اوسط کام 

D  ( کمزور کاماوسط سے نیچے کام) 

F )مضمون میں فیل )ناکامی 

 

A ،B ،C اور ،D  پاس ہونے والے گریڈس ہیں۔F  بچہ نے مضمون پاس نہیں کیا ہے۔ کا مطلب ہے کہ گریڈ

نا ہوگا یا پاس گریڈ حاصل اس مضمون کو دوبارہ لیاس کو اگر کوئی طالب علم مضمون پاس نہیں کرتا، تو 

 محنت کرنا ہوگا۔ اضافی کرنے کے لیے 

 

بچوں کے اسکول کے کام، ہوم اساتذہ اساتذہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ بچوں کو کون سا گریڈ دینا ہے۔ 

طلبہ کے گریڈ کا تعین کرنے کے اساتذہ کون سا گریڈ دیں۔ کہ تے ہیں کر فیصلہ کر ورک، اور ٹسٹ کو دیکھ

 کالس میں بچوں کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔  لیے

 

رپورٹ کارڈس میں والدین ان رفتار ترقی کی رپورٹ دیتے ہیں۔ عبوری یا اسکول کچھ  :عبوری رپورٹ

کو عبوری رپورٹ موصول ، ہر طالب علم کے والدین کچھ اسکولوں میںرپورٹس کو وصول کرتے ہیں۔ 

ان کے بچے ہر مضمون میں کیسا کام کر رہے ہیں۔ ہیں کہ والدین کو بتاتی یہ عبوری رپورٹیں ہوتی ہے۔ 

کو عبوری رپورٹ ملتی ہے جن طلبہ کو مسائل کا سامنا ہے۔ صرف ان طلبہ کے والدین دیگر اسکولوں میں، 

در پیش جو ان کے بچوں کو مختلف مضامین میں بتاتی ہیں ان مسائل کے بارے میں والدین کو یہ رپورٹس 

 ہیں۔  ےہوت

 

 
اسکول اسکول انتظامیہ کو اسکول کے پروگرام کے سلسلہ میں فیصلہ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔  والدین

اپنے والدین میں شریک ہونے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔  ںوالدین کو مختلف والد/والدہ گروپس کی میٹنگو

ان میٹنگوں جب وہ  پروگراموں کے بارے میں تدابیر اور مشورے دے سکتے ہیںبچوں کے اسکولوں میں 

 : میں شریک ہوں

 

خصوصی پروگراموں جیسے دو لسانی تعلیم جو اسکولوں کو وہ گروپس ہیں  والدین کی مشیر کمیٹیاں -

 ۔ ہیں ےمشورہ اور تدابیر پیش کرتکو مزید بہتر بنانے کے لیے 
 

اسکول کے لوگ، والدین، اور کہ کس طرح منصوبہ تیار کرتی ہیں  اسکول امپرومنٹ کمیٹیز/ٹیمز -

 ۔ یںکمیونٹی طلبہ کی پڑھائی کو بہتر بناسکتی ہ
 

 یں اسکولوں کے بارے میں فیصلہ لینے میں کسیے مدد کر سکتا/سکتی ہوں؟م ۔ 3 
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جن سے اسکول کو پیسہ منصوبہ تیار کرتی ہیں ایسے پروگراموں کا استاذ کی تنظیمیں -والد/والدہ -

کتابی میلہ کا کتابوں کی فروختگی کے لیے تنظیم استاذ -والد/والدہمثال کے طور پر، حاصل ہوتا ہے۔ 

خریدنے میں استعمال کمپیوٹر کالس رومز کے لیے شدہ رقم کو وہ حاصل ۔ ےمنصوبہ تیار کرسکتی ہ

 ہیں۔  یکرسکت
 

 
اساتذہ، یہ سرگرمیاں اسکول کی خصوصی سرگرمیوں میں والدین کو مدعو کرتے ہیں۔  عام طور پراسکول 

 ایک دوسرے کو جاننے کا موقع بہم پہنچاتی ہیں۔ والدین، اور بچوں کو 

 

 دیکھنے آتے ہیں جیسے: پنے بچوں کو سرگرمیوں میں والدین اسکول میں اکبھی کبھار 

 

کھیلتے ہوئے  اپنے بچوں کو اسپورٹس جیسے سوسو، والی بال، یا باسکٹ بال میں اسپورٹس کے مواقع -

 دیکھنے کے لیے 
ہوئے ے یا آلہ موسیقی بجاتے تے، گاتبچوں کو ایکٹنگ کر ڈراموں یا موسیقی کے پروگراموں میں -

 دیکھنے کے لیے 
اپنے بچوں کو اعزاز اور ایوارڈس وصول کرتے  گریجویشن یا اعزاز کی راتوں میںجیسے عات اجتما -

 ہوئے دیکھنے کے لیے
 

یہ سرگرمیاں اس طرح کی کچھ ہیں۔ دعوت دیتے ے کے لیے ننئی معلومات جاناسکول میں اسکول فیملیز کو 

 ہیں: 

 

استاذ یہ بھی  کے بچے کیا سیکھیں گے۔اسکول کے سال میں ان دکھاتی ہیں کہ والدین کو  نصابی راتیں -

 پڑھنا ہے۔ گریجویشن کی تکمیل کے لیے کیا ترقی پانے یا اگلے گریڈ میں طلبہ کو بتا سکتا ہے کہ 
 

والدین سیکھ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں رہ نمائی کرتا ہے۔ والدین کو  ورکشاپوالد/والدہ  -

مثال کے طور پر، یاب ہونے میں کیسے مدد کریں۔ اپنے بچوں کو صحت مند اور کامسکتے ہیں کہ 

ایک ورک شاپ اس سلسلہ میں ہوسکتا ہے کہ بچوں کو اسکول میں کیسے رکھیں اور نہ نکالیں۔ 

والدین کو یہ بھی سکھا سکتے ہیں کہ کس طرح پڑھائی میں اپنے بچوں کی مدد والد/والدہ ورکشاپ 

اپنے یے ورکشاپ میں شرکت کر سکتے ہیں کہ والدین یہ سیکھنے کے لمثال کے طور پر، کریں۔ 

 سنائیں۔ پڑھ کر چھوٹے بچوں کو کس طرح کتاب 
 

ں گریڈ یکے جی، آٹھواکثر اورینٹیشنز  ۔ہیںہوتی میٹنگیں نئے طلبہ اور والدین کی  اسکول اورینٹیشنز -

9th اور ہائی اسکول
نئے  والدین کو اپنے بچوں کے( کے طلبہ کے والدین کے لیے ہیں۔ گریڈویں  

ڈریس کوڈ کے مثال کے طور پر، والدین نئے اسکول کے معلومات ملتی ہیں۔ اسکول کے بارے میں 

کہ کس طرح اپنے بچوں کے کورسز کے والدین یہ بھی جان سکتے ہیں جان سکتے ہیں۔ سلسلہ میں 

 انتخاب میں مدد کریں۔

 

میوں کا انعقاد کرتے ہیں جیسے کے لیے سماجی سرگرکمیونٹی کے والدین اور فیملیز کبھی کبھی اسکول 

کے اور تفیرح فیملیز اسکول میں مستی اور اسکول کا یوم فخر۔ میلے، والدین کا یوم تحسین، بین االقوامی 

میلہ میں وہ بہت سے ملکوں کے مختلف کھانوں کا ذائقہ چکھ  بین االقوامی مثال کے طور پر،لیے آتی ہیں۔ 

 سکتی ہیں۔ 

 
 

 

 اپنے بچوں کے اسکول میں میں کن خاص سرگرمیوں میں شریک ہو سکتا/سکتی ہوں؟ ۔ 4
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اسکول مختلف سرگرمیوں اسکول کی سرگرمیوں میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔  کبھی کبھی اسکول کو

 کے لیے والدین سے رضاکارانہ خدمات کا سوال کرتے ہیں۔ 

 

 یہ رضاکارانہ خدمات پیش کرسکتے/سکتی ہیں:آپ کالس روم اور تعلیمی سرگرمیوں کے لیے 

 

 کالس سے اپنے کام یا اپنے اصل ملک کے سلسلہ میں بات کریں -
 س کے ساتھ فیلڈ ٹرپ میں جائیںکال -
 کالس کو پڑھ کر سنائیں یا طلبہ کے پڑھنے کو سنیں -
 

 آپ یہ رضاکارانہ خدمات پیش کرسکتے/سکتی ہیں: اسکول کے پروگراموں کے لیے

 
 اسکول کے ڈانس میں مدد کریں -
 والدین کی میٹنگ میں تفریح پیش کریں -
 چندہ اکٹھا کرنے کی منصوبہ بندی کریں -
 د کا ترجمہ کرنے میں مدد کریںتحریری موا -
 

، تدابیر، اور اپنے اسکولوں کو آپ کی مددآپ کے لیے اسکولوں میں شرکت کی ایسی بہت سی شکلیں ہیں۔ 

آپ کا اسکولوں آپ اپنے بچوں کی تعلیم کا بہت اہم حصہ ہیں۔ کی ضرورت ہے۔ مولیت بچوں کی تعلیم میں ش

 میں ہمیشہ استقبال ہے۔ 

 

مفید اشارہ 

 

خصوصی یا اسکول سے گھر بھیجے جانے والے پیج پر،  میں، اسکول کے ویب کول اپنے اسکول بلٹیناس

 رضاکارانہ مواقع کو درج کرسکتے ہیں۔ اعالن میں 

  

 
ایسے ت رکھتے ہیں۔ ااسکول میں پڑھنے کے لیے تیار ہو کر آتے ہیں اور اچھی تعلیمی عادکامیاب بچے 

آپ مدد پنے بچوں کی اسکول کی بہتر کارکردگی میں مدد کرسکتے ہیں۔ متعدد طریقے ہیں جن سے والدین ا

۔ ہے مدد کے لیے آپ کو انگلش جاننے کی ضرورت نہیںکرسکتے ہیں خواہ آپ بہت کم انگلش بولتے ہوں۔ 

  :ہیں /سکتییہ کچھ ضروری چیزیں ہیں جو آپ اپنے بچے کی پڑھائی میں مدد کرنے کے لیے کرسکتے

 ئی میں مدد کے لیے میں گھر پر کیا کر سکتا/سکتی ہوں؟اپنے بچوں کی پڑھا ۔ 6

انجام دے وہ کیا طریقے ہیں جو میں اپنے بچوں کے اسکول میں رضا کارانہ طور پر  ۔ 5

 سکتا/سکتی ہوں؟



 

26 

آپ کے بچے کے کپڑے باہر کے موسم کے لحاظ سے یہ یقینی بنائیں کہ : ڈریس ی مناسبت سےموسم ک

مثال کے طور پر، اگر باہر ٹھنڈک ہے، تو ان کو گرم کپڑے جیسے کوٹ، ہیٹ اور دستانے پہننا درست ہیں۔ 

 چاہیے۔

 

مثال ۔ طلبہ کو اسکول کا یونیفارم پہننا ضروری ہےمیں کچھ اسکولوں اسکول یونیفارم اور ڈریس کوڈس: 

دیگر اسکولوں میں یونیفارم نہیں ہوتا، ہوسکتا ہے۔ یونیفارم سفید کرتا اور نیال پینٹ یا اسکرٹ کے طور پر، 

لباس کے سلسلہ میں خصوصی اسکول کے ڈریس کوڈس بچوں کے لیکن ان کے یہاں ڈریس کوڈس ہیں۔ 

ہالٹر پہن سکتے اور لڑکیاں  لڑکے اندر ہیٹ نہیںمثال کے طور پر، کچھ اسکولوں میں  ۔ضابطے ہوتے ہیں

اسکول کے لیے اچھی طرح ملبوس نہیں ہیں، تو کچھ اسکول ان اگر آپ کے بچے ٹوپیاں نہیں پہن سکتیں۔ 

 کو گھر واپس بھیج دیں گے۔ 

 

اسکول سپالئیز کی ضرورت ہوتی ہے۔  ےبچوں کو اسکول سپالئیز کو کالس میں لے جاناسکول سپالئیز: 

دیگر اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے جیسے بچوں کو کبھی کبھی م اور مٹانے واال ربر۔ یہ ہیں: کاغذ، پنسل، قل

اگر عام طور پر، اساتذہ طلبہ کو ضرورت کی اسکول سپالئیز کی فہرست دیتے ہیں۔ ۔ گوندرولر، قینچی، یا 

 دیں۔  آپ ان اشیاء کو خرید نہ سکیں، تو استاذ کو بتا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"کیا والدین کو اپنے بچوں سے ہر روز پوچھنا چاہیے، "آج اسکول کیسا رہا؟" لق بات: اسکول کے کام کے متع 

اپنے بچوں سے اسکول کے کام کے سلسلہ میں آج رات کوئی ہوم ورک ہے؟" اسکول آپ سے چاہتا ہے کہ آپ 

ی پوچھ آپ اپنے بچے سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کالس میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ بچوں سے یہ بھبات کریں۔ 

 سکتے ہیں کہ وہ اپنے گریڈڈ کاغذات گھر الئیں اور آپ کو دکھائیں۔

  

 ہوم ورک وہ کام ہوتا ہے جو اساتذہ طلبہ کو گھر پر کرنے کو دیتے ہیں۔ ہوم ورک میں مدد کرنا:  

 

 ۔ بچے یہ کرسکتے ہیں کہ:مختلف طرح کے ہوم ورک کے کام ہوتے ہیں 

 

 کریں اسکول میں شروع کیا گیا کام پورا -
جیسے جو انھوں نے اسکول میں پڑھا ہے )ہو ان چیزوں کی مشق یا نظر ثانی جن سے ایسا کام کریں   -

 (ریڈنگ یا ریاضی
  سائنسی تجربات یا نقشہ کی ڈرائنگخصوصی پروجکٹ کریں، جیسے بک رپورٹس،  -
 کسی معمہ یا ٹسٹ کی تیاری کریں -
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ہوم ورک دیں۔ ہر استاذ ایک ہی مقدار کا ہوم ورک نہیں اساتذہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہر رات کے لیے کتنا 

جو یں ہیہ کچھ امور بڑے بچے عام طور پر چھوٹے بچوں کے مقابلہ میں زیادہ ہوم ورک پاتے ہیں۔ دیتے۔ 

 مدد کے لیے کر سکتے ہیں: اپنے بچے کے ہوم ورک میں آپ 

 

روز مرہ کا کام، ملنے کے اوقات، بچوں کی بہت سی روزینہ سرگرمیاں ہوتی ہیں جیسے : ہوم ورک ٹائم

آپ ہوم ورک کے لیے خاص وقت کا نظام بنانے کھیل کا وقت، اسکول کے بعد کے پروگرام، اور ہوم ورک۔ 

یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہوم ورک ایک ہی وقت میں سہ پہر یا شام کو کر میں اپنے بچوں کی مدد کرسکتے ہیں۔ 

م ورک کے وقت میں، آپ ٹیلی ویژن ویڈیو/کمپیوٹر گیم بند کردیں۔ ہو ا جائے، لیکن رات گئے دیر کو نہیں۔لی

 بچوں کو اپنے ہوم ورک کرنے کے لیے پرسکون جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

 

آپ کے بچے اپنے ہوم وہ صاف ستھرے ہیں یا نہیں۔ کہ ہوم ورک دیکھ سکتے ہیں : آپ ہوم ورک دیکھنا

بچے اپنے ہوم ورک کی توضیح کرتے ہیں تو ان  کبھی کبھی جبح کرسکتے ہیں۔ یوضتورک کی آپ سے 

 کو غلطیاں نظر آتی ہیں۔ 

 

کبھی کبھی بچے اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کر سکتے کیوں کہ وہ اس کو ہوم ورک کے ساتھ مسائل: 

لیکن والدین سمجھتے نہیں۔ اگر والدین ہوم ورک کو سمجھتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کی مدد کرسکتے ہیں۔ 

 وں کا ہوم ورک ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کو اپنے بچ

 

کبھی کبھی وہ ہوم ورک میں اپنے بچے کی مدد نہیں کر سکتے۔ بہت سے والدین محسوس کرتے ہیں کہ 

اگر والدین اپنے بچہ کو ہم ورک کے مسئلہ والدین زیادہ انگلش نہیں سمجھتے یا مضمون کو نہیں سمجھتے۔ 

والدین استاذ کو کھنا چاہیے یا بچہ کے استاذ کو کال کرنا چاہیے۔ ان کو ایک نوٹ لمیں مدد نہیں کرسکتے، 

کبھی کبھی بچے اسکول میں بتا سکتے ہیں کہ ان کے بچہ کو کام مکمل کرنے میں مسئلہ کا سامنا ہے۔ 

اضافی مدد لے اسکول سے پہلے، بعد میں یا وقفہ کے دوران اپنے ہوم ورک کے کاموں کے سلسلہ میں 

 سکتے ہیں۔ 

 

کبھی بچے اپنا ہوم ورک نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ٹی وی دیکھنے یا کھیلنے کے لیے وقت پاسکتے ہیں،  کبھی

اگر بچہ ہوم ورک نہیں کرے گا تو عام ہوتا۔ ان کے پاس ہوم ورک کرنے کے لیے ہرگز وقت نہیں لیکن 

یصلہ ضرور کریں کہ اساتذہ اور والدین یہ فتے ہیں۔ یا نوٹ لکھتے ہیں اساتذہ والدین کو کال کرطور پر 

 اساتذہ ان کو عام طور پر ادنی گریڈ دیتے ہیں۔  ایسے بچوں کا کیا کریں جو اپنا ہوم ورک نہیں کرتے۔

 
بچوں کو پبلک الئبریری سے مواد کی ضرورت ہوگی۔ کے کچھ کاموں کے لیے ہوم ورک الئبریری: 

گر آپ کا بچہ ان مواد کو گھر لے جانا الئبریری کے تمام مواد الئبریری میں استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ ا

چاہتا ہے یا الئبریری کا کمپیوٹر استعمال کرنا چاہتا ہے، تو آپ کے پاس الئبریری کارڈ ہونا ضروری ہے۔ 

 آپ الئبریری میں الئبریری کارڈ حاصل کرسکتے ہیں۔ 

 

گی کا مظاہرہ کرتے بچے جو گھر پر پڑھتے ہیں وہ اسکول میں اچھی کارکردایک ساتھ پڑھنا اور بولنا: 

اپنے گھر پر فیملی کی پڑھائی کا ایک وقت ہونا اچھی بات ہے۔ پڑھائی کے وقت آپ بچوں کو پڑھ کر ہیں۔ 

یا ہر ایک پڑھائی کے وقت میں خود سے پڑھ سکتا سنا سکتے ہیں یا آپ کے بچے پڑھ کر سنا سکتے ہیں۔ 

 پنی مادری زبان میں پڑھتا دیکھیں۔ یہ اہم ہے کہ آپ کے بچے آپ کو انگلش میں یا آپ کی اہے۔ 

 

اپنی فیملی کے بارے میں کہانیاں اگر آپ کے لیے پڑھنا دشوار ہو، تو آپ اپنے بچوں کو کہانی بتائیں۔ آپ 

آپ کے بچے بھی کہانیاں سنا سکتے بتائیں جب آپ چھوٹے تھے اور جب آپ کے بچے بہت چھوٹے تھے۔ 

 یں کہانیاں سنا سکتے ہیں۔ ہیں۔ آپ انگلش میں یا اپنی مادری زبان م
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شام اور ہفتہ و بہت سے اسکول اور کمیونٹی مراکز فیملی کی تعلیمی سرگرمیاں اور فیملی ریسورس مراکز: 

والدین اور بچے ان فیملی سرگرمیوں میں ایک ساتھ شریک اتوار کو فیملی لرننگ پروگرام پیش کرتے ہیں۔ 

گ، اور کمپیوٹرس جیسے مضامین کے بارے میں سیکھ آپ کی فیملی ریاضی، سائنس، ریڈنہوتے ہیں۔ 

 جانے کے لیے مواد لے سکتے ہیں۔ لے گھر ی خاطر آپ عام طور پر مزید سیکھنے کسکتی ہے۔ 

 

والدین عاریت ان مراکز میں ایسے مواد ہوتے ہیں جو کچھ اسکولوں میں فیملی ریسورس مراکز ہوتے ہیں۔ 

تحفظ، اسکول، اور تعلیمی سرگرمیوں بچہ کی نشو ونما، تغذیہ،  کچھ موادپر لے کر گھر لے جاسکتے ہیں۔ 

 ہیں۔ ہوتے ھیل، ویڈیوز، ٹیپ ریکارڈرس، اور آڈیو ٹیپس ک ،ںیعموماً کتاب اںیہہیں۔ ہوتے کے بارے میں 

 

مفید اشارہ 

 

یملی کی اپنے بچہ کے اسکول سے رابطہ کریں یہ جاننے کے لیے کہ کیا ان کے یہاں فیملی ریسورس مرکز یا ف

 سیکھنے کی سرگرمیاں ہیں۔ 
 

 
اسکول کے اسٹاف کے بارے میں معلوم کریں کہ کون ان کے بچہ کے مستقبل کے منصوبہ کے والدین 

مدد کرسکتا ہے فیمیلیز کی یہ فیصلہ کرنے میں سلسلہ میں مدد کرسکتا ہے۔ ہائی اسکول کا رہ نمائی مشیر 

آپ اس کے مستقبل بچہ ہائی اسکول شروع کرتا ہے، تو  آپ کاکریں۔ جب کیا کہ طلبہ ہائی اسکول کے بعد 

ہائی اسکول کے آخری سال سے پہلے فیصلہ کرلینا کے منصوبوں کے سلسلہ میں بات کرنا شروع کردیں۔ 

اگر بچے کالج جانے کا فیصلہ بہت دیر میں کرتے ہیں، تو ان کو ان کی ضرورت سب سے زیادہ بہتر ہے۔ 

لینا کو ہائی اسکول میں کچھ کورسز طلبہ کو کالج کی تیاری کے لیے مل سکیں۔ کے تمام کورسز شاید نہ 

 دینا ہوتا ہے۔ بھی طلبہ کو کالج میں درخواست دینے کے لیے ہائی اسکول کا ٹسٹ پڑتا ہے۔ 

ہائی اسکول کے بعد میں اپنے بچوں کی کیا مدد کر سکتا/سکتی ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے  ۔ 7

 ؟بارے میں منصوبہ بندی کرسکیں



 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
چھ ٹیوشن وصول کرتے ہیں۔ ہیں۔ بہت سے کالسز مفت ہوتی ہیں، لیکن کبالغوں کے لیے بہت سے تعلیمی مواقع  

کالسز دن کے وقت اور شام میں پیش کی جاتی ہیں۔ بالغوں کی کالسز اکثر کمیونٹی کالجز، اسکولوں، 

 الئبریریوں، اور کمیونٹی مراکز میں منعقد کی جاتی ہیں۔ 

  

 کچھ تعلیم بالغان کالسز کالسز یہ ہیں: 

  

 یادی صالحیتیوں کے لیے انگلش زبان کی بن - (ESL)انگلش بطور ثانوی زبان 

 

 GED  بنیادی پڑھائی اور ریاضی کی صالحیتوں کے لیے، اور  – اور بنیادی صالحیتیںGED ( ہائی اسکول

  ے لیے( کے ٹسٹ کی تیاری ککی تکمیل

 

کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اکیڈمک پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ اکیڈمک پروگرام کالج کی تعلیم کے لیے بالغوں  

 ار کرتے ہیں اور فیس وصول کرتے ہیں۔ کو تی

  

IX تعلیم بالغاں ۔ 

 میں انگریزی پڑھنے یا دیگر کالسز کرنے کے لیے کہاں جاسکتا/سکتی ہوں؟ ۔ 1
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 اشارہفید م   

 

 آپ تعلیم بالغان کالسز کے لیے درج ذیل سے اطالعات حاصل کرسکتے ہیں:

 اپنے بچہ کے اسکول  -
 اپنے عالقہ کی کمیونٹی تنظیم  -
 اپنی پبلک الئبریری -
 آپ کے گھر کے قریب کمیونٹی کالج -
 مذہبی یا نسلی تنظیمات -
 9511-321-800-1ہاٹ الئن:  لیم بالغاںتعایلی نوائے کی  -

 )مفت فون کال(


