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 وودبرادج ٹاؤن شپ اسکول ڈسٹرکٹ
 Parentعنوان میں شمولیت کی پالیسی 

 )ضلع سطح پر(

  

  
  

 والدین کی شمولیت کے لئے مواقع میں مندرجہ ذیل شامل ہوں گے:
  
. ہر تعلیمی سال کے آغاز پر ایک خط گھر میں پروگرام کے لیے عنوان منتخب بچوں کے تمام والدین کے لئے بھیجا جائے گا ۔ 1

اس خط کے پروگرام میں اپنے بچے کی شمولیت، وجوہات کی بنا پر اس طرح شامل کئے جانے کے لئے والدین اور ہدایات فراہم 
مام والدین کو ضلع بھر میں منصوبہ بندی اور مالقات بھی ہر منصوبے پر منعقد ہونے والے کرنے کی نوعیت سے آگاہ کریں گے ۔ ت

عنوان کے طور پر عمل درآمد کا ابتدائی حصہ سکول کا تعلیمی سال کے دوران سکول عنوان میں شرکت کے  parentاجالس میں 
طریقوں کے بارے میں معلومات کے ساتھ ان کے لیے دعوت دی جائے گی ۔ ان مالقاتوں کے تدریسی مقاصد اور پروگرام کے 

 والدین بھی موقع فراہم کرنے کے لئے ان پٹ میں پالننگ مستقبل عنوان میں منصوبوں کی فراہم کرے گا ۔ 
  
 میں طلبا کے والدین کے لئے ایک مستقل بنیاد 1۔ علمی معاونت )عنوان میں( اساتذہ گی فراہم پیش رفت کی رپورٹ اور اوپر گریڈ  2

پر ہے ۔ اس کے عالوہ، والدین کانفرنسوں دونوں دوپہر اور شام کانفرنس بار دستیاب کے ساتھ ہر سال دو مرتبہ طے ہو گا ۔ ان 
کانفرنسوں کے دوران طالب علم کے کام کے نمونوں پر مشتمل قلمدان کا معائنہ اور سائن ان کے والدین کے لئے دستیاب ہو جائے گا 

 ۔
  
کول جہاں والدین کے عنوان میں طالب علموں میں کم از کم ہر سال میں ایک بار اجالس الئین کریں گے کی ۔ ہر عنوان میں س 3

منصوبہ بندی بھی ضروری ہے، مشاورت، مشورہ دینے اور تشخیص کے مقاصد کے لئے سکول کے اہلکاروں کے ساتھ مالقات 
احساس کو ترقی دینے کی طرف مسلسل جدی ان پٹ کو  کرنے کے لیے اور پروگرام کے مقاصد کے حصول اور شراکت داری کے

یقینی بنانے کے لیے یہ موقع حاصل ہو گا ۔ ان مالقاتوں پر عنوان کا کھلے رہیں گے میں دیگر تمام دلچسپی رکھنے والے فریقوں 
 کے طور پر بھی والدین ہیں ۔ 

  
ان میں پروگرام کے لیے متعلقہ دیگر مطبوعہ مواد کے . دفعات، تک طور پر عملی، پروگرام نوٹس، پیش رفت کی رپورٹ اور عنو4

 ترجمہ کے لیے بنایا جائے گا ۔
  
. ہر عنوان میں پراجیکٹ اسکول اپنے طلبا کے والدین کے ساتھ کام کرنے والے، ایک سکول والدین کمپیکٹ ہے جو کہ کس طرح 5

ئے ذمہ داری گا طرز کا خاکہ پیش تیار کرے گا ۔ اس والدین، سٹاف اور طالبات اعلی طلبا کی کامیابیوں کو فروغ دینے کے ل
 کمپیکٹ کی نقل ہر والدین کو فراہم کی جائے گی عنوان طالب علم ہیں ۔

  
. وہاں دونوں کا ساالنہ ٹھہر جائے گی مشمول اور تاثیر کے عنوان میں جدی ملوث پروگرام اور اس کا عنوان میں مجموعی طور 6

 وران والدین ان پٹ کے لئے مواقع فراہم نہیں کی جائے گی ۔ پر پروگرام ہے ۔ اس عمل کے د
  
۔ دیگر اقسام کی جدی شمولیت بھی کی حوصلہ افزائی ہو گی ۔ ان میں ضلع کے خاندان ریاضی پروگرام اور خاندانی کا تحریری  7

سکتے ہیں کی سرگرمیوں کی  پروگرام اسی طرح جو والدین اور اوالد ایک دوسرے کے ساتھ گھر میں اکٹھے پڑھتے جیسا کہ کر
 حوصلہ افزائی شامل کر سکتے ہیں ۔

  
 . اس کی پالیسی کی کاپیاں دستیاب طلبا کے تمام والدین کے لئے عنوان میں پروگرام میں شریک بنایا جائے گا ۔8

 


