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 پرنسپل
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 اہم رابطہ معلومات

 

 2380-236 (718)    مرکزی دفتر             

        7299-331 (718)     اسکول فیکس

 

 

 PS205Clarion.org اسکول یک ویب سائٹ

 

  Feiga Mandel fmandel3@schools.nyc.org پرنسپل: 

 Leonie Birmingham lbirmingham@schools.nyc.orgنائب پرنسپل: 

Michael Silverman msilverman2@schools.nyc.org  

 Katherine Lynch   

 klynch20@schools.nyc.org 

 

  Cindy Cavallaro ccavallaro@schools.nyc.gov والدین رابطہ کار:  

 

یز:    Carrie Haase chaase@schools.nyc.gov اسکول سیکریٹتر

Maria Winikor mwinikor@schools.nyc.gov 

Lola Bizas lbizas@schools.nyc.gov 

 Ornella Comisi    

 ocomisi@schools.nyc.gov 

 

  Denise Philbert dphilbert@health.nyc.gov نرس:  

 3182/3183ایکسٹنشن    236-2380 (718)

 

 Karen Rizak 205clarionpta@gmail.com ( صدر: PTAانجمِن والدین واساتذہ )

 

 

 20k205@schools.nyc.gov اسکول ای میل:  
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 عزیزی والدین اور رسپرست، 

۔ ہماری  2021-2022بطور ےک پرنسل، میر آپکا 
ی

لیر استقبال کرنا چاہونگ تعلییم سال، ایک "ہوم کمنگ" سال ےک 

اک ےک والدین، اساتذہ اور طلبا یک اسکول برادری ایک ایسا اسکول  لیر عہد بستہ ہے جہاں اشتر ماحول تخلیق کرنے ےک 

۔ وریات یک تکمیل ہوتر ہے ، جذباتر اور تعلییم ضے  ذریےع طلبا یک سماجی

 P.S. 205  ۔" س موضوع لیر محنت ےس کام کرتر ہے ے یک ایک برادری ہیر جو فضیلت ےک  میر ہمارا موٹو ہے "ہم متعلمیر

، ہمارے اہداف م کہ بنیادی تعلییم معیارات پر مبنے ایک ہم آہنگ نصاب کو ذہن میر رکھتر ہونے یر شامل ہے مشتر

تخلیق کرےک، "نشو ونما یک ذہنیت " ےک ذریےع ایک سماجی اور جذباتر نصاب شامل کرےک اور اسکول، گھر اور برادری ےک 

اکتیر تشکیل دے کر طلبا یک حصولیابیوں کو فروغ دینا۔ ے رسر  مابیر

۔ جبکہ یہ کتابچہ  P.S. 205ومات فراہم کرتا ہے جو آپ بطورذیل کا دسنر کتابچہ وہ معل
ی

اسکول برادری ےک اہم پائیر ےک

۔ براِہ  ٹھ سکیر ہیر
ُ

ے ہے کہ تعلییم سال ےک دوران دیگر سواالت ا ، مجھے یقیر متعدد اسکول ےس متعلقہ امور ےس متعلق ہے

ورت رابطہ کریں۔ براِہ مہرباتے اس کت ابچے کو دھیان ےس پڑھیر تاکہ آپ تمام رہنما کرم بالجھجھک اسکول ےس حسِب ضے

گیہ ایک ایےس اسکویل ماحول کو فروغ دیتے میر اہم ہے جو  ۔ آپگ آ گاہ ہوسکیر خطوط، پالیسیوں اور توقعات ےس آ

۔  محفوظ ہے اور موثر طور ےس کام کرتا ہے

لیر ہمارے اسکول یک ویب سائٹ  وں اور جدید معلومات ےک  اس کتابچے کو پڑھیے ےک عالوہ، میر آپکوختی

ps205clarion.org لیر مدعو کرتر ہوں۔  پر جانے ےک 

  
ی

ے ہے کہ ہمارے تمام طلبا سیکھ سکیر ہیر اور سیکھیر ےک لیر موافق مواقع اور ماحول  اگر ہمارا یقیر انہیر سیکھتے ےک 

کہ اہداف تک پہنچتے میر ہمارے ساتھ شامل ہونے یک گزارش کرتر فراہم کیا  ، میر آپ ےس ہمارے مشتر ۔ اسلیے جانے

 ہوں۔

 بخلوص،

Feiga Mandel 
 پرنسپل
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ی
 بیانیہ نظریات

PS 205  ے پر عہد بستہ ہے کہ تمام بچوں کو سیکھتے کا حق حاصل ہے اور ایےس ماحول میر سیکھ اس یقیر
 کا توازن فراہم کرتا ہے اور ساتھ یہ 

ی
سکیر ہیر جو ایک کڑے نصاب، فنون اور ٹیکنالوجی ےک ذریےع افزودیک

ےک  PS 205 ساتھ، سماجی اور جذباتر معاونت بیھ، یہ ہمارا نظریہ ہے کہ مناسب فراہم کردہ وسائل ےک
۔

ی
ے یک مدد کریں ےک  جو معارسر

ی
ے بن جائیر ےک  طلبا خودمختار تاحیات معلمیر

ن بیانیہ  نصب العی 

لیر ایک  ے ہے کہ تمام طلبا کو ایک معیاری تعلیم دی جانے جو انےک مستقبل یک کامیاتی ےک  یہ ہمارا نصب العیر
، اساتذہ اور برا ے ۔ عمےل ےک اراکیر

ی
ے پر مشتمل اسکول برادری ملکر بطور ٹھوس بنیاد کا کام دے یک دری ےک اراکیر

، محفوظ اور معاوننر ماحول   کہ ہر طالب علم ایک مشموالتر
ی

لیر کام کریں ےک ایک ٹیم یہ یقینے بنانے ےک 
۔  میر اپنے مکمل استعداد تک پہنچے

 نصاب

ELA: 

ELA  ے استعمال کرنر ہونے میر ورک شاپ نمونے ےک استعمال میر ایک مخترص سبق، رہنماتے کردہ طریِق کار اور گریڈ ےس متناسب میر
ے کا ایک  خود مختار کام۔  ے پر مبنے ثبوت کا استعمال کرنر ہونے قرینی مطالعہ کرتر ہیر جس میر معلوماتر اور ادتی میر تمام کالسیر میر

۔توازن شامل ہوتا ہے  ک ےک دوران مختلف  اور ساتھ یہ پیش قدم ادبیات اور فریم ورک کو بیھ ہم آہنگ کرتر ہیر یس بال طلبا لتر
۔ ہ بڑھانر ہیر اور ساتھ یہ وسائل ےس مطالعہ اور تحریر کرنر ہیر ے ےک ذریےع علیم ذختر طلبا یک تشخیص ےک نتائج  متنوں اور مضامیر

ورت گروہ بندی یک جاتر  ۔یک بنیاد پر حسِب ضے ہ الفاظ کا پہےل  SWDsاور  ELLsتمام اسباق میر  ہے لیر لینگوج اسٹیمس، ذختر ےک 
۔ UDLتعارف اور ساتھ یہ  اساتذہ خود مختار کام ےک دوران شائع کیر گیے مسابقت طلب کاموں ےس  ےک ذریےع معاونتیر شامل ہیر

۔ لیر منصوبہ بندی کرنر ہیر  ےک 
ی

 افزودیک

 ریاضن 
 

۔ریاضے یک مشقیر میتھ ِان   شامل  فوکس کو استعمال کرنر ہونے سنگاپور طریِق کار پر مبنے ہیر
ی

اسباق میر دوبارہ تدریس اور افزودیک
 ہم 

ً
۔ ریاضے کا نصاب گریڈ ےس گریڈ تک عمودا ورت گروہ بندی یک جاتر ہے ۔ طلبا یک تشخیص ےک نتائج یک بنیاد پر حسِب ضے ہیر

۔ مہارت پر توجہ مرکوز یک جاتر ہے اور سا  تھ یہ حقیقر دنیا ےک مسائل حل کرنے ےک ذریےع اطالق کرےک عمیق فہم پر۔آہنگ ہے
 

SEL )سماجی جذباتر تدریس( 
 

کہ زبان کا روزانہ  لیر نشو ونماتے ذہنیت یک مشتر ، جذباتر اور تعلییم فضا قائم کرنے ےک  اساتذہ کالس روم میر ایک مثبت سماجی
لیر کالس روم استعمال کرنر ہیر تاکہ طلبا مسابقت طلب تعلییم   ۔ اس طریِق کار کو مستحکم کرنے ےک  کاموں کو انجام دے سکیر

۔  نمائشوں کا استعمال کیا جاتا ہے
۔ SELاسباق میر حصہ لینر ہیر اور ساتھ یہ روزانہ  SELتمام کالسیر ہر روز   چیک ِان میر

 
ENL  

 
۔ ہر گریڈ کو ایک  و طلبا ک ENLتمام  استاد تفویض ہوتا ہے جو بچوں کو  ENLہم آہنگ نمونے ےک ذریےع خدمات فراہم یک جاتر ہیر

طلبا کو انگ لساتے  ENLطلبا کو معاونت فراہم کرتا ہے یا  ENLخدمات فراہم کرتا ہے یا تو کالس روم استاد ےک ساتھ تدریس دے کر 
لیر اسیہ سبق یک ا وریات یک تکمیل ےک  ۔ضے  ضافے معاونتوں اور تدری    ج ےک ساتھ تدریس دے سکتا ہے
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 صوتیات / الفاظ کا مطالعہ

 

وی کرنر ہیر جو ایک  K-3گریڈز  ۔ Orton Gillinghamریڈنگ ریفارم یک پتر   پر مبنے طریِق کار ہے

 سائنس

۔  K-5سائنس فیوژن، فوس اور / یا سائنس ڈایمینشن کا گریڈز   ELAمیر سائنس اسکوپ اور سیکونس ےک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے
۔  میر تعلیم ےک عنوانات کو ہم آہنگ کیا جاتا ہے

 علوم
ی
ت  معاشر

۔  K-5گریڈز  ۔ ELAمیر پاسپورٹ ٹو سوشل اسٹڈیز کا استعمال کیا جاتا ہے  میر تعلیم ےک عنوانات کو ہم آہنگ کیا جاتا ہے

 

 فنون
 

P. S. 205  ۔ ہم فنون یک ۔  3مکمل برصی فنون اساتذہ اور  2میر فنون زندہ ہیر ل وقنر موسیقر ےک اساتذہ ےک ساتھ اعانت کرنر ہیر
ُ

 ک
 

COVID  ۔
ی

 یک پابندیوں یک وجہ ےس یہ پروگرام اس سال مختلف قابلیتوں میر پیش کیر جائیر ےک
۔ اسےک عالوہ، ایک بینڈ اور نیا وضع کردہ جاز بینڈ۔   ا ہے نگ آرکستر ہمارے پاس کوررس، ابتداتے اور وسیط وائلن اور ایڈوانسڈ استر

۔  بہت ےس طلبا ریکارڈر، بیلز، یک بورڈ اور گٹار بجانا سیکھتر ہیر
 

۔  ےک ریزیڈنٹس کالس روم استاد ےک  Marquis Studiosہمارا پانچواں گریڈ ڈانسگ کالس روم ےک ساتھ بال روم ڈانس سیکھتا ہے
ے تمام تعلییم سال ےک دوران گریڈز  ، مختلف نوعیت یک آرٹ ریزیڈنستر ۔ K-5ساتھ کام کرنر ہیر  ےک ساتھ فراہم یک جاتر ہیر

 

STEM 
 ہم

ل دن  
ُ

۔ تمام طلبا  / STEMکلستر اساتذہ ہیر اور ایک   STEMہمارے پاس دو ک یری استاد ہے تدریس میر ہفتہ وار حصہ  STEMالئتی
 اور معلومات حاصل 

ی
۔ طلبا اپنے تعلیم یک افزودیک ۔ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال حکمت عملیانہ اور قابلیت ےک ساتھ کرنر ہیر لیتر ہیر

۔ لیر ٹیکنالوجی کا اطالق کرنر ہیر  کرنے ےک 
 

۔ طلبا آتے پیڈز اور لیپ ٹاپس   ۔ ہر کالس روم گوگل کالس روم لنک تمام کالس رومز میر متعامل وہائٹ بورڈز ہیر کا استعمال کرنر ہیر
۔  ےس وابستہ ہے

 اسکول ےک اوقات کار

   2:50دوپہر  – 8:00پتر        صبح 

   2:50دوپہر  – 8:00منگل     صبح 

   2:50دوپہر  – 8:00صبح  بدھ     

      2:50دوپہر  – 8:00جمعرات  صبح 

   2:50دوپہر  – 8:00جمعہ  صبح 
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 یک آمد ےک طریقہ ہائ  کارصبح  

 قطار بندی – 8:00  
۔  تمام بچوں ےک لی  عمارت می  داخل ہوئن ےس پہےل ایک مکمل شدہ روزانہ صحت یک جانچ پیش کرنا الزیم ہے

68th  یٹ بغیل دروازہ )ایکزٹ ا 3استر  سامیے کا دروازہ -( بس طلبا، رکاوٹوں ےس متی

67th  یٹ بغیل دروازہ )ایکزٹ  2( گریڈ 2استر

 ( کنڈرگارٹن5کچن ےک ساتھ پچھال دروازہ )ایکزٹ   

یٹ )ایکزٹ  68thکورٹ یارڈ     3( گریڈ 7استر

یٹ )ایکزٹ  68thکورٹ یارڈ     ( پری کنڈرگارٹن7استر

یٹ )ایکزٹ  67thکورٹ یارڈ     1( گریڈ 8استر

یٹ ےک قریب ترین ہے )ایکزٹ  67thاسکول احاےط آڈیٹوریم کا دروازہ جو کورٹ یارڈ    4( گریڈ 6استر

یٹ ےک قریب ترین ہے )ایکزٹ  68thاسکول احاےط آڈیٹوریم کا دروازہ جو کورٹ یارڈ    5( گریڈ 4استر

۔     اساتذہ اپتے طلبا ےس الئن اپ میر ملیر ہیر اور انہیر خامویسر ےس انےک کالس رومز میر ےل جانر ہیر
 

 ناشتہ
 ہی  وہ اسکول می  زیادہ  اسکول کا کھانا والدین ےک لی  معلوماتی کتابچہ ےس: محکمئہ تعلیم ےک 

وہ بچے جو ایک صحت بخش ناشتہ کرئی
 امتحان می  بہتی اسکورز بیھ حاصل 

۔ وہ معیاراتی ، جو انیک تمام اسکول دن ےک دوران سیکھتن یک صالحیت کو بہتی بناتا ہے توجہ دیتی ہی 
ح  ہی  اور تھکن اور غت 

، تمام نیویارک کرئی  ےک لی 
۔ طلبا یک ان مفادات ےس مستفید ہوئن یک حوصلہ افزات  کرئن ح کم ہوتی ہے ی یک شر اضن

 !  شہر پبلک اسکولوں می  ناشتہ مفت ہے
 
 

۔  ناشتہ بطور ایک آئیر اور ےل جائیر کھانے ےک پیش کیا جاتا ہے اور کالس رومز میر کھایا جاتا ہے
 

 اگر وہ صبح  پر  8:04تمام دروازے صبح ٹھیک 
ے
!! آپ ےک بچے یک آمد تاخت  ےس درج یک جائ  یک

ے
۔ تمام  8:04بند ہوجائی  ےک ےک بعد آئ 

۔  تاخت  ےس آئن واےل بچوں کو ایک تاخت  کا پاس لیتن ےک لی  مرکزی داخےل ےس اندر آنا الزیم ہے
 

رپورٹ کارڈ اور مستقل ریکارڈ کارڈز پر درج کیر جانے ےک عالوہ اہم براِہ مہرباتے دھیان رکھیر کہ ایک بچے ےک دیر ےس آنے کا نتیجہ طالب علم ےک 
 تدرییس وقت کا ضائع ہونا ہوگا۔

 

 تاخت  ےس آئن یک پالییس

۔   8:04  ایک لیٹ پاس موصول کرنے  آپکو اپتن بچے کو مرکزی داخےل ےک ذریےعےک بعد آنے واےل بچے تاختر ےس آمد تصور کیر جانر ہیر
لیر  میر ریکارڈ کیا جانے گا اور یہ آپےک بچے  ATS جو کہ ایک اسکول معاون یک جانب ےس دیا جانے گا۔ تاختر ےس آمد کو  ہے النا الزیم ےک 

۔  ےک رپورٹ کارڈ پر نظر آنے گا۔  بچہ جو تاخت  ےس آتا ہے اےس کبیھ بیھ عمارت ےک باہر یا بغت  نگراتن ےک نہی  چھوڑنا چاہیت 
 کوت 

 کہ آپ کافے جلدی پہنچیر تاکہ آپےک بچے کو آپےک بچے کو مرصوف تعلییم د
ی

۔ ہم تجویز کریں ےک لیر وقت درکار ہوتا ہے ن میر منتقیل ےک 
 جو انہیر 

ی
الوداع کہتے میر جلد بازی نہ کرتے پڑے۔ اس ےس آپےک بچے کو وقت پر پہنچتے یک تاحیات عادت قائم کرنے میر بیھ مدد مےل یک

۔
ی

 میر فائدہ دے یک
ی

 زندیک
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ی یک پالییس  حاضن

۔
ی

: اگر آپ یہاں نہیر ہیر تو آپ تدرییس وقت گنوا دیں ےک ؛ اور یہ سچ ہے لیر  ہر کوتے ایسا کہتا ہے آپےک بچے ےک کامیاب تعلییم سال ےک 
۔  ی بہت اہم ہے  ےس حاضے

ی
 تفرییح دوروں کا اس وقت منصوبہ باقاعدیک

ن
براہ کرم اسکول کیلنڈر دیکھی  تاکہ آپ اپتن خاندات

 ہوں۔ بناسکی  جب اسکول بند 

لیر اسکول کیلنڈر ےس رجوع  -خانداتے تفرییح وقت ذیل یک اسکول تاریخوں میر ےط کیا جانا چاہیتے  براِہ مہرباتے مخصوص تواری    خ ےک 
 کریں: 

  26-25 –تھینکس گیونگ یک تعطیالت  ،  2021نومتی

  24-31 –موسِم رسما تعطیالت  ،  2021دسمتی

  2022فروری  21-25 -وسط رسما تعطیالت 

  2022اپریل،  15-22 -بہار یک تعطیالتموسِم 

  لیتی ڈے - 2022جون،  28 -موسِم گرما تعطیالت 

، اور یہ آپےک بچے یک تعلیم میر خلل  اپتن بچے کو تفرییح دوروں ےک لی  اسکول ےس ےل جانا نیویارک شہر چانسلر ےک ضوابط ےک خالف ہے
۔ گنوایا گیا تدرییس ۔ ڈالتا ہے  کو خطرے میر ڈال سکتا ہے

ی
 وقت ایک طالب علم یک تعلییم کارکردیک

۔ جب آپکا بچہ  ، ایک تحفظ کا مسئلہ بن سکنر ہیر ، اور بہت یس صورتوں میر
ی

یاں آپےک بچے کو تعلییم طور پر مجمویع متاثر کریں یک حاضے غتر
: اسکول میر نہیر ہوتا وہ ان اسباق کو گنوا دیتر ہیر جو انےک تعلییم فروغ  یاں آپےک بچے یک تعلیم پر منقے اثر ڈالنر ہیر حاضے ۔ غتر لیر اہم ہیر  ےک 

 ۔  طلبا اہم تعلییم مواد ےس محروم ہوجانر ہیر

  ایک حفاظنر مسئلہ پیدا کرنر ، ، اسلیے حاضے ہونر ہیر وہ اسکویل اوقات ےک دوران گھر پر نہیر ہونر طلبا جو اسکول ےس اکتر غتر
۔  ہیر

 شدہ غ 
ن
یاںبہت زیادہ غت  معاف )اسکولوں کو ریاسنر حکم ےک تعلییم غفلت سمجیھ جاسکتی ہی  کچھ صورتوں میر   ت  حاضن

(۔  تحت تعلییم غفلت ےک کیسے کو رپورٹ کرنا الزیم ہے

 ۔  ہی 
یاں اسکول یک فنڈنگ پر اثر انداز ہوتی حاضن  بہت زیادہ غت 

ح 90کم از کم %محکمئہ تعلیم طلبا ےس  ی یک شر  انےک  حاضن
ی

۔ جو طلبا اس معیار یک تکمیل کرنے میر ناکام رہیر ےک قائم رکھتے کا مطالبہ کرتا ہے
ی کا افس، اور  ی   ACSوالدین ےس اسکول ےک عمےل، محکمئہ تعلیم ےک حاضے ےک ذریےع رابطہ کیا جانے گا۔ آپکو یہ معلوم ہونا چاہتر کہ حاضے

وری تاختر اور   ےک اعداد و شمار محکمئہ تعلیم یک ایک اسکول یک ضے ۔ یہ ایک طریقہ ہے جس ےس غتر  یک تشخیصات کا حصہ ہیر
ی

کارکردیک
۔ جب بیھ ممکن ہو، تو ڈاکتر ےس اور دیگر مالقاتوں کو اسکویل اوقات کار ےس باہر  ی ہمارے اسکول کو نقصان پہنچا سکنر ہے حاضے غتر

۔  منعقد کرنا چاہتر

ی یک پالییس حاضن  غت 

حاضے ہوگا،  ۔اگر آپکا بچہ بیمار ہے اور ایک دن غتر ، گھر ےس ایک نوٹ  آپےک لی  کالس روم استاد کو مطلع کرنا الزیم ہے اگر آپکا بچہ بیمار ہے
۔ الزیمبھیجنا   ہے جس دن بچہ اسکول واپس آنے

لیر ب 3 ی ےک بعد، ڈاکتر کا نوٹ درکار ہوگا۔ آپےک بچے یک تعیلم ےک  حاضے ، کم  ہاقاعددن یک مسلسل غتر ی یک اہمیت پر جتنا زور دیا جانے حاضے
؛ یہ بانٹیے یک وہ واحد قس ۔ تاہم ، اگر آپکا بچہ بیمار ہے تو براہ کرم اےس اس وقت تک اسکول نہ بھیجیر جب تک وہ تندرست نہ ہوجانے م ہے

 !  ہے جسگ ہم اسکول میر حوصلہ شکنے کرنر ہیر

  یوں ےک بارے میر رابطہ کرے۔ یہ ہمیر یہ جانیے میر مدد دیتا  یہ اہم ہے کہ خاندان کا ایک فرد اسکول ےس حاضے طالب علم یک غتر
۔ اگر آپکا بچہ کیس بیھ وجہ  حاضے ہے اور ہمیر یہ یقینے بنانے میر مدد کرتا ہے کہ ہماری دستاویز کاری درست ہے ہے کہ کون غتر

حاضے ہے براِہ مہرباتے مرکزی دفتر کو فون کریں  : بچے ۔  2380-236 (718)ےس غتر براِہ مہرباتے ذییل معلومات شامل کرنا یقینے بنائیر
ی یک وجہ۔ حاضے  کا مکمل نام، گریڈ، استاد کا نام، غتر
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  ی یک نوعیت بیان حاضے ، اےس اسکول ایک نوٹ ےک ساتھ واپس آنا چاہیتے جو غتر حاضے ہے لیر غتر اگر آپکا بچہ ایک یا دو دن ےک 
۔ کرے۔ اگر آپکا بچہ دو د ، اےس اسکول ایک ڈاکتر نوٹ ےک ساتھ واپس آنا چاہیتے حاضے ہے  ن ےس زیادہ غتر

  ی ےس ملیر اور اےس اسگ سفری تفصیل اور جہاز ےک ٹکٹ یک اگر آپکا بچہ شہر ےس باہر سفر کررہا ہے براِہ مہرباتے اسکول سیکریٹتر
 نقلیر فراہم کریں۔

  لیر طالب علم یک حاضے یوں یک گہری نگراتے کرتا ہے ایک کامیاب اسکول تجرنی ےک  حاضے ۔ محکمئہ تعلیم طلبا یک غتر ی بہت اہم ہے
یوں کا نتیجہ بچوں یک خدمات  حاضے ۔ بہت زیادہ نی وجہ غتر اور بہت زیادہ چھٹیوں یک صورت میر مناسب عمل کا مطالبہ کرتا ہے

۔ وہ بچے جو تعلییم سال ےک %ACSیک انتظامیہ )  انہیر انےک موجودہ  10( ےک ذریےع ایک تفتیش ہوسکتا ہے
ی

حاضے ہونےک ےس زیادہ غتر
لیر غور کیا جانے گا۔  گریڈ میر روکتے ےک 

  لیر اسکول نرس کو ، آپےک  ے ےس قابِل بچاو بیماری ہے اگر آپےک بچے کو چکن پوکس، اسکارلٹ فیور، ففتھ ڈزیز یا کوتے اور ویکسیر
۔   318ایکسٹنشن   236-2380 (718)  پر مطلع کرنا الزیم ہے

  آپےک بچے کو اگرCOVID  لیر ، آپےک  پر فون کرےک یا  2380-236 (718)کو مرکزی دفتر میر   Ms. Mandelہے
fmandel3@schools.nyc.gov    ۔  پر بذریعہ ای میل مطلع کرنا الزیم ہے

 لنچ کا وقت
 

  :  لنچ ےک اوقات حسِب ذیل ہیر
ئیڈ  3اور  2گریڈز     4پتر

ئیڈ  5گریڈز پری کنڈرگارٹن، کنڈرگارٹن اور   5پتر
ئیڈ  4اور  1گریڈز   6پتر

 
P.S. 205   لیر اسکول چھوڑ کر نہیر جاسکتا۔ طلبا ضوابط یک وجہ ےس لنچ اپتے کالس روم  COVIDیک پالییس ہے کہ کوتے طالب علم لنچ ےک 

۔میر اپتے ہمسوں ےک ساتھ اسکول عمےل یک نگ  راتے میر کھانر ہیر
 

۔ جب گھر میر  یا میر فراہم کردہ گرم کھانے ےک روزانہ ےک مینیو میر ےس منتخب کرسکیر ہیر  لنچ بچے گھر ےس کھانا السکیر ہیر یا اسکول کیفیٹتر
صحتمند سمجیھ یں جو غتر ے ۔ وہ چتر ، کوتے جنک فوڈ نہیر یک پالییس ہے  جاتر ہیر وہ ہماری تیار کریں تو یاد رکھیر ہماری کوتے کنیڈی نہیر

۔
ی

 صوابدید پر بچے ےک کھانے ےس ہٹا دی جائیر یک
 
 

 اور ےل جانا
ے
 برخاستیک

68th  یٹ بغیل دروازہ )ایکزٹ  3استر
ی

ا 2:35( بس واےل طلبا )برخاستگ  سامیے کا دروازہ -( رکاوٹوں ےس متی

67th  یٹ بغیل دروازہ )ایکزٹ   2( گریڈ 2استر
ی

 (2:40)برخاستگ

 5پچھال دروازہ )ایکزٹ کچن ےک ساتھ 
ی

 (2:40( کنڈرگارٹن )برخاستگ

یٹ )ایکزٹ  68thکورٹ یارڈ    3( گریڈ 7استر
ی

 (2:45)برخاستگ

یٹ )ایکزٹ  68thکورٹ یارڈ   7استر
ی

 (2:40( پری کنڈرگارٹن )برخاستگ

یٹ )ایکزٹ  67thکورٹ یارڈ    1( گریڈ 8استر
ی

کورٹ ( اسکویل احاےط کا آڈیٹوریم دروازہ جو  2:40)برخاستگ
 یارڈ ےک نزدیک ہے 

67th  یٹ بغیل دروازہ )ایکزٹ  2استر
ی

 ( 2:45( گریڈ )برخاستگ

mailto:fmandel3@schools.NYC.gov


Public School 205    School Year 2021-2022     Parent Handbook 

 

T&I 33393 K205 2021 November Parent Handbook 2021-22 (Urdu) 

9 

یٹ ےک قریب ترین ہے )ایکزٹ  68اسکول احاےط آڈیٹوریم کا دروازہ جو    5( گریڈ 4استر
ی

( 2:45)برخاستگ  

 ےک طریِقہ ہائ  کار
ے
 برخاستیک

 
 
ے
 جلدی برخاستیک

 کہ آ
ی

، ہم ُپرزور تجویز کریں ےک لیر ی ےس بچتے ےک  ے ی ےس بچتے اور اسےک تعلییم طریِق کار میر خلل انگتر ے پ ایےس اپتے بچے یک کالس میر خلل انگتر
 یک ہر کوشش کریں جس میر آپ کو اپتے بچے کو دن ختم ہونے ےس پہےل ےل جانا پڑے۔  گریز حاالت ےس  

 
۔ براِہ کرم نوٹ میر وقت اور آپےک بچے کو ےل جانے واےل فرد جب ایسا کرنا ناگریز ہو، آپکو اپتے ب  ایک نوٹ بھیجنا الزیم ہے

ی
چے ےک استاد کو پیشگ

۔ آپکو  کا نام شامل کریں۔ عمارت میر داخل ہونے ےس پہےل آپکو عمارت یک التی میر سیکیورتر ڈیسک پر مناسب شناخت دکھاتے الزیم ہے
۔  حفاظنر ڈیسک پر اپتے بچے کو سائن آوٹ  کرنا الزیم ہے

 
۔ 

ے
 یک اجازت ہویک

ن
اگر مختار شخص ےک عالوہ کوتے ضف ہنگایم صورت رابطہ دستاویز می  مختار افراد کو آپےک بچے کو سائن آوٹ کرئ

جانر وقت  اور آپےک بچے ےک لیتے آنے گا، آپکو اپتے بچے ےک استاد اور مرکزی دفتر کو تحریر میر مطلع کرنا الزیم ہے اور مختار فرد کو بچے کو ےل
۔  ساتھ ایک ای میل اسکول یک ای میل پر  براِہ مہرباتے بچے ےک نام، کالس اور بچے کو ےل جانے واےل شخص ےک نام ےکشناخت پیش کرنا الزیم ہے

 :  20K205@schools.nyc.gov بھیجیر
 

  
ے
 پےل ڈیٹ برخاستیک

لیر اپتے بچے ےک است ، آپےک  لیر اپتے کالس ےک ساتیھ ےک ساتھ گھر جارہا ہے ۔ اگر آپکا بچہ پےل ڈیٹ ےک  اد کو بچے پےل ڈیٹس کو پسند کرنر ہیر
۔ نوٹ میر اس شخص کا نام لکھا ہونا الزیم ہے جو آپےک بچے کو اس دن ےل کر جانے گا۔ طلبا  بیک پیک میر ایک نوٹ بھیجنا الزیم ہے

۔  کو بغتر تحریری اجازت کیس ایےس شخص ےک حواےل نہیر کیا جانے گا جو نیےل ہنگایم صورت کارڈ پر نہیر ہے

 
 مالقاتیوں ےک بارے می  پالییس: 

 ، لیر تمام مالقاتیوں کو ہماری عمارت می  داخل ہوئن ےک لی  تصویری شناخت دکھاتن اور سائن ہماری اسکول برادری ےک تحفظ ےک 
 استثنا نہی    –ان کرئن ےک لی  حفاظتی ڈیسک پر رکنا الزیم ہے 

محکمئہ تعلیم یک اسکول عمارتوں میر ضف مکمل طور پر  ۔کوت 
ے شدہ افراد کو حفاظنر  ۔ویکسیر ۔ ویکسینیشن کا ثبوت الزیم ہے

ی
 جانے یک اجازت ہویک

ے
گ  ڈیسک ےس آ

 
 ہنگایم صورت می  رابطہ افراد

 
۔ والدین یا رسپرست  یک معلومات  ہنگایم صورت رابطہ معلومات کو آپےک نیویارک شہر ماتے اسکولز اکاونٹ میر مکمل ہونا الزیم ہے

۔ ضف ییہ ایک طریقہ ہے جس ےس ہم کیس ہنگایم صورت میر آپ ےس رابطہ کرسکیر  بشمول ای میل پتر کو جدید رکھنا الزیم ہے
۔  ہیر

 
 دیتن یک پالییس

 
 طتی مسائل اور دوات

 
 می  بھیج دیا جائ  گا۔

 انہی  نرس ےک دفتی
ے
 طتی شکایت ہویک

ل وقنر نرس،  وہ طلبا جنہی  کوت 
ُ

 Deniseہمارے پاس ایک ک
Philbert  جو ، ے  فارم پر مخصوص کردہ کوتے  504ہے ۔ )استثنا: تربیت یافتہ عملہ جو ایک اینی پیر لیر دستیاب ہیر بیھ دوا دیتے ےک 
EPI-PEN  ۔ دواتے اسکول نرس ( طلبا کو کیس وقت بیھ اسکول میر دواتے ساتھ رکھتے یک اجازت نہیر ہے لیر تصدیق شدہ ہے دیتے ےک 

۔ تمام دوائیوں ےک ساتھ موز  وں دستاویز ہونے الزیم ہیر اور اسکول نرس ےک پاس فائل یک ےک عالوہ کیس اور ےک ذریےع نہیر دی جاسکنر
لیر اسکول نرس ےس  ۔ براِہ مہرباتے اپتے کیس بیھ طنی سواالت ےک  پر رابطہ  3182/3183ایکسٹنشن  718-236-2380جاتے چاہییر

 ۔کریں
 

 COVID صحت یک پالییس 
 

 صحت یک جانچ

لیر ہر روز اسکول یک عمارت میر داخل ہونے ےس پہےل  وتے  صحت یک جانچ کا فارم  ہر طالب علم اور عمےل ےک رکن ےک   )بتر
لیر یہ تصدیق کرنا الزیم ہے کہ وہ  گا(  کھےل  لنک ۔ عمارت میر داخل ہونے واےل ہر فرد ےک   COVID-19مکمل کرنا الزیم ہے

، حال یہ میر  ، اور کیس انفیکشن واےل   COVID-19یک عالمات محسوس نہیر کررہے ہیر کا مثبت ٹسٹ نہیر آیا ہے

mailto:20K205@schools.NYC.gov
https://healthscreening.schools.nyc/
https://healthscreening.schools.nyc/
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ے کرنے    الوقت کوارنٹیر
ے

لیر ایک شخص ےس سامنا ہونے ےک نتیچی میر انہیر ف ۔ اگر آپکو بخار دیکھتے ےک  ورت نہیر ہے یک ضے
۔ ، آپ اپتے اسکول ےس اسگ درخواست کرسکیر ہیر  تھرمامیتر درکار ہے

، جو کہ تمام  ، انہیر گھر پر رہنا اور ٹیسٹ کروانا الزیم ہے اگر کوتے طالب علم یا عمےل کا ممتی بیمار محسوس کررہا ہے
۔ ہر اسکول ےک عمےل میر ایک نرس ہے جےس طلبا رپورٹ کرسکیر ہیر اسکول برادری کو محفوظ رکھتے کا مو  ثر طریقہ ہے

 اگر وہ بیمار محسوس کررہے ہوں۔

 PPEچہرے ےک ماسک اور 

ک پر کہیر بیھ، اندر اور باہر، ویکسینیشن  لیر اسکول بسوں میر سفر کرنر وقت اور اسکول یک امال تمام طلبا اور عمےل ےک 
، تاوقتیکہ انےک پاس ایک طنی استثنا ہو۔ ایک ماسک بھول  یک صورِت حال ےس قطع نظر  چہرے پر ماسک پہنا الزیم ہے

؟ کوتے بات نہیر  ۔—گیے لیر ماسک آساتے ےس دستیاب ہیر  ہر اسکول میر بچوں اور بالغان ےک 

م ےس کھا لنچ ےک وقت ےک دوران، ماسک کو ہٹایا جاسکتا ہے تاکہ طلبا ایکدورسے ےس ایک محفوظ فاصےل پر کھانا آرا
، جس میر طلبا ایکدورسے ےس جسماتے فاصلہ  ۔ ماسک تفویض کردہ "ماسک بریکس" ےک دوران ہٹانے جاسکیر ہیر سکیر

۔
ی

 برقرار رکھیر ےک

 ۔
ی

 وہ طلبا جو طنی طور پر ماسک پہننا برداشت نہیر کرسکیر انہیر متبادل سہولیات فراہم یک جائیر یک
  ش

ُ
۔ہر کالس روم میر ہاتھوں ےک جراثیم ک

ی
 بیھ دستیاب ہونےک

 ٹیسٹنگ COVID-19اسکولوں می  

۔ پچھےل  COVID-19باقاعدہ  ٹیسٹنگ اسکول برادریوں اور عوایم صحت ےک ماہرین کو گراں قدر معلومات فراہم کرتر ہے
، ہمارے اسکولوں میر  لیر باقاعدہ ٹیسٹنگ یک  COVID-19سال یک کامیاب حفاظنر طریِق کار کو جاری رکھتر ہونے ےک 

۔جانے 
ی

  یک

لیر اجازت کا  ے واےل طلبا کو جنہوں نے ٹیسٹنگ ےک  ہر اسکول ہفتہ وار بنیاد پر بال ترتیب ٹیسٹ کرے گا، ان بغتر ویکسیر
۔ 

ی
ے واےل زیادہ ےس زیادہ دس فیصد طلبا یک ٹیسٹنگ یک جانے یک فارم جمع کروایا ہوگا۔ ہر اسکول یک آبادی ےک بغتر ویکسیر

۔ وہ  اس طرح، اگر کوتے مثبت کیس ہوا، لیر فوری طور پر کوتے قدم اٹھایا جاسکتا ہے اسکول برادری کو محفوظ رکھتے ےک 
ے لگوا چےک ہیر انہیر ٹیسٹ کروانا مطلوب نہیر ہوگا۔  طلبا اور عملہ جو مکمل طور پر ویکسیر

لیر اجازت فراہم کریں۔ لیر اسکول میر ٹیسٹنگ پروگرام میر حصہ لیتے ےک   یہ اہم ہے کہ آپ اپتے بچے ےک 

  آپ فارم اپتے ( نیویارک شہر اسکولز اکاونٹNYCSA) وتے  فارم آن الئن میر مکمل کرسکیر ہیر یا گا(  کھےل  لنک )بتر
 ڈاون لوڈ کریں۔

 ؟ آج یہ جانیر کہ کس طرح آغاز کریں۔ نیویارک شہر اسکولز اکاؤنٹ آپےک پاس  نہیر ہے

ن  : اسکول بند ہونا اور کوارنٹی   مثبت کیسن

لیر کھ لیر ہم جانیر ہیر کہ ہمارے اسکولوں اور کالس رومز کو تعلیم ےک  ، اور ہم نے یہ یقینے بنانے ےک  ال رکھنا کتنا الزیم ہے
، بشمول یہ الزیم  لیر آراستہ ہیر جو کچھ بیھ کرسکیر تھے کیا ہے کہ ہمارے کالس رومز محفوظ تدرییس ماحول ہونے ےک 

 ہوا داری ہ
ے

ے لگوانے اور ہماری اسکول عمارتوں اور کالس رومز میر اضاف و۔ ان اقدامات کا بنانے ےک کہ تمام عملہ ویکسیر

۔ ی ہے ے    مطلب آپےک بچے یک تعلیم میر کم خلل انگتر

 ، وع، محکمئہ تعلیم خودبخود کیس کالس روم کو بند نہیر کرتا ہے جب اس کالس میر کوتے مثبت  27پتر ستمتی ےس رسر
۔ ے واےل طلبا جو چہرے کا ماسک پہتے ہوں اور کالس روم میر اس طالب  ٹیسٹ واال طالب علم کیس ہوتا ہے بغتر ویکسیر

https://www.schoolsaccount.nyc/
https://www.schools.nyc.gov/covidtesting
https://www.schools.nyc.gov/covidtesting
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/nyc-schools-account
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/nyc-schools-account
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، انہیر قرینی رابےط میر تصور نہیر کیا فٹ ےک فاصےل پر رہے ہوں جس ےک ٹیس 3علم ےس کم از کم  ٹ کا نتیجہ مثبت آیا ہے
ے کرنا درکار نہیر ہوگا۔ ے کرنا درکار نہیر ہوگا  جانے گا اور انہیر کوارنٹیر ے شدہ طلبا کو کوارنٹیر طیکہمکمل ویکسیر وہ  بسر

، لیکن انہیر سامنا ہونے ےک  ا رہیر ۔ 3-5عالمات ےس متی  دنوں ےک بعد ٹیسٹ کروانا چاہیتے

 صحت )
ے

( DOHMHاسکولوں کو ضف اس صورت میر بند کیا جانے گا جب نیویارک شہر محکمہ برانے صحت اور دمایع
ے کرتا ہے کہ اسکول میر  ۔ صحت اور حفاظت ےک طریِق کار موجود ہونے   COVID-19یہ تعیر کا پھیالو وسیع پیمانے پر ہے

   وگا۔یک وجہ ےس، توقع کرنر ہیر کہ اسکولوں کا بند ہونا محدود ہ

 کیس می  قریتی روابط نشاندیہ کردہ طلبا  COVID-19ایک 

ے کرنا درکار ہوگا؟  اب ایک مثبت کیس ےس قرینی رابےط میر ہونا کےس تصور کیا جانے گا اور کوارنٹیر

 ۔ ے کرنا درکار ہوگا اگر مثبت کیس ایک بالغ فرد ہے ے واےل طلبا کو کوارنٹیر   بغتر ویکسیر
 ے واےل طلبا جو م فٹ ےک  6ثبت کیس واےل طالب علم ےس جو بغتر ماسک ےک ہو )جیےس لنچ ےک دوران( بغتر ویکسیر

ے کرنا  کہ جگہ میر ہوں )جیےس جم یا آڈیٹوریم( انہیر کوارنٹیر فاصےل ےک اندر ہوں یا کالس روم ےک عالوہ ایک مشتر
  درکار ہوگا۔

ن کرنا ہوگا؟   ایک قریتی رابےط واےل فرد کو کتتن دیر تک کوارنٹی 

ے کرنا الزیم ہوگا،  10وہ طلبا جنگ نشاندیہ بطور قرینی رابطہ فرد ےک یک جانے انہیر  طیکہدن تک کوارنٹیر وہ مکمل  بسر
لیر ٹیسٹ کروا سکیر ہیر اور آٹھویں ) ے ےس نکلیے ےک  ے شدہ ہوں اور عالمات نہ ہوں۔ طلبا کوارنٹیر ( دن 8طور پر ویکسیر

ے ےک پانچویں )اسکول جلدی واپس آ سکیر ہیر اگر وہ عالم ( ایک لیب ےس 5ات نہ رکھتر ہوں اور کوارنٹیر ( دن )یا بعد میر
منقے ٹیسٹ کا ثبوت اپتے اسکول میر  COVID-19ٹیسٹ کروائیر اور ٹیسٹ منقے ہو۔ انکو  COVID-19تصدیق شدہ 

۔  جمع کروانا الزیم ہے

 ابالغ یک پالییس
 

۔ تاہم، اپتے بچے ےک استاد ےس ایک وقِت مالقات ےط کرنا  گھر:  آپ یک اپتے بچے ےک استاد ےس رابطہ رکھتے یک حوصلہ افزاتے یک جاتر ہے
 

ی
لیر کالس الئن ےس مالقات ےک وقت، کالسوں ےک دوران، یا برخاستگ وری ہے اگر گہری گفتگو کرنا درکار ہو۔ اساتذہ ےس مشورے ےک  ضے

۔ اگر آپکو کالس روم استاد ےک ساتھ ایک وقِت مالقات ےط کرنے میر کوتے مشکل درپیش ہو یا ایک ےک وقت رابطہ نہیر   کرنا چاہیتے
 کلستر استاد ےس ملنا درکار ہو، براِہ مہرباتے مرکزی دفتر میر والدین رابطہ کار ےس رابطہ کریں۔

 
فت دونوں ےس اسکول:  ۔ اسکول  والدین کو اسکول یک تقریبات اور انےک بچے یک پیسر اچیھ طرح باختی رکھتے یک ہر کوشش یک جاتر ہے

۔ ذیل ےک ذرائع ابالغ استعمال کیر جانر  ، لیکن انہیر والدین تک پہنچانا بچے یک ذمہ داری ہے مناسب معلومات یک تقسیم کا ذمہ دار ہے
 :  ہیر

 

 ہوم ورک فولڈر / خطوط .1
 والدین / اساتذہ کانفرنس .2
 ورکشاپس / اجالس  .3
 رپورٹ کارڈز .4
 PS205Clarion.orgاسکول یک ویب سائٹ   .5
نامہ Clarionاسکول کا ماہانہ  .6  ختی

نامہ .7  ماہانہ استاد کا ختی
 ماہانہ کیلنڈر .8
 Remindہفتہ وار اعالنات اور یاد دہانیاں بذریعہ  .9
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 گریڈ دیتن یک پالییس  20ضلع 
 PS 205 گریڈ دیتن یک پالییس 

 

:   21/09/12  : 1مارکنگ ٹرم   اور آپےک نیویارک شہر اسکولز اکاونٹ میر
ی

رپورٹ کارڈز گھر بھیچی جائیر ےک

https://www.schoolsaccount.nyc/   

:   22/02/03:   2مارکنگ ٹرم   اور آپےک نیویارک شہر اسکولز اکاونٹ میر
ی

رپورٹ کارڈز گھر بھیچی جائیر ےک

https://www.schoolsaccount.nyc/   

:   22/03/07  : 3رم مارکنگ ٹ  اور آپےک نیویارک شہر اسکولز اکاونٹ میر
ی

رپورٹ کارڈز گھر بھیچی جائیر ےک

https://www.schoolsaccount.nyc/   

 رپورٹ کارڈ رہنما خطوط 20ضلع  

 فیصد مہارت یک سطح: 

4 100% - 92% 

3 91% - 80% 

 2 65-79% 

 ےس نیچے  %65 1

   

 

 وزن دار زمرے

 وزن دار فیصد وزن دار زمرہ

 

 45مجمویع گریڈ کا %  کالس روم امتحانات

کت ایک رسر  30مجمویع گریڈ کا % خودمختار اور اشتر

 etہوم ورک / پروجیکٹس / 

مہارت یک بنیاد پر )گریڈ کردہ تفویضات( نہ کہ ضف مکمل کرنے  

 پر

 25مجمویع گریڈ کا %
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 استعمال یک اجازت دیتا ہے  ےک -تعلییم پالییس نیویارک شہر محکمئہ تعلیم +/ 

 فیصد مہارت یک سطح 

4+ 98-100% 

4 95-97% 

 - 4 92-94% 

3+ 88-91% 

3 84-87% 

- 3 80-83% 

2 + 78-79% 

 2 74-77% 

- 2 65-73% 

1+ 55-64% 

1 0-54% 
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ELA  1-4مہارت یک درجہ بندی 

نیویارک ریاست مہارت یک  1نیویارک ریاست مہارت یک سطح 
 2 سطح

نیویارک ریاست مہارت یک 
 3سطح 

نیویارک ریاست مہارت یک 
 4سطح 

 دکھانے واےل طلبا 
ی

اس سطح پر کارکردیک
لیر معیارات میر ماہر ےس  اپتے گریڈ ےک 

۔ وہ انگریزی زبان  بہت کم ہونر ہیر
لیر قائم کردہ   ےک 

ی
فنون / خواندیک

یشن  P-12نیویارک ریاست  نیکسٹ جتے
علم،  تعلییم معیارات میر محدود 

صالحیتوں اور طریِق کار کا مظاہرہ 
لیر  کرنر ہیر جنہیر اس گریڈ ےک 

۔  تصور کیا جاتا ہے
ے

لیر ناکاف  توقعات ےک 

اس سطح پر ہونے واےل طلبا 
لیر معیارات میر  اپتے گریڈ ےک 

۔ وہ  جزوی ماہر ہونر ہیر
لیر قائم  انگریزی زبان فنون ےک 

 P-12کردہ نیویارک ریاست 
یشن تعلی یم نیکسٹ جتے

معیارات میر اییس صالحیتوں 
اور طریِق کار کا مظاہرہ کرنر 

لیر  ہیر جنہیر اس گریڈ ےک 
لیر جزوی لیکن  توقعات ےک 

۔   ناکافے تصور کیا جاتا ہے
واےل طلبا کو موجودہ  2سطح 

نیویارک ریاست ہاتے اسکول 
 ےک مطلوبات یک 

ی
سندیافتگ

تکمیل میر راہ پر سمجھا جاتا 
 ہے لیکن وہ اس گریڈ ےک

یشن تعلییم  نیکسٹ جتے
لیر  معیارات پر اس گریڈ ےک 

۔  ابیھ ماہر نہیر ہیر

 دکھانے 
ی

اس سطح پر کارکردیک
لیر  واےل طلبا اپتے گریڈ ےک 

۔   معیارات میر ماہر ہونر ہیر
وہ انگریزی زبان فنون / 

لیر قائم کردہ   ےک 
ی

خواندیک
 P-12نیویارک ریاست 

یشن تعلییم  نیکسٹ جتے
حیتوں معیارات میر علم، صال 

اور طریِق کار کا مظاہرہ کرنر 
لیر  ہیر جنہیر اس گریڈ ےک 

لیر کافے تصور کیا  توقعات ےک 
۔  جاتا ہے

 دکھانے 
ی

اس سطح پر کارکردیک
لیر  واےل طلبا اپتے گریڈ ےک 

معیارات میر سبقت ےل جانر 
۔  وہ انگریزی زبان فنون /  ہیر

لیر قائم کردہ   ےک 
ی

خواندیک
 P-12نیویارک ریاست 

یشن میر علم، نیکسٹ جتے 
صالحیتوں اور طریِق کار کا 

مظاہرہ کرنر ہیر جنہیر اس 
لیر  لیر توقعات ےک  گریڈ ےک 

کافے ےس زیادہ تصور کیا جاتا 
۔  ہے

 

 

 اسکول پیما نظم و ضبط یک پالییس

لیر چانسلر ےک ضابےط   ےس رجوع کریں۔ A-443براِہ مہرباتے طلبا ےک نطم و ضبط ےک طریقہ ہانے کار ےک 
-code-library/discipline-document-source/default-https://www.schools.nyc.gov/docs/default

english-5-grade-kindergarten 
 

 P.S. 205  ے رکھتر ہیر کہ ایک محفوظ ۔ ہم  یقیر میر ہم شہر پیما معیارات برانے نظم وضبط اور مداخلت یک سخنر ےس پابندی کرنر ہیر
، واضح اور -اور ُپرشفقت ماحول تعلییم اور سماجی  لیر ین تعلییم ماحول تخلیق کرنے ےک  ۔ ایک بہتر لیر الزیم ہے جذباتر نشو ونما ےک 

ام اور تعلیم کو فروغ دیتے میر مفید قابِل نفاذ قواعد اور  ۔ اسکول ےک قواعد ضف ایس صورت میر باہیم احتر تادیبات کا ہونا الزیم ہے
لیر  ، ہم اس معامےل میر ایک پیش قدم انداز ےک  ۔ اسلیے ے میر انکا واضح طور پر ابالغ کیا جاتا ہے  اگر اسکول برادری ےک تمام اراکیر

ی
 ہونےک

۔  عہد بستہ ہیر

۔  نگہداشت فراہم کنندگاوالدین اور ن اکت دار ہیر   ایک معاوننر اسکول ماحول تخلیق دیتے میر نہایت الزیم رسر

P.S. 205   جو والدین یک مثبت نظم وضبط 
ی

لیر کام کریں ےک یک اساتذہ اور عمےل یک برادری ملکر ورکشاپس اور پیشکشیر پیش کرنے ےک 
۔

ی
گایہ کو فروغ دیں یک  ےک بارے میر آ

 جو ہماری اسکول  
ی

وری معاونتیر اور ترغیبیر نافذ کرنے میر باوسیلہ اور تخلیقر ہونےک ، ہم ضے والدین ےک ساتھ تعاون ےس کام کرنر ہونے
 برادری ےک اندر مثبت طرز عمل کو زیادہ کرے گا۔

https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/discipline-code-kindergarten-grade-5-english
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/discipline-code-kindergarten-grade-5-english
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ے طرزعمل کو کم کرنے میر سب ےس  ۔ کالس روم اساتذہ ےس ہمارے اساتذہ طلبا یک مرصوف عمیل کو فروغ دیتے اور خلل انگتر
ی

 ہونےک
ے

گ آ
ام اور تحفظ پر اثر ےک بارے میر بات چیت یک رہنماتے کر ے کا جائزہ لیتے اور ہر قائدے کا احتر نے اپتے طلبا ےک ساتھ تمام اسکول ےک قوانیر

۔    یک توقع یک جاتر ہے

P.S. 205 ۔ یہ اہم ہے کہ ہر  میر غنڈہ گردی اور امتیازی زبان استعمال کرنے ےک بارے میر قطیع برداشت نہ کیر جانے یک پالییس ہے
، ہر طالب علم  لیر ۔ تعلیم کو جاری رکھتے ےک  طالب علم یہ محسوس کرے کہ اسکول اسگ جسماتے اور جذباتر بہبود یک فکر کرتا ہے

؛ یہ یکساں اہم ہے کہ ہر طالب علم نسل، صنعِف جنس، نسلیات اور  وری ہے قابلیت یک  کا اسکول میر محفوظ محسوس کرنا ضے
، جو تفرقات کو اپناتر اور  سطح ےس قطع نظر قابِل قدر محسوس کرے۔ ہم ایک اییس اسکویل ثقافت تعمتر کرنے پر کام کرنر ہیر

۔  ستائش کرتر ہے

۔   ے ہے کہ مختلف نظریات اور نقطہ نظر ہمارے کالس روم مباحثوں کو اور عمویم طور پر تعلیم کو تقویت دیتر ہیر   ہمارا یقیر

 

P.S. 205  ہماری نظم و ، ؛ اسلیے وری ہے لیر ضے ے ہے کہ محفوظ اور ُپرشفقت ماحول تعلییم اور سماجی نشو ونما ےک  ، ہمارا یقیر میر
۔ یہ ہمارا ہدف ہے کہ ہر طالب علم یک خود اعتمادی کو فروغ دیا جانے اور  ضبط یک پالییس کا ایک مثبت طریقر ےس اطالق کیا جاتا ہے

۔ ایک اسکول پیما ماحول ام کیا جاتا ہے اور خیال رکھا جاتا ہے  تخلیق کیا جانے جہاں طلبا کا احتر

 

 اسکول ےک قوائد 
P.S. 205 اسکول قوائد 

وی کریں۔ .1  ہدایات دنے جانے پر پہیل یہ باری میر انگ پتر
۔ .2 وں اور اشیاء کو اپتے پاس رکھیر  اپتے ہاتھوں، پتر
 اسکول میر اپنے دھییم آواز استعمال کریں۔ .3
۔کالس  .4  روم یک کتابوں اور مواد کا خیال رکھیر
۔ .5 وع کریں اور اےس ختم کرنا یقینے بنائیر  اپنا کالس کا کام وقت پر رسر

 
 وقفن ےک قوائد

وی کریں۔ .1  ہدایات دنے جانے پر پہیل یہ باری میر انگ پتر
۔ .2 وں اور اشیاء کو اپتے پاس رکھیر  اپتے ہاتھوں، پتر
۔ .3  کھیلتر وقت باریاں لیر
 سناتے دے تو جلدی اور خامویسر ےس الئن میر کھڑے ہوں۔جب آپکو سگنل  .4

 
ی:  ن تادینی کارروائیاں شہرپیما معیارات برانے نظم وضبط اور مداخلنر اقدامات میر خاکہ کش کیر گیے رہنما خطوط یک   شدید خلل انگت 

۔ براِہ مہرباتے مخصوص خالف ورزیوں اور تادینی کاروائیوں ےک بارے میر معل
ی

لیر شہرپیما معیارات برانے نظم پابندی کریں یک ومات ےک 
۔    وضبط اور مداخلنر اقدامات کا جائزہ لیر

لیر ملکر  P.S. 205ہم  طلبا کا کھال ابالغ:  ام تعلییم ماحول تخلیق کرنے ےک  ےک عمےل، والدین اور طلبا ےک ساتھ ایک محفوظ اور ُپراحتر
ورت ہمیشہ بالغانہ مدد اور توجہ حاصل کرنے یک بیھ حوصلہ  ، ساتھ یہ ہم اپتے طلبا یک تعلییم دن ےک دوران حسِب ضے کام کرنر ہیر

۔ اس بات کو گھر پر بیھ تقویت  ورت پڑنے پر بالغ فرد ےس مدد اور توجہ افزاتے کرنر ہیر دی جاتے چاہیتے کہ طلبا کو اسکول میر ضے
۔  حاصل کرتے چاہیتے

 والدین رابطہ کار

۔ والدین رابطہ کار والدین ےک سواالت ےک جواب دیتے  ے ایک رابطہ کار ہے  والدین رابطہ کار والدین، اسکول ےک عمےل اور انتظامیہ ےک مابیر
۔ ہمارے والدین رابطہ کار  لیر دستیاب ہیر  320ےس کمرہ  Cindy Cavallaroاور ہمارے طلبا ےس متعلقہ معامالت میر مدد کرنے ےک 

۔ c.govCCavallaro@schools.nyہے اور انگ ای میل  )347 (563-4556ا فون نمتی میر رابطہ کریں، انک  ہے

 مرصوِف عمل ہونا: رضاکاری ےک مواقع

ی تجربہ جتنا ممکن ہو بھرپور اور ُپرجوش  P.S. 205ہم آپےک بچے ےک  ، اور ہم چاہتر ہیر کہ یہاں اسکا الیمنتر میر آنے پرخوش ہیر
۔  و آپ اپتے بچے یک کالس ےک معا ہو۔ لیر ہر سال ایک اہم جز ہیر  ننر نظام ےک 

mailto:CCavallaro@schools.nyc.gov
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۔ مقدم کیا جاتا ہے اور انگ رسگرم ہونے یک حوصلہ افزاتے یک جاتر ہے میر رسگرم رہتے اور مرصوِف عمل رہتے ذیل  والدین کا ہمیشہ ختر
 :  ےک چند طریقر ہیر

کت کریں، ایک  PTAماہانہ  ،  PTAاجالس میر رسر ، حصوِل رسمایہ یک مہم، گرانٹ لکھنا اور رضاکاری یک ہم  SLTممتی ممتی بنیر
۔

ی
 آہنگ

 
 والدین اساتذہ یک انجمن 

P.S. 205  ( یک والدین اساتذہ یک انجمنPTA لیر کھال ہے جو میر  P.S. 205( ایک خودمختار ادارہ ہے جو تمام بچوں ےک والدین ےک 
۔  کت کرنر ہیر ۔ محکمئہ  PTAرسر وریات یک حماینر ہے کیونکہ یہ انہیر انےک مکمل استعداد تک پہنچتے میر مدد کرتر ہے بچوں یک ضے

۔ یہ  PTAتعلیم ےک ہر اسکول میر ایک ُپرفعال  کمئہ تعلیم چانسلر ےک مخصوص ضابےط ےک زیِراثر ہے جو مح PTAہونا مطلوب ہے
۔  محکمئہ تعلیم یک ویب سائٹ پر پانے جاسکیر ہیر

 
 
     
 

، آپ   P.S. 205کیونکہ آپکا ایک بچہ   رکنیت:  ےک ایک ممتی ہیر بمع ووٹ دیتے یک مراعات ےک۔ ہم ماہانہ  PTAمیر پہےل ےس مندرج ہے
۔ مقدم اور توقع کرنر ہیر مرصوِف عمل ہونے ےک بہت ےس طریقر ہیر چاہے آپ ایک  اجالسوں اور تقریبات میر آپےک حصہ لیتے کا ختر

کت کریں اور غ وروحوض ےک مباحثوں میر حصہ کمینر ےک صدر بنتے کا فیصلہ کریں یا اس میر خدمات انجام دیں، اجالسوں میر رسر
، ایک حصوِل رسمایہ یک مہم منظم کرنے میر مدد کریں یا اسکول قیادتر ٹیم ) (میر خدمات انجام دیں آپکا وقت اور کوششیر SLTلیر

P.S. 205  ۔
ی

لیر ایک بہتر جگہ بنتے میر مدد دیں یک  کو سیکھتے اور نشو ونما پانے ےک 
 
 

۔ PTA  اجالس:  ، اور اجالس عام طور پر شام میر ہونر ہیر اجالس اسکویل  PTAسال میر چند مرتبہ  ماہانہ ریموٹیل اجالس کرتر ہے
۔ اگر آپ ایجنڈا  لیر اپتے بچے کا بیک پیک یا اسکول یک ویب سائٹ دیکھیر ۔ اجالس ےک اعالنات ےک  اوقات ےک دوران بیھ ہوسکیر ہیر

ے شامل کرنا چاہتر  ، براِہ مہرباتے اپتے میر کوتے ننے چتر  صدر ےس بات کریں۔ P.T.Aہیر
 

 (SLTاسکول قیادتی ٹیم )
  50% SLT۔ یہ ایک محکمئہ تعلیم یک جانب ےس الزیم مشاورتر بورڈ ہے جس   %50والدین اور عمےل ےک رضاکاران پر مشتمل ہوتر ہے

لیر ملیر ہیر جو پرنسپل کو  معامالت میر ہم آہنگ باختی فیصےل کرنے میر مدد -میر والدین، اساتذہ، اور پرنسپل تبرصات پیش کرنے ےک 
 جٹ یک تخصیصدیتر ہیر بشمول نصاب، اسکویل ترجیحات، اور ب

 
SLT ۔

ی
لیر عہد بستہ ہونےک ان ایک دو سالہ طویل معیاد ےک  بہار میر ایک انتخاب منعقد کیا جاتا ہے یہ فیصلہ  فیصلہ کرتر ہے کہ ممتی

۔
ی

ان ہونےک لیر کونےس حصہ لیتے واےل ممتی لیر کہ آنے واےل تعلییم سال ےک  رنے ٹیم مہیتے میر ایکبار اسکول ےک معامالت پر بات ک کرنے ےک 
۔ ہر ایک  لیر ملنر ہے ( تشکیل دینا جو CEPیک ذمہ داریوں میر شامل ہے اسکول کا جامع تعلییم منصوبہ )  SLTاور خیاالت بانٹیے ےک 

کت کرنے میر دلچسنی  SLTکہ اسکول پر مبنے بجٹ ےس ساتھ ہم آہنگ ہو۔ کوتے بیھ والدین جو  میر نہیر ہے اور ایک اجالس میر رسر
لیر براِہ مہرباتے رکھتا ہے وہ ایسا ب ۔ مزید معلومات ےک  اور نیویارک شہر محکمئہ تعلیم یک ویب  P.S. 205طور ایک ناظر کرسکتا ہے

 سائٹ مالحظہ کریں۔
 

 ےک لی  تجاویز
 مرصوِف عمل رہتن

 ۔ یف الئیر اور ہمارے والدین رابطہ کار ےس اپتے کو متعارف کروائیر  تسر

  تمام اسکول تقریبات اورPTA ۔ کت کریں، سماجی اور تعلییم دونوں میر  ےک عام اجالسوں میر رسر

 یقینے بنائیر کہ ہوم ورک مکمل ہے اور دستخط کریں 
  بیک پیک اور بذریعہRemind  ۔  گھر بھیچی جانے واےل تمام یاد دہانیوں / اطالع ناموں کو پڑھیر
 کت کریں  تمام والدین اساتذہ کانفرنسوں میر رسر
   ماہانہClarion  نامہ اور ماہانہ اسکول کیلنڈر پڑھیر  ختی
  نامہ پڑھیر  اپتے بچے یک کالس کا ماہانہ ختی

  لیر اسکول یک ویب سائٹ کو دیکھیر وں اور جدید معلومات ےک   ختی
  اپتے بچے ےک استاد ےس پوچھیر کہ آیا آپ انگ خواہشات یک فہرست  )ِوش لسٹ( میر مدد کرسکیر ہیر 
 یل طور پر مدد کریں، چاہے کتنا بیھ زیادہ یا کم ہو۔حصوِل رسمایہ یک مہموں میر ما 
 دیکھ بھال 
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  :انک آالت  اور الیکتی
ن
ے آالت اور کھلونے   کھلوئ انک گیمتے ، کیمرے، آتے پوڈز، الیکتر انک آالت جیےس میوزک پلئتر طلبا کو الیکتر

۔ وں ےک لی  ذمہ دار نہی  ہوسکتا اور نہ   P.S. 205اسکول نہیر النے چاہییر ن  ہوگا۔ان چت 

  کوتے بیھ طالب علم جو ان آالت کو اسکول میر استعمال کرتا ہوا پایا جانے گا انہیر ضبط کرلیا جانے گا جب تک کہ والدین
۔ /  لیر اسکول نہ آئیر    رسپرست انہیر لیتے ےک 

 P.S. 205  وایل اشیا ےک لی  ہرجانہ نہی  دے گا۔ 
ن
 یا چوری کی  جائ

 
 کھوئ

  :یک پالیسیاں 
ن
۔ براِہ   سالگرہ منائ  بات کرنا الزیم ہے

ی
سالگرہ منانے ےک منصونی ےک بارے میر اپتے بچے ےک استاد ےس پیشگ

، کپ کیکس، جوس ےک ڈنی یا پاتے اور جو بیھ کاغذ یک اشیا  مہرباتے تقریب کو جتنا ممکن ہو سادہ اور صحت بخش رکھیر
۔ ۔ س درکار ہوں الئیر یں، تفرییح یا پارتر فیور النا مناسب نہیر کھانے یک تمام اشیا پہےل ےس پیک ہوتے چاہییر ے جانے یک چتر

۔ بھاتے / بہن جو  ۔ P.S. 205ہے کت نہیر کرسکیر کت کرنر ہیر وہ سالگرہ یک تقریب میر رسر  میر رسر
  ، سالگرہ اگر آپ اسکول ےس باہر ایک سالگرہ یک تقریب کا ارادہ رکھتر ہیر اور ضف چند کالس ساتھیوں کو مدعو کیا گیا ہے

۔ےک دع  نوعمر بچے دکیھ ہوسکیر ہیر جب انہیر معلوم ہو کہ انہیر کالس  وت ناےم اسکول می  تقسیم نہی  کی  جاسکیی

 

۔ سالگرہ یک تقریب ےک دعوت ناموں کو کالس میر ضف اس  ےک ایک ساتیھ یک سالگرہ یک تقریبات میر شامل نہیر کیا گیا ہے
 اگر پوری کال 

ی
 س کو مدعو کیا گیا ہو۔صورت میر تقسیم کرنے یک اجازت ہویک

 

ز، جیکٹس،   کھوت  اور پات  جائن وایل اشیأ:  ، ُبک بیگس، سوئیتر ۔ لنچ باکسے یا میر ہیر کھوتے اور پاتے جانے وایل اشیأ باہر واےل کیفیتر
ہ پر لیبل لگا ہونا چاہیتے تاکہ کھوتے ہوتے اشیا کو واپس کرنے میر مدد مےل۔ والدین رابطہ کار آپکو کھوتے اور پاتے جانے وایل ا شیأ وغتر

۔ ےک مقام ےک بارے میر ہدایات دیں
ی

 ےک

P. S. 205   لیر ذمہ دار نہیر ہے اور ہرجانہ ادا نہی  کھوئ  یا چرائ  جائن وایل اشیا  کا   P. S. 205کھونے یا چرانے جانے وایل اشیا ےک 
 ۔کرے گا 

 
 سیل فون پالییس

 
PS 205  استعمال ےک یک سیل فون، حساب کتاب لگائن واےل آالت اور موسیقی اور تفری    ح ےک دستی آالت کا اسکویل امالک پر

 بارے می  پالییس: 

، لیکن یہ ان کو اسکول میر  طلبا سیل فون، حساب کتاب ےک آالت اور موسیقر اور تفری    ح ےک دسنر آالت کو اسکول ال سکیر ہیر

۔  کھول یا استعمال نہیر کر سکیر ہیر

گ لگیے یک صورت یک مشقوں یا ہنگایم صورتحال یک  سیل فون، حساب کتاب ےک آالت اور موسیقر اور تفری    ح ےک دسنر آالت کو آ

۔  تیاری کرنے یک مشقوں ےک دوران کھوال یا استعمال نہیر کیا جانا چاہیتے

حساب کتاب لگانے واےل آالت کو اسکول ےک مخترص امتحان، جانچ یا امتحان ےک دوران کھولتے یا استعمال کرنے یک اجازت نہیر ہے  

سہولیات منصوبہ یک تعمیل  504زت دی گنے یا یہ انفرادی تعلییم پروگرام یا حصہ ماسوانے اسکول ےک ذریےع اس یک خاص طور پر اجا

لیر ہو۔  ےک 

۔    تمام سیل فون، حساب کتاب ےک آالت اور موسیقر اور تفری    ح ےک دسنر آالت کو اسکول میر داخل ہونے ےس قبل بند کردینا چاہتر

 ملکیت چھوڑ نہ دے۔ انہیر اس وقت تک نہیر کھوال جاسکتا جب تک طالب علم اسکویل

سیل فون، حساب کتاب ےک آالت اور موسیقر اور تفری    ح ےک دسنر آالت کو استعمال کرنے واےل وہ طلبا جو محکمئہ تعلیم یک ضابطہ 

نیٹ یک قابل قبول استعمال یک اور تحفظ یک  A-413انضباط، اسکول یک پالییس، چانسلر ےک ضابےط  اور / یا محکمئہ تعلیم یک انتر

، تو وہ ضابطہ انضباط میر قائم یک گنے رہنما مداخلتوں اور انضبایط کارروائیوں ےک مطابق تادیب کا 
ی

پالییس یک خالف ورزی کریں ےک

۔
ی

 سامنا کریں ےک

ور تفری    ح ےک دسنر آالت کو  اسکول النے کا انتخاب کرنر ہیر وہ ان آالت / وہ طلبا جو سیل فون، حساب کتاب ےک آالت اور موسیقر ا 

۔  سیل فون، حساب کتاب لگانے واےل آالت اور موسیقر اور تفری    ح ےک دسنر آالت ےک  P.S. 205نظام ےک مکمل طور پر ذمہ دار ہیر

۔ ، چرانے جانے یا نقصان ہوجانے کا ذمہ دار نہیر ہے  کھونے جانے
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نیٹ یک قابل قبول استعمال یک اور  اگر کوتے اسکول محکمئہ تعلیم ےک ضابطہ انضباط، اسکول یک پالییس، اس ضابےط اور / یا انتر

تحفظ یک پالییس یک خالف ورزی کرنے پر سیل فون، حساب کتاب ےک آالت اور موسیقر اور تفری    ح ےک دسنر آالت کو ضبط کرتا ہے تو 

۔ پہیل بار جب اسکول سیل فون، حساب کتاب ےک آالت اور پرنسپل / نامزد کردہ کو طالب علم ےک والد ین ےس رابطہ کرنا الزیم ہے

موسیقر اور تفری    ح ےک دسنر آالت کو ضبط کرتا ہے تو طالب علم ےک والدین ےس رابطہ کیا جانے گا اور اےس دن ےک آخر میر طالب علم 

آالت اور موسیقر اور تفری    ح ےک دسنر آالت کو ضبط کرتا  کو واپس کیا جانے گا۔ دورسی بار جب اسکول سیل فون، حساب کتاب ےک

د کیا جاسےک۔ لیر اسکول آنا الزیم ہوگا تاکہ اس ےسر کو والدین ےک ستی  ہے تو طالب علم ےک والدین ےس رابطہ کیا جانے گا اور ان ےک 
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 تعلییم سال 2021-22

 

 اسکول کا پہال دن       ستمتی  13 

 یوم کیپور  )اسکول بند ہوگا(      اکتوبر  16

 اطالوی ثقافت کا دن / آباتے افراد کا دن )اسکول بند ہوگا(                             اکتوبر  11

  -انتخابات کا دن        نومتی  2
ی

 طلبا مکمل طور پر ریموٹ ہونےک

لیر نصف دن(     نومتی     4  والدین اساتذہ کانفرنس )طلبا ےک 

نز ڈے )اسکول بند ہوگا(    نومتی   11  ویتر

 تھینکس گیونگ یک تعطیالت )اسکول بند ہوگا(  نومتی    26اور  25

 موسم رسما یک تعطیالت )اسکول بند ہوگا(   دسمتی   31 – 24

 ڈاکتر مارٹن لوتھر کنگ جونیتے ڈے )اسکول بند ہوگا(                        جنوری 17

 نیا قمری سال )اسکول بند ہو گا(                        فروری   1 

 موسم رسما یک تعطیالت )اسکول بند ہوگا(  فروری    25 –فروری 21

لیر نصف دن(                     مارچ       3  والدین اساتذہ کانفرنس )طلبا ےک 

 بہار یک تعطیالت )اسکول بند ہو گا(     اپریل    22 -اپریل 15 

 عید الفطر )اسکول بند ہو گا(                      منے     2

 میمیوریل ڈے  )اسکول بند ہوگا(                      منے   30

(                       جون   7
ی

       کلرکوں کا دن )طلبا نہیر آئیر ےک

           

(                    جون   9
ی

       ساالنہ تقریب کا دن   )طلبا  نہیر آئیر ےک

                 

    جونٹینتھ   )اسکول بند ہوگا(            جون       20

لیر اسکول کا آخری دن    جون             27  تمام طلبا ےک 


