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ایک ساتھ مل کر، ہم حوصلہ افزائی، کو چیلنج ___ سکول کے کمیونٹی کی کامیابی کا بلند ترین سطح ہر طالب علم کے لئے جسے ۔ 
کرنے اور ایک دوسرے کے ہم ممکنہ طور پر ہر کام کر سکتے ہیں کے لئے بہترین کرنا انسپائر کے عزم کا اظہار کرتے ہیں ۔ 

والدین، اساتذہ اور طلباء اس مقصد کے حصول کے لئے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے ۔ لہذا، ہم اس عزم مکمل کیا جارہا ہے 
 اور میں مناسب حصہ اس کمپیکٹ کے دستخط کے بنانے کے لئے مندرجہ باال میں سے ہر ایک سے پوچھیں ۔

  
 والدین یا سرپرست:

  
 کے لئے اپنی پوری کروں گا:

  
 طالب علم ہوم ورک کی تکمیل کی نگرانی ہے ۔• 
 سکول کا تعلیمی سال کے دوران کم سے کم ایک والدین/اساتذہ کانفرنس شرکت ہے ۔• 
 اپنے بچے کے لیے بلند توقعات کا اظہار اور تعریف اور حوصلہ افزائی کامیابی کے لئے پیش کرتے ہیں ۔ • 
  

 )ایک اضافی پسند نشان زد کریں(
  

 کم از کم ایک اسکول فعل یا اسمبلی )کنسرٹ، ہجے مکھی، وغیرہ( میں شرکت ۔  ___ میں
 ___ ایک سکول یا کالس روم کے مددگار کے طور پر رضاکارانہ ہے ۔

 _____Other______________________________________________________ : 
  
  

 والدین/سرپرست کی دستخط: ___ تاریخ: ___
  
  

            طالب علم:
  

 کے لئے اپنی پوری کروں گا:
  

 واپس اپنا ہوم ورک مکمل اور وقت پر ۔• 
 اسکول کے تمام قواعد پر عمل کریں ۔• 
 کالس روم کے تمام قواعد پر عمل کریں ۔• 
 دوسرے لوگوں اور برادری کا احترام ہے ۔• 
  
  

 طالب علم کی دستخط: ___ تاریخ: ___
                                                             

  
 استاد:

   
 کے لئے اپنی پوری کروں گا:

  
 ایک محفوظ اور مشفقانہ سیکھنے کا ماحول فراہم کرتے ہیں ۔• 
 ہر بچے کے لئے ڈیزائن کیا گیا نصاب کی پیروی کریں ۔• 
 فرادی اختالفات کے لیے فراہم کرتے ہیں ۔یہ تسلیم کرتے ہیں اور طالب علموں کے مابین ان• 
 ہر بچے کو سکول اور کالس روم کے اصولوں پر عمل کرنے مدد.• 
 ہر والدین/اپنے بچے کی پیش رفت سے باخبر سرپرست رکھیں ۔• 
 تفویض کریں اور کافی ہوم ورک کی تصحیح کریں ۔• 
 رکت ۔میقات بند کریں اور ایک سال میں دو بار جد کانفرنسوں میں ش• 
 والدین کو اپنے بچوں کو گھر میں مدد کے لئے طلب معاونت فراہم کریں ۔• 
 ہر بچے کے لیے بلند توقعات کا اظہار اور تعریف اور حوصلہ افزائی کامیابی کے لئے پیش کرتے ہیں ۔ • 
  
  

 استاد کی دستخط: ___ تاریخ: ___
  

 احسان کے ساتھ وابستگی بنا!
 

 


