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    دفتری اوقات

    4:30—8:30جمعہ  -پیر 
  
 
 

 حاضری       
 گھنڻی کے اوقات         

 4:00دوپہر  – 9:00جمعہ  صبح  -پیر        

 

 آمد کا وقت
بجے سے پہلے اسکول نہیں آ  9:00طلباء صبح 

براه مہربانی اپنے بچے کی حوصلہ افزائی  سکتے۔
کریں کہ وه روزانہ بس میں سفر کرے تاکہ دیر سے 

 بس کی وجہنچنے کے امکانات سے بچا جا سکے۔ پہ
 تاخیرسے دیر ہوجانے کی صورت میں طلباء کو 

  سے پہنچنے والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ 
  

والد یا  کے بعد پہنچتا ہے تو 9:15اگر طالب علم 
ر ک سے کسی ایک کو اسے مین آفس میں الوالده میں 

 سائن ان کرنا چاہیئے۔
     

 غیرحاضری/ تاخیر
کامیابی کے لیئے وقت پر پہنچنا طالب علم کی 

اگر آپ کا بچہ کسی وجہ سے اسکول  انتہائی اہم ہے۔
سے پورے ِدن کیلیئے غیر حاضر ہو گا یا دیر سے 

اسکول پہنچے گا، کسی بھی صورت میں 
غیرحاضری کی درخواست جمع کروانے کے لیئے 

Coates  کی ویب سائٹ پر دیا گیا لنک استعمال کریں
پر کال  (3030-713-703)اسکول کی حاضری الئن یا 

ں دن پیغامات کریں، جہاں چوبیس گھنڻے/ ساتو
اگر اسکول کو والد/ والده کی  چھوڑے جا سکتے ہیں۔

جانب سے کوئی بھی کال موصول نہیں ہوتی تو غیر 
حاضری یا تاخیر بال عذر تصور کی جائے گی۔  

تک اسکول کو غیرحاضری کی بجے  10:30صبح 
نہ ملنے کی صورت میں والدین ایک آڻومیڻڈ اطالع 

فون کال (خود کار نظام کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا 
 پیغام) موصول کریں گے۔

طالب علم کی  -ذر والی غیرحاضری اور تاخیر ع •
ببیماری، خاندان میں کسی کی فوتگی، ڈاکڻر 

منٹ اور مذہبی تہوار منانے کی چھڻی۔  اپائن
فرد شدید نوعیت یا پرنسپل یا ان کے نامزد کره 

طویل المدت بیماری کی صورت میں ڈاکڻر کا نوٹ 
 طلب کرسکتے ہیں۔

 

 —سے پہنچنا  غیرحاضری اور تاخیربال عذر  •
خاندان کے ساتھ سفر، بچے کی دیکھ بھال کا 

مسئلہ، دیر تک سونا، چھڻیاں، اسکول سے غیر 
متعلقہ سرگرمیاں، ڻریفک یا بس کا چھوٹ جانا۔ 

کی طرف سے شدید نوعیت کی انتظامیہ 
غیرحاضریوں سے متعلق رسمی طور پر کاروائی 

 ۔کرنی ضروری ہے
  

 خاندان کے ساتھ سفر۔
FCPS  گھرانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وه

کے دوران سفر کے اسکول کی طے شده چھڻیوں 
کی طرف سے  انتظامیہاسکول  پروگرام بنائیں۔

تعلیمی سال کے دوران بنائے جانے والے ڻرپس کی 
سختی سے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کیونکہ اس 

ی وجہ سے تعلیم میں خلل طرح کی لمبی چھڻیوں ک
کو ایسے طالب علم کا داخلہ ختم کرنا  FCPS پڑتا ہے۔

ِدن یا اس سے زیاده  15ہو گا جو اسکول سے مسلسل 
کی طالب علم ے۔ غیر حاضر رہعرصے کیلیئے 

اسے دوباره اسکول  واپسی کے بعد، والد/ والده کو
 انا ہو گا۔ومیں داخل کر

  

اگر آپ لمبی چھڻیوں پر جانے کا سوچ رہے ہیں تو 
آپ کو جانے سے کم از کم دو ہفتے پہلے دفتر میں 

غیرحاضری کا ایک فارم جمع  والیلمبے عرصے 
 ں ہےئی ضمانت نہیکرانا الزمی ہے۔ اس بات کی کو

کہ طالب علم واپس آنے پر اسی کالس میں واپس 
 داخل کیا جائے گا۔

 چھڻی 
آپ کے بچے کے  ڻرانسپورڻیشن کے طے کرده 

معامالت میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کی صورت 
میں ، فرنٹ آفس میں ایک نوٹ بھیجنا الزمی ہے۔  

بجے تک  3:00نوٹ نہ ملنے یا فرنٹ آفس میں دوپہر 
نہ ملنے کی صورت میں، بچے کو  کوئی بھی اطالع

ابق گھر بھیج اس کے معمول کے طریقہ کار کے مط
کو کبھی بھی کسی ایسے شخص  دیا جائے گا۔  طلبا

کے ساتھ جانے نہیں دیا جائے گا جس کا ذکر 
ایمرجنسی کیئر کارڈ پر نہ کیا گیا ہو سوائے ایسی 

کہ والد یا والده میں سے کوئی ایک  میںصورت 
کی تصدیق کر کر کے اس شخص  وناسکول میں ف

فرنٹ آفس سے طالب علم کو لے جانے کی دیں۔ 
صورت میں، تمام بالغ افراد بشمول والدین کے لیئے 

 3:30بھی، شناختی کارڈ دکھانا الزمی ہے۔ دوپہر 
 بجے کے بعد جلدی چھڻی نہیں دی جائے گی۔

 ایمرجنسی کیئر کارڈ 
جسڻریشن یہ ایک الزمی فارم ہے جو تمام والدین ر

کے وقت یا اسکول کے پہلے دن مکمل کرتے ہیں۔  
ان معلومات سے ہمیں آپ کے بچے سے جڑی کسی 

بھی طرح کی ایمرجنسی صورتحال جاننے کے 
بارے میں مدد ملتی ہے۔  تعلیمی سال کے دوران، 

معلومات میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کی صورت 
 میں، آپ کو فوری طور پر دفتر میں اطالع دینا

الزمی ہے۔  

 

URDU 
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 کسی دوسری جگہ رہائش اختیار کرنا

اگر آپ کسی نئی جگہ گھر لے رہے ہیں تو اس 
کی ویب  FCPS ،عالقے کے اسکول کے بارے میں

سائٹ پر جا کر دیکھیں۔  تمام اسکولوں کی متعین 
بھی شامل ہے۔   Coatesکرده حدود ہوتی ہیں، اس میں 

ایسے والدین جو تعلیمی سال کے دوران حدود سے 
میں رہنا  Coatesباہر چلے جاتے ہیں اور پھر بھی 

طالب علم کی منتقلی کی ایک  میںچاہتے ہیں، وه دفتر 
درخواست جمع کروا سکتے ہیں، مگر داخلوں کی 

سطح کے لحاظ سے یہ پرنسپل کی جانب سے خارج 
 بھی ہو سکتی ہے۔

 

 ڻرانسپورڻیشن

 معموالت اور خاندان کے ساتھ پالن
بچے معموالت پر چلتے رہنے کے عادی ہوتے ہیں۔  

میں ہی ڻرانسپورڻیشن  ضروری حاالتآپ کو صرف 
پ اگر آ ول میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیئے۔کے معم

معمول سے ہٹ کر کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو  
اپنے بچے کے ڻیچر کو ایک نوٹ بھیجیں اور تبدیلی 

 والی صبح دفتر میں اطالع دیں۔  

  

اگر بچہ اپنے کسی دوست کے ساتھ گھر جانا چاہتا 
کی طرف سے ہے تو ہمیں دونوں بچوں کے والدین 

بسوں میں سیڻوں کے لحاظ ایک نوٹ ملنا چاہیئے۔ 
یں اضافی لوگ سفر نہیں سے جگہ ہوتی ہے اور اس م

کھیلنے کے لیئے کی جانے والی مالقاتیں کر سکتے۔ 
د رکھی جانی آپ کے بچے کے گھر پہنچنے کے بع

 چاہئیں۔

 

اگر آپ ڻرانسپورڻیشن سے متعلق کوئی بھی سوال 
پوچھنا چاہتے ہیں تو براه مہربانی  ڻرانسپورڻیشن کو 

 پر کال کریں۔ 249-7000 (703)

  
 کس اینڈ رائڈ

 )4:15-4:00اور دوپہر   9:10-8:55(صبح 
اپنے بچے کو صرف کس اینڈ رائڈ والی جگہ سے  •

 ہی لیں اور اتاریں۔

اپنی گاڑی کو جتنا ممکن ہو سکے آگے الئیں اور  •
 ڈیوڻی پر موجود اہلکاروں کے اشاروں پر چلیں۔

قت و بچے کے گاڑی سے اترنے اور بیڻھنے اپنے •
عملے کے کسی رکن کی طرف سے گاڑی کا 

دروازه کھولنے اور بند کرنے کا انتظار کریں اور 
گاڑی کا دروازه اسکول کی عمارت کی جانب ہونا 

 ہیئے۔چا

جب تک عملے کا کوئی رکن وہاں موجود نہ ہو،  •

 اپنے بچے کو مت اتاریں۔

سوائے اس کے کہ آپ کو ایسا کرنے کا کہا  •
 جائے، دوسری گاڑیوں سے آگے مت جائیں۔

طلباء کو بسوں کے کھڑی ہونے والی جگہ پر  •
 مت اتاریں۔

کے بعد لے کر  9:15اگر آپ اپنے بچے کو صبح  •
تاخیر سے آنے واال پاس لینے آپ کو  آتے ہیں تو

و اپنے بچے ک گاڑی کھڑی کر کےکے لیئے اپنی 
   ۔چاہیئےمرکزی دفتر میں خود لے کر آنا 

  
 بس سوار

 FCPS  ان طلباء کے لیئے بس کی سہولت فراہم کرتا
زیاده دور کے فاصلے ہے جو اسکول سے ایک میل 

بس سواروں کو ان رہنما اصولوں کی  پر رہتے ہیں۔
 :پابندی کرنی چاہیئے

سے گزرنے یا وہاں کھیلنے کسی بھی نجی امالک  •
 سے اجتناب کریں۔

حفاظتی پیڻرول کے ساتھ تعاون کریں اور بس  •
 کی بات سنیں۔ڈرائیور 

منٹ پہلے بس  10-5بس پہنچنے والے ڻائم سے  •
 اسڻاپ پر پہنچ جائیں۔

نشستوں پر بیڻھے رہیں اور بس پر اپنی اپنی  •
 ڑھنے کے بعد آہستہ آواز میں بات کریں۔چ

اسکول کے بعد، کنڈرگارڻن جانے والے بچوں کو  •
بس اسڻاپ پر کسی بالغ فرد کا  ،لینے کے لیئے

 موجود ہونا الزمی ہے۔

طلباء پر اسکول میں مناسب رویے کے حوالے سے  
بنائے گئے اصولوں کا اطالق بس میں سواری کے 

اسکول میں  ن اور بس اسڻاپ پر  بھی ہوتا ہے۔دورا
برے رویے کو درست کرنے کے حوالے سے اڻھائے 
جانے والے تادیبی اقدامات کا اطالق بس میں اور بس 

 اسڻاپ پر بھی کیا جائے گا۔
 

  چلنے والےپیدل 
ڈ وں، سائپیدل چلنے والے طلباء کو مقرر کرده راست

جہاں  چلنا چاہیئےواکس اور کراس واکس پر 
چھڻی کے وقت، تمام  ڑا ہوتا ہے۔کراسنگ گارڈ کھ
کھیل کے میدان کی طرف والے  ،پیدل چلنے والے

سے باہر نکلیں گے، اس میں  4دروازه نمبر 
 ں سے ان کےکنڈرگارڻن کے بچے بھی شامل ہیں جہا

 سکتے ہیں۔ والدین انہیں لے جا

 طلباء پر اسکول میں مناسب رویے کے حوالے سے
گھر پیدل آنے جانے  ،بنائے گئے اصولوں کا اطالق

 کے دوران بھی ہوتا ہے۔

 

 پارکنگ اور بچوں کو النا لے جانا

ی ے ایسی کسی بھریاست ورجینیا کے قانون کی رو س
نع ہے جس سے آگے لے جانا م اسکول بس سے گاڑی

ہم کو اتارا یا بڻھایا جا رہا ہو۔  اسکول کے بچوں
اسکول کے سامنے  ،اسکول آنے اور چھڻی کے وقت

ہ پر پارکنگ کی اجازت بسیں کھڑی کرنے والی جگ
ان اوقات کے دوران اسکول کے سامنے  نہیں دیتے۔

 گاڑی کھڑی کرنے سے گریز کریں:

 9:20سے  8:30جمعہ صبح  -پیر   •

 بجے کے بعد 3:00جمعہ دوپہر -پیر  •

  
 عام معلومات

 سالگره کی تقریب کے دعوت نامے

سالگره کی تقریب کے دعوت نامے اسکول میں تقسیم  
کیئے جاسکتے ہیں، صرف اس صورت میں کہ اگر 
آپ کا بچہ اپنی پوری کالس کو دعوت دے رہا ہے۔  

اگر وه صرف چند طلباء کو بال رہا ہے تو اسے 
نڻنے کی اجازت نہیں دی میں دعوت نامے بااسکول 

دفتر کی طرف سے طلباء کے پتے اور جائے گی۔ 
 فون نمبر دینے کی اجازت نہیں ہے۔  

 

 سالگره کی چیزیں

چیزیں بچے کی ساگره پر بھیجی جا  سادهسالگره والی 
انڻے ککھانے اور کاڻنے کے لیئے چھری  سکتی ہیں،

عام میڻھی چیزوں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 
کے بر عکس ہم غذائت والے سنیکس کی حوصلہ 

 افزائی کرتے ہیں۔  

   
سالگره کی چیزیں بھیجنے کے بارے میں ڻیچر کے 

ت طے کر لیئے جانے چاہئیں۔  ساتھ پہلے سے معامال
یں لنچ کے دوران کھائی جائیں بھیجی جانے والی چیز

غبارے اور تحائف والے لفافے بھیجنے کی  گی۔
 اجازت نہیں ہے۔

  
 سیل فون

اسکول میں سیل فون کی اجازت ہے مگر انہیں بند 
ض بعاور بیک پیک میں رکھنا چاہیئے۔  ہونا چاہیئے

اسائنمنٹ کے لیئے سمارٹ حاالت میں ڻیچر کالس 
 اگر سکتے ہیں۔عمال کرنے کی اجازت دے فون است

نکال تو اسے ضبط ڻیچر کی اجازت کے بغیر  ،فون
ضبط شده فون صرف والدین ہی آ کر  کر لیا جائے گا۔

 لے جا سکتے ہیں۔
اسکول میں کسی بھی طرح کی آن الئن سوشل نیٹ 
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لم اسکول میں طالب ع ورکنگ کی اجازت نہیں ہے۔
کو اپنے ذاتی فون یا اسکول کی ڈیوائس پر کسی بھی 

طرح کی سوشل نیٹ ورکنگ کرنے کا نتیجہ بھگتا 
پڑے گا جس میں، مگر ان ہی تک محدود نہیں، اس 
طالب علم کی معطلی یا نیٹ ورک تک رسائی ختم 

 کردینا شامل ہیں۔
 

 کالس کی تقریبات
ی کہم ہر کالس کو سال میں دو تقریبات منعقد کرنے 

والدین سے اکثر چیزیں النے اور  اجازت دیتے ہیں۔
تقریب میں ہونے والی سرگرمیوں میں مدد کرنے کی 

گزارش کی جاتی ہے۔  تفصیالت کے لیئے اپنے بچے 
 کے ڻیچر سے رابطہ کریں۔

  
 لباس کے قواعد

تمام طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وه ایسا لباس 
 کے لیئےکے تعلیمی ماحول  K-6پہنیں گے جو 
میں  ایسا لباس جس سے تعلیمی ماحولموزوں ہے۔ 

و طلباء کقابل قبول ہے۔  خلل یا انتشار پھیلتا ہو، نہ
 hoodsاسکو ل کی عمارت کے اندر ڻوپیاں اور 

(قمیض سے جڑی ڻوپی) پہننے کی اجازت نہیں ہے۔  
 اور م کے مطابق، صاف ستھرا ہونا چاہیئےلباس جس

ی کے معیار پر پورا تحفظ، اچھے ذوق اور شائستگ
اترنا چاہیے اور کمر اور سینے کا درمیانی حصہ اور 
زیر جامہ نظر نہیں آنا چاہیئے۔  لباس کے قواعد سے 

کا  2613متعلق اضافی تفصیالت کے لیئے ریگولیشن 
طالب علم کے نا مناسب حالیہ ورژن مالحظہ کریں۔ 

انداز میں تیار ہونے کی صورت میں، ہم والدین سے 
کریں گے کہ وه اسکول میں دوسرے کپڑے لے  توقع

 کر آئیں۔
  

 فیلڈ ڻرپس
تعلیمی سال کے دوران، کالسیں ایسے فیلڈ ڻرپس کر 

 سکتی ہیں جن کا تعلق براه راست باقاعده تدریسی
والدین کے لیئے الزمی ہے کہ  پروگرام سے ہوتا ہے۔

وه اجازت والی پرچی فیلڈ ڻرپ کے مقرره دن سے 
ہم زبانی اجازت قبول نہیں کر بھیج دیں۔  پہلے واپس

حفاظت اور انشورنس کی وجہ سے، چھوڻے   سکتے۔
بھائی بہن طلباء کی نگرانی کرنے والے والدین کے 

 زیاده تر فیلڈ ساتھ فیلڈ ڻرپس پر نہیں جا سکتے۔
گی کرنی پڑتی ہے جسے ہر یادائ ڻرپس کے لیئے

الت بعض حاانے کے لیئے ادا کرنا الزمی ہے۔ گھر
ء کے مت والے لنچ کے اہل طلبامیں، مفت اور کم قی

ی تاہم، کسگی میں کمی کی جا سکتی ہے۔ یادائ لیئے
نہ  گییادائڻرپ مفت نہیں ہے۔  بھی صورت میں فیلڈ

کرنے والے طلباء کو فیلڈ ڻرپس سے نکال دیا جائے 
 گا۔

  
 صحت کی خدمات

نسخہ جاتی ادویات اور نسخے  اسکول میں ادویات:
یر ملنے والی زیاده تر ادویات کا کسی بالغ فرد کے بغ

اسکول کے  ی سخت نگرانی میں ہونا الزمی ہے۔ک
عملے کو ادویات کا انتظام سمبھالنے کے حوالے سے 

بنائے گئے اجازتی فارم اسکول میں اور آن الئن  
www.fcps.edu/forms پر دستیاب ہیں۔ 

ر م پاگر طالب علم کے جس  گھر پر کب رکنا چاہیئے:
کوئی دھپڑ، آنکھوں  میں سوجن اور پانی ، بخار ، 
گلے میں خراش، الڻیاں یا  دست لگے ہوئے ہیں تو 

اسے اس وقت تک گھر پر رہنا چاہیئے جب تک کہ 
ڈاکڻر کے طرف سے اس بات کی تصدیق نہ کر دی 
جائے کہ یہ عالمتیں کسی لگنے والی بمیاری سے 

محکمہٴ صحت کی طرف سے ی۔ تعلق نہیں رکھت
تجویز کیا جاتا ہے کہ اسکول آنے سے پہلے، بچوں 

گھنڻے تک گھر پر رکنا  24کو بخار اترنے کے بعد 
 چاہیئے۔

ہمارے  ل حاالت میں آپ کو کال کرتے ہیں:ہم درج ذی
اسکول کے ہیلتھ روم کا امدادی عملہ لگنے والے 

امراض کو روکنے اور ان سے محفوظ رکھنے کے 
ہم درج ذیل عالمات کے  لسلے میں کام کرتا ہے۔س

 ظاہر ہونے پر آپ کو کال کریں گے:
 بخار اوپرڈگری سے 100  •
 دردمسلسل پیٹ میں  •
 الڻیاں •
 غیرمعولی دھپڑ •
 دست •
 جوئیںسر میں  •
 آنکھوں میں سوجن اور اخراج •
 مسلسل کھانسی •
 سر دکھنا •

  

 
 
 
 
 
 
 
 

جلد سے جلد آکر لے ان عالمات کے حامل طلباء کو 
ہنگامی صورتحال میں رابطہ کرنے  جانا چاہیئے۔

ہم آپ سے گزارش والے تمام نمبروں کو نیا رکھیں۔ 
کرتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کے سر میں جوئیں 

ہیں، گلے میں خراش، خسره یا کوئی اور لگنے والی 
 بیماری ہے تو اسکول کو اطالع دیں۔

   
(ِجلد کی ایک  impetigoبعض دھپڑ، آشوب چشم، 

(داد کی بیماری) اور  ringwormمتعدی بیماری)، 
scabies (خارش) دوسرے کو  الب علم سےایک ط

ایسی عالمات رکھنے والے کسی بھی  لگ سکتی ہے۔
طالب علم کے لیئے اسکول آنے سے پہلے، ڈاکڻر کی 
طرف سے ایک نوٹ درکار ہو گا جس پر اس بات کی 

کہ یہ لگنے والی بیماری تصدیق کی جانی چاہیئے 
اسکول آنے سے پہلے تمام طلباء کا بخار  نہیں ہے۔

 گھنڻے پہلے اتر جانا چاہیئے۔ 24
  

 ہوم ورک
ہوم  ،و اسکول نائٹ کے دوران والدین کواساتذه بیک ڻ

ورک کے حوالے سے بنائی جانے والی اپنی انفرادی 
 پالیسی کے بارے میں  بیان کریں گے۔  

 
 ر مل جانے والی اشیاءگم ہو جانے او

اسکول میں ملنے والی غیر شناخت شده تمام اشیا کو 
ں والی کے کپڑو ”Lost and Found“کیفے ڻیریا میں 

دھوپ والے چشمے، جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ 
دفتر میں  اشیاء زیورات اور ملنے والی دوسری 

اور   بچانےگمنے سے  چیزوں کورکھی جاتی ہیں۔ 
و  ڈھونڈنے میں مدد کرنے کے گمی ہوئی چیزوں ک

لیئے، اتار کر رکھنے والے تمام کپڑوں، جوتوں، لنچ 
ال کے س ه پر مالک کے نام کی پڻی لگائیں۔باکس وغیر

آخر میں دعوے کے بغیر والی تمام چیزوں کو فالحی 
 اداروں میں بطور عطیہ دے دیا جاتا ہے۔

  
 لنچ پروگرام

 ہیں یا پھر طلباء یا تو اپنا لنچ گھر سے ال سکتے
 اسکول میں خرید سکتے ہیں۔  اس سال کی قیمتیں:

 لنچ             طلباء               ناشتہ    
 3.25$             1.75$            ادائیگی

 ےکبغیر ادائگی     بغیر ادائگی کے     کم قیمت    
 

 لنچ               ناشتہ        بالغ افراد    
  4.50$             2.20$        ادائیگی
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 ادئیگی کیسے کی جائے:

یہ ایک   www.MySchoolBucks.com. :آن الئن
اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی رقم کسی بھی  مفت سروس ہے۔

 وقت دیکھی جا سکتی ہے۔

کے نام لکھ کر  Coates Food Services:  چیک چیک
لفافے پر بچے کا پہال اور آخری نام، گریڈ  بھیجیں۔

 صرف کھاناول اور ڻیچر کا نام تحریر کریں۔ لی
 خریدنے کی صورت میں نشاندہی کریں۔  

والدین اپنے بچے کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع   نقد:
کروا سکتے ہیں ایسا کرنے کے لیئے پیسے ایک 

پنے بچے کا پہال اور لفافے میں ڈالیں اور اس پر ا
آخری نام، گریڈ لیول اور ڻیچر کا نام لکھ کر بھیج 

 دیں۔  

  
 مفت اور کم قیمت والے کھانے

خوراک اور غذایت کی خدمات کی جانب سے 
اگست میں  ،درخواست کے فارم تمام گھرانوں کو

اکتوبر تک جمع  فارمیہ  ال کردیئے جائیں گے۔ارص
اہلیت رکھتے  ایسے خاندان جو کرانے ضروری ہیں۔

ہیں انہیں ہر سال درخواست جمع کرانی الزمی ہے۔  
 کوئی رعائت نہیں۔

  
 کانفرنسڻیچر والدین/ 

پہلے گریڈنگ پیریڈ کے آخر  کانفرنسڻیچر والدین/ 
میں اور سال کے دوران کسی بھی وقت، ڻیچر یا 

ے جانے پر، منعقد والدین کی جانب سے گزارش کیئ
نے کے لیئے ڻیچر نس طے کرکانفر ہیں۔ کی جاتی

کی  Coatesتمام اساتذه کے ای میل سے رابطہ کریں۔ 
 ویب سائٹ پر موجود ہیں۔

  
 ممنوعہ اشیاء

براه مہربانی اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے 
کے پاس اسکول میں کوئی بھی "دکھاوے والی" چیز 

نہیں ہے، جیسے کہ نقلی بندوقیں، چھریاں وغیره۔ 
بچوں کو اسکول میں کھلونے النے کی اجازت نہیں 

ہے سوائے اس کے کہ کالس روم ڻیچر کی طرف 
 سے النے کا کہا گیا ہو۔  

  
SACC 

اسکول جانے والی عمر کے بچوں کی دیکھ بھال کا 
پروگرام فیئرفیکس کاؤنڻی کی جانب سے ایک تفویض 

کے اوقات  کرده پروگرام ہے جس کے ذریعے اسکول
ھ نہ دیکسے پہلے اور/ یا بعد میں بچوں کو پیشہ ورا

کا پروگرام  SACCجبکہ بھال فراہم کی جاتی ہے۔ 
ہے، مگر پھر  ہمارے اسکول میں ہی پیش کیا جاتا

ایک علیحده پروگرام ہے اور اس کا اپنا  SACCبھی 
 عملہ، توقعات اور قوائد ہوتے ہیں۔  

 Coates  میں پیش کیئے جانے والےSACC  پروگرام
 اس نمبر استسے رابطہ کرنے کے لیئے براه ر

ستیں اور درخوا پر کال کریں۔ 713-3060 (703)
کے  8989-449(703)رجسڻریشن بچوں کے دفتر 

 ۔  انی چاہئیںذریعے جمع کرائی ج

  
 طالب علم کے حقوق اور ذمہ داریاں

فیئرفیکس کاؤنڻی پبلک اسکولز میں طلباء کے قانونی 
حقوق اور ذمہ داریاں اور  طرز عمل کے ضابطے 
اور نظم و ضبط سے متعلق قوائد و ضوابط، جن کا 

حالیہ کے  2601اطالق طلباء پر ہوتا ہے، ریگولیشن 
ورژن (طلباء کے حقوق اور ذمہ داریوں کا کتابچہ) 
میں بیان کیئے گئے ہیں، جو ہر طالب علم کو اگست 

 میں بانڻے جائیں گے۔

 

سال کے شروع میں، انتظامیہ اور اساتذه کالس روم 
میں کاؤنڻی اور اسکول میں قائم کرده قوانین کے 

حوالے سے بنائے گئے اسباق بیان کریں گے اور ان 
قوانین کو ہر تھوڑے عرصے کے بعد دہرایا جائے گا۔  

والدین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وه ان 
قوانین کے بارے میں جانکاری حاصل کریں اور ان 

کی پاسداری کریں کیونکہ یہ اسکول میں ایک اچھے 
 شہری بننے کی ضمانت ہے۔

  
 فولڈر اجمعرات والے دن ک

میں اسکول  ولڈرجمعرات کو گھر لے جانے والے ف
ہوتی  معلوماتاور گھر کے درمیان رابطے کی اہم 

اس لفافے میں طالب علم کے کام کے نمونے اور  ہیں۔
 ے والے سےش رفت کپی ،ڻیچر کی جانب سے

اپنے بچے کی پیش رفت  تفصیالت شامل ہوتی ہیں۔
کے بارے میں با خبر رہنے کے لیئے گھر بھیجے 

 طریقہ ہے۔جانے والے کام کا جائزه لینا ایک اچھا 
 

کی تقریبات کے  PTAاس کے عالوه، اسکول اور 
والے فولڈرز میں بارے میں فالئیر بھی ان جمعرات 

ایک دفعہ پرنسپل کی جانب سے  بھیجے جائیں گے۔
منظوری مل جانے کے بعد، طالب علم کے جمعرات 

مول بش، والے فولڈر میں کمیونڻی سے متعلق معلومات
مطابق گھر بھیجے جاتے فالئیر، طے شده شیڈول کے 

 ہیں۔  

 

 اسکول میں آ کر ملنا:

و سے تمام مالقاتی حضرات اسکول بورڈ پالیسی کی ر
دفتر میں رپورٹ کرنی  اسکول آنے پر کے لیئے،

سائن ان کرتے وقت شناختی کارڈ الزمی ہے۔ 
ضروری ہے۔ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ 

س بات کا دیہان آپ اسکول آئیں، مگر براه مہربانی ا
کی وجہ سے رکھیں کہ بغیر طے کی گئی مالقاتوں 

 ےوالدین کو اساتذه کے ساتھ پہلخلل پیدا ہو سکتا ہے۔ 
والدین بغیر وقت سے مالقات طے کر لینی چاہیئے۔ 

طے کیئے کسی بھی دن اپنے بچے کے ساتھ کیفیڻیریا 
  میں آ کر لنچ کر سکتے ہیں۔

ہم کنڈرگارڻن جانے والے بچوں کے والدین سے 
گزارش کرتے ہیں کہ لنچ کے دوران آ کر ملنے والی 

باقاعده مالقاتوں کے لیئے ڻیچر کی ہدایات پر عمل 
 کریں۔  

 

 رضاکار

Coates  اورFCPS  رضاکار کی کامیابی کے لیئے
صرف  نہرضاکاروں کو  افراد اہمیت کے حامل ہیں۔

ہے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی  خوش آمدید کہا جاتا
اء کے تعلیمی عمل میں شامل کی جاتی ہے کہ وه طلب

پنی رضاکارانہ سرگرمیوں کے رضاکاروں کو اہوں۔ 
اسکول جانے کی اپنے چھوڻے بچے، جو ابھی  دوران

کی  اسکول ساتھ نہیں النے چاہئیں۔عمر کے نہیں ہیں، 
 عمارت میں داخل ہوتے وقت، رضاکاروں کو ایک

فرنٹ آفس میں سائن ان کرنا  لینے کے لیئے  بیج
ے ہوئے سائن ضروری ہے اور عمارت سے باہر جات

ہم تمام رضاکاروں کی حوصلہ آؤٹ کرنا الزمی ہے۔ 
  میں شامل ہوں۔ PTAافزائی کرتے ہیں کہ وه 

 

 ذرائع

والدین اسکول میں ہونے والی تقریبات اور واقعات 
ذیل ذرائع کے درج  ،کے بارے میں حالیہ خبریں

 ذریعے حاصل کر سکتے ہیں:

•  Coates Thursday Folder اپنے بچے کا فولڈر
 ہر ہفتے چیک کریں۔

• Coates  جمعرات والے فولڈرکا ماہانہ نیوزلیڻر)  
  میں گھر بھیجا جاتا ہے)

• Coates ب سائٹ:کی وی  
• News You Choose ۔ای میل سسڻم Coates  کی

ویب سائٹ پر جا کر ان پیغامات کے لیئے سائن 
 اپ کریں۔

• Coates  :کا فیس بک پیج 
yww.facebook.com/coateselementarw
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