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خاندانتعلیمی ہمارا 

2

ٹ ایڈ/اسٹیٹ  ٹ ہیڈ اور اکیڈمی اسٹیٹ گارڈن ضلع ہمارا ذریعے، کے فنڈنگ گران ی کو طلباء میں اسٹار ت ہے۔ کرتا فراہم بھی تعلیم کی اسکول پر ٹ آف ڈائریکٹر ہمارے کرم براہ لیے، کے معلوما ایجوکیشن، جنرل  -سروسز اسٹوڈن
س، کرسٹین  ت کی رابطے درج میں (ذیل کریں۔ رابطہ سے مین ہین مائیکل کریکولم، آف ڈائریکٹر یا برجی دیکھیں)۔معلوما

ی روڈ ریڈز  ی آف ہوم سکول ایلیمنٹر س د گریڈز بلڈوگ
K-6  برطرفی: ابتدائی بجے؛  3:20دوپہر سے  8:35صبح

08205 NJ Galloway, Road Reeds South 103 
1:30pm  :پرنسپل: اسسٹنٹ کیپ الئٹ کیون مسٹر پرنسپل

جونیئر۔گاربٹ، رچرڈ مسٹر 

ی آف ہوم اسکول مڈل شپ ٹاؤن گیلووے   8اور  7گریڈز گریزلیز د
برخاستگی: وقت از قبل تک۔ بجے  2:20دوپہر سے  7:30صبح 

08205 NJ Galloway, Road Reeds South 100 12:20pm 
اور ڈالون ریان مسٹر پرنسپلز: اسسٹنٹ جنکر پاؤال مسز پرنسپل: 

بریجرزہولیشا مسز 

3:20pm8:35 - ؛am GradesPreK-6 Tigers the of Home 
School Elementary Rogers Roland  برطرفی: ابتدائی
08205 NJ Galloway, Road Reeds South 105 1:30pm 
لوپوانتھونی مسٹر پرنسپل: اسسٹنٹ مور رابن ڈاکٹر پرنسپل: 

ی رن آرتھر  ی آف ہوم سکول ایلیمنٹر  K-6گریڈز ڈریگن د
 08205برخاستگی: ابتدائی  8:35am - ؛3:20pmصبح 
NJ Galloway, Avenue Eighth South 515 1:30pm 

مسٹر پرنسپل: اسسٹنٹ گلوین میک کیون مسٹر پرنسپل: 
س  جونیئر۔کونر، او ٹیرن

ٹ کے سکولوں  ،.Dایڈ۔ جیاکوئنٹو، سی اینیٹ  س۔ سپرنٹنڈن تک  2022دسمبر  21سے  1016ایک
ی  ۔x 1016 1سکولز آف سپرنٹنڈنٹ سینٹیلی، اسٹیفن  سی نکسن، این جوائے موثر سے  2023جنور

س اسکول اے، پی  ی، ایڈ بالڈون، آر جینیفر  ۔x 1014ایڈمنسٹریٹر بزن ٹ آف ڈائریکٹر ڈ سروسز/اسٹوڈن
س، کرسٹین  ۔x 1611تعلیم خصوصی  ٹ آف ڈائریکٹر برجی  ۔x 1012ایجوکیشن جنرل سروسز/اسٹوڈن
س۔ آفیسر ایکشن ایفرمیٹو کریکولم/آف ڈائریکٹر  ،.Dایڈ۔ مین، ہین مائیکل  نیپولی، بیٹی  1009ایک
س۔ مینیجر ریسورسز ہیومن برفی، جیمز  ۔x 1047کوآرڈینیٹر ٹیسٹ ڈسٹرکٹ کریکولم/آف ڈائریکٹر   .x 5122ایک

Manager Operations Facilities MBA, CEFM, Rosetti, Rocco 1011  فیسیلٹیز اسسٹنٹ ماریبل، رے
س۔ مینیجر آپریشنز  س۔ مینیجر کے سروسز ٹیکنالوجی مین، چیپ گل  5120ایک سروسز فوڈ مرے، الرین  1020ایک
س۔ سپروائزر  س۔ کوآرڈینیٹر ٹرانسپورٹیشن کافمین، ڈیبی  5046ایک ٹ، ویسٹ جوانا  1004ایک کمیونیکیشن کو
س۔ آفیسر  ٹ آئرس، کیٹی  1001ایک س۔ رجسٹرار سٹوڈن ریسپشنسٹ/ڈسٹرکٹ  Loveland، Todd 1015ایک
س. ایڈ۔ کمیونٹی اینڈ کیئر چائلڈ  1029ایک

ی پومونا  ی آف ہوم اسکول پر ی پینگوئن د اسکول پر

ابتدائی تک؛ بجے  3:20شام سے بجے  9:10صبح 
 NJ Harbor, Egg Avenue 08215برخاستگی: 
Genoa South 400 1:30pm  :گراسڈونلڈ ڈاکٹر پرنسپل

3:20pm8:35 - ؛am PreK-6 Grades Dolfins the 
of Home School Elementary Smithville  از قبل

 NJ Galloway, Road Port 08205برخاستگی: وقت 
Old South 37 1:30pm  :ی ڈیوڈ مسٹر پرنسپل راگاز

سکینتھ مسٹر پرنسپل: اسسٹنٹ  بیرارڈی

س اسکول یا ضلع بھی کسی  لیے کے ہونے منسلک سے طریقے مناسب اور کریں کال پر  1250-748-609کرم براہ لیے، کے پہنچنے تک آف
کریں ۔عمل پر اشارے 

 NJ Galloway, Road, Reeds 08205دفاتر انتظامی 

South 101  :س:  1250-748-609فون فیک
www.gtps.k12.nj.ushttp://609-748-1796 
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ہرست  خانہکا ف

میںبعد اور پہلے سے پروگرام کیئر چائلڈ سکول 

تحفظاور صحت 

10

معاونتکی صحت دماغی اور کاؤنسلنگ اسکول 

ی اور حقوق تعلیمی خاندانی  (FERPA)قانون کا رازدار

14

تکی جانچ ضلعی  معلوما

فاؤنڈیشنایجوکیشن شپ ٹاؤن گیلوے 

یہونا/داخل میں ہسپتال  سرجر

تغذائی خصوصی اور الرجی کی کھانے  ضروریا

12

ی، درجہ  ٹ بند جانچریاستی الزمی اور کارڈز رپور

22

7

23

16

انفارمیشنڈسٹرکٹ جنرل 

ی  س ا ایلای

تکی کھانے  خدما

5
4 

10

13

ٹ  کانفرنسیں۔کی والدین اور کارڈز رپور

دورے

(GFSA)ایشن ایسوسی اسکول فیملی گیلوے 

وسائلکے کمیونٹی 

22
21 

9

17

ی اور مشن ہمارا  اقداربنیاد

23

6

16

س  پہنچناسکول بحفاظت ذریعے کے ب

12
11 

19
18

23

س ایکسیڈنٹ ایتھلیٹک اور علم طالب  پروٹیکشنانشورن

16

فیملیاسکول توسیعی ہمارا 

17

تکے بورڈ سکول  انتخابا

4

ت الیکٹرانک کتب، نصابی اخالق ضابطہ کے طلباء  جائیداد ذاتی مواد تدریسی دیگر اور آال
ت کی طلباء  ت کی معاون پروگرامخصوصی کے تعلیم خصوصی خدما

8

16

تساالنہ  اطالعا

شہنگامی کی سکولوں  بند

پہنچناسکول بحفاظت 

11

تہوم  ہدایا

18

21
20 

زائرینکے اسکولوں ہمارے 

16
15 

ایجوکیشنآف بورڈ شپ ٹاؤن گیلوے 

حفاظتاور حفاظت کی اسکول 

کی تصویر پالیسی کی استعمال قبول قابل ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی میں اسکولوں ہمارے 
ت  ی، کار طریقہ اور پالیسیاں ضلعی رہنا منسلک فارم کا اجاز ی، غیر حاضر عذر اور حاضر
س اور دینا دھمکیاں کرنا، ہراساں  ت کی رابطہ اور رہائش دینا دھون ہیں معلوما سگریٹ ن
س تعلیم/جسمانی حقوق کے والدین پالیسی کی جانوروں پالیسی کی نوشی  پروموشنز ری
ت دیگر اور برتاؤ ورک، ہوم حمل و نقل کی حمل و نقل  ورک۔ہوم معلوما

17

سکا پریکٹسز پرائیویسی  نوٹ

جائزہکا سائٹ ویب ضلعی 

16

میسنجرسکول 

ت  کرناانتظام کا ادویا

12

یدرجہ  بند

3

20

10

منصوبے 504

8
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ی اور مشن ہمارا  اقدار:بنیاد

ت ذیل درج کو سرپرستوں والدین/ساالنہ سے ہم نوٹیفیکیشن: ساالنہ  ت کی دینے اطالع کی معلوما کی پالن ہے۔ ضرور
ت سال ہر میں تعمیل  پ کے اطالعا س کردہ ڈیٹ ا کے رجسٹریشن ساالنہ  OnCourseگے۔ ہوں ظاہر میں بک ہینڈ اس لنک
پ کے بک ہینڈ اس ذریعے  پ میں ذیل میں آف سائن الیکٹرانک کے آ ہے۔شامل اعتراف کا آ

ی بیان کا مشن مذکورہ  ت کی اراکین کے ایشن ایسوسی بورڈز اسکول  NJمیں  2002فرور کے کونسل ٹاؤن عملے، کے ڈسٹرکٹ اسکول میں میٹنگ ایک میں قیاد
پ ایک کے رہنماؤں کمیونٹی اور والدین اراکین،  تھا۔بنایا نے گرو

ٹ کرم براہ  * ہیں۔گئی لی سے //:www.mw.com) (httpلغت الئن آن کی ویبسٹر میریم تعریفیں تمام کہ کریں نو

سایسبیسٹوس ساالنہ  •نوٹیفکیشن مینجمنٹ پیسٹ انٹیگریٹڈ ساالنہ  • نوٹ

س سرگرمی  :1محنت:  حاصل نتیجہ یا مقصد اور کرنے دور کو رکاوٹوں  :aہے: کرتا استعمال کا صالحیتوں یا طاقت لیے کے دینے انجام یا کرنے کچھ شخص کوئی میں ج
ش ذریعہ کے کسی جو فرض یا کام، محنت، ب: کوشش؛ ذہنی یا جسمانی مسلسل لیے کے کرنے  ی کا معا اکثر تفویض یا فنکشن، فرض، کام، مخصوص ایک  :cہے؛ عاد
ی کسی  ہے۔ہوتا مرحلہ یا حصہ کا سرگرمی بڑ

ی لیے کے رہنمائی کی ڈسٹرکٹ اسکول پبلک شپ ٹاؤن گیلوے نے ایجوکیشن آف بورڈ میں، گرما موسم کے  2011 میں، بہار موسم کے  2021اپنایا۔ کو اقدار" "بنیاد
ی نے ضلع  پ کو اقدار بنیاد ہربانی، محنت، احترام،  -اقدار پانچ کیا۔ سروے کا ہولڈر اسٹیک لیے کے کرنے ڈیٹ ا ت اور اعتماد م طور باضابطہ نے بورڈ تعلیمی کو  -مساوا
اپنایا۔پر 

س بولنگر  • ی غنڈہ اور دینا، دھمکیاں کرنا، ہراساں  •انشورن ی،  - 5131.1 •پالیسی کی گرد ی، غیر حاضر  - 5113 •پالیسی کی عذر اور حاضر
ی میں اسکول  ی فالئر: ایک لیے کے سرپرستوں والدین/ -حاضر ی ہوجا  |شیٹ فیکٹ  • HPVسکول مڈل  |ابتدائی  |اسکول پر ڈیل ڈیٹا ڈ

ی  تکی جوؤں کی سر  •فیملیز)  6(گریڈ شیٹ فیکٹ کی بخار توڑ گردن  •فیملیز)  7(گریڈ ایچ پی و معلوما

ہربانی:  ہربان  :1م ت، یا معیار کا ہونے م ہربانی ساتھ کے لوگوں حال پیارقدیم :  :3احسان؛ عمل: کا قسم ایک  :2برتاؤ؛ ساتھ کے احترام اور م

ہے۔بنایا کالؤڈ لفظ ایک لیے کے کرنے نمائندگی کی اقدار تمام کردہ منتخب اور کردہ تجویز میں سروے نے ہم برآں، مزید 

انحصارپر چیز کسی یا مستقبل  :2دہانی؛ یقین پر سچائی یا طاقت، صالحیت، کردار، کے چیز کسی یا شخص کسی  : 1اعتماد: 

ی  ی ہمار ت اجتماعی ہیں۔ کرتی متاثر کو پہلو ہر کے کام ہمارے میں ضلع اقدار بنیاد ی، منصوبہ کی سیکھنے کے طلباء سے، تعامال کو حفاظت لیے کے عملے اور طلباء بند
ی یہ کو بچوں اپنے وہ کہ ہے جاتی کی افزائی حوصلہ کی ہولڈرز اسٹیک تمام رابطے۔ کے اسکول سے گھر اور بنانے، یقینی  ہیں اور سکھانے اقدار بنیاد میں کرنے زندہ روز ہر ان
ہوں۔شامل ساتھ ہمارے 

Schools، Public Township Galloway  تمام تاکہ ہے کرتا متحد کو کمیونٹی اور خاندانوں اساتذہ، جو ضلع پسند ترقی اور متنوع ایک
ت کے سیکھنے کے طلباء کے جرسی نیو کو بچوں  ی اور والوں سیکھنے بھر زندگی اور اترنے پورا پر معیارا کرنے ترقی پر طور کے شہریوں پیداوار

سکے۔جا کیا فراہم ماحول کا سیکھنے چیلنجنگ محفوظ، ایک لیے کے 

ت:  ی یا تعصب پر طور خاص انصاف؛ مطابق کے حق یا قانون قدرتی  :1aمساوا ی؛ سے جانبدار ہو۔منصفانہ جو چیز ایسی  :1bآزاد

ت۔ احترام: خاص یا اعلٰی  :3aکرنا۔ غور عمل: کا دینے توجہ خاص  :2حوالہ۔ یا تعلق سے صورتحال یا چیز خاص کسی  :1احترام:  معیار کا ہونے قدر قابل ب: عز
حالت۔یا 
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ی نئی اپنی سال اس ہمیں سائٹ: ویب کی ضلع  کھولتے پر //:www.gtps.k12.nj.us httpسائٹ ویب کی ضلع کردہ ڈیزائن ر
پ ہے ۔ رہی ہو خوشی ہوئے  ت اور مداخلت پروگراموں، نصابی اسکولوں، کے ضلع ہر آ ت، کی معاون کے بھال دیکھ کی بچوں خدما

ت، متعلق سے اندراج کے بچوں حقائق، اور فارم کے پروگرام  ت اور معلوما ت میں بارے کے کچھ بہ ہیں! سکتے کر حاصل معلوما
ٹ:  ت کے ان سے تعلیم محکمہ نو ت اہم والی ہونے موصول میں بارے کے اقداما ہیں۔درج میں ٹیب فیملیز گیلوے ہمارے معلوما

ٹ: اہم  کے سال تعلیمی عام ایک میں بک ہینڈ اس کہ جائے دیا مشورہ کرم براہ نو
ت، دوران  ت دیگر یا خطوط رہنما اور صورتحال ترین تازہ کی حفاظت اور صحت ہیں۔ شامل عمل طرز اور پالیسیاں معلوما پر، بنیاد کی حاال
ت ان ہیں۔ تابع کے تبدیلی آئٹمز میں بک ہینڈ اس  گا۔جائے کیا مطلع کو طلباء اور سرپرستوں والدین/میں، حاال

5

پ  س ہمیں آ /gallowayschoolstwitter.comٹویٹر: اور /Schools-101551285997346 Galloway-facebook.comہیں: سکتے کر فالو بھی پر بک فی

ی  ت خاص کی سائٹ ہمار ی کے کیلنڈر ڈسٹرکٹ ہیں: شامل میں خصوصیا س، فور ت مزید اور پورٹل پیرنٹ مینیو، لنچ اسکول لنک انٹرایکٹو ایک کچھ؛ بہ
ت۔سرپرست والدین/اور علم طالب خصوصی اور کیلنڈر؛ ضلع  معلوما
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تحفظاور صحت 

ت مزید میں بارے کے مشقوں اور کار طریقہ کے حفاظت کی اسکول  سیکیورٹی اسکول ایجوکیشن آف ڈیپارٹمنٹ  NJکرم براہ لیے، کے معلوما
/securityschools/education/www.state.nj.usجائیں: پر سائٹ ویب کی 

ی قانون ڈرل سیکیورٹی اسکول  ی  11پر  (A2003)ساز ہتا یہ اور ہوا، نافذ کو  2010نومبر  (18A:41-1) 1قانون یہ گئے۔ کیے دستخط میں قانون کو  2010جنور کہ ہے ک
ت کی کرنے ڈرل سیکیورٹی اسکول ایک کو اسکولوں کے جرسی نیو  وضاحت کی ڈرل سیکیورٹی اسکول قانون ہے۔ کھال اسکول جو ڈرل فائر ایک ماہ ہر اور ہے ضرور
ت ہنگامی جو لیے کے کرنے عمل پر کار طریقہ ایسے عالوہ، کے ڈرل فائر مشق، "ایک ہے کرتا  ب کا حال صور خطرہ، کا بم ڈاؤن، الک کرنے، نہ فائر بشمول ہیں" دیتے جوا
ت ہنگامی حقیقی وہ تاکہ ہے کرنا آشنا سے کار طریقہ مخصوص کو طلبا اور عملے فیکلٹی، مقصد کا مشق بھی کسی صورتحال۔ فعال کی شوٹر یا  ہونے پیدا حال صور

ت کی  س کریں۔ محسوس محفوظ اور محفوظ پراعتماد، میں صور ہیں، ہوتی داریاں ذمہ لیے کے طلباء اور عملے فیکلٹی، دوران کے صورتحال ہنگامی کسی طرح ج
پ تاکہ کریں غور پر خطوط رہنما ذیل درج کرم براہ ہیں۔ سکتے کر ادا کردار اہم میں رکھنے محفوظ کو کمیونٹی کی اسکول والدین طرح اسی  کو اسکول کے بچے اپنے آ
ب سے طریقے مؤثر  سکیں:کر مدد میں دینے جوا
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کے رکھنے محفوظ میں اسکولوں کے ان کو بچوں ہمارے ڈسٹرکٹ اسکول پبلک شپ ٹاؤن گیلوے حفاظت: اور حفاظت کی اسکول 
عام غیر تمام والے ہونے میں دن کے اسکول جو ہے دستورالعمل حفاظتی اور حفاظتی ایک پاس کے اسکولوں تمام اور ضلع ہے۔ پرعزم لیے 

ت  ت، میں اسکول بشمول: ہے، کرتا حل کو واقعا ی دہشت حملے، حادثا ت، کے گرد ت خطرا ت۔ دیگر اور والے، گھسنے میں عمار واقعا
ت  ت کے دستورالعمل ہیں۔ گئے بنائے منصوبے لیے کے مسائل ان پر سطح ضلعی اور عمار کی ثانی نظر پر بنیادوں ساالنہ پر مندرجا
ت کی ضلع اور ہے جاتی  ی پر بنیاد کی ضروریا اور طلباء اپنے ہم سے جن ہیں طریقے دوسرے میں ذیل ہیں۔ جاتی کی تبدیلیاں ضرور
ہیں:دیتے فروغ کو بہبود و فالح کی عملے 

ت وہ تاکہ ہے جاتی کی فراہم تربیت کو عملے اور منتظمین تمام  .2 کریں۔مدد میں شناخت کی ان اور طلباء مند ضرور
ہیں۔شامل بھی ورزیاں خالف سنگین زیادہ ساتھ ساتھ کے مسائل کم میں اس طریقوں. کے بحالی 

بدسلوکی.

ت  ہیں: محدود تک ان لیکن بشمول خدما پ، چھوٹا روم، کالس  (1ن ی اور گرو ت؛ انفراد ت سماجی  (2مشاور ہار ی ساتھ کے والدین  (3اور تعلیم؛ کی م انفراد
کریں۔ مدد کی ان میں پہچاننے اور سمجھنے کو مسائل کے صحت ذہنی سنگین دیگر اور لت ڈپریشن، کے علم طالب تاکہ کریں، کام میں گروہوں اور پر طور 
ب۔کا بحران  (4 جوا

ت، ماہر کے اسکول کارکن، سماجی کے اسکول  .3 ہیں۔کرتے فراہم ماہرین کے صحت دماغی اور مشیر، کے اسکول نفسیا

ت کی ایمرجنسی ہیں۔ رہتے بند وقت ہر دروازے بیرونی تمام  • ہے امکان ہے، منحصر پر صورتحال ہنگامی آئیں۔ نہ اسکول لیے کے لینے کو بچے اپنے کرم براہ میں، صور
س کہ  گا۔جائے دیا روک کو رسائی تک اسکول سے طرف کی پولی

بدسلوکی)۔ساتھ کے بچوں استعمال، کا مادے خودکشی، (مثالً ہیں میں خطرے 

ت کی رابطہ ہنگامی اپنی  • پ رکھیں۔ ترین تازہ کو معلوما اپنا کرکے کال کو اسکول کے بچے اپنے یا ذریعے کے  OnCourseپر صفحہ  Connect OnCourseآ
ی اور نمبر ٹیلیفون  پ دوران کے سال تعلیمی اگر ہیں ۔ کرسکتے تبدیل پتہ میل ا پ تو ہے، جاتا بدل پتہ کا آ رابطہ پر  x1015 748-1250سے رجسٹرار ہمارے کو آ

ہوگا۔کرنا 

س تشدد،  ی  (3روکنا؛ کو رسانی ایذا اور دھون ہارتوں سماجی اور روادار تربیت۔کی ثالثی مرتبہ ہم  (4دینا؛ فروغ کو م
ت  (2جائے؛ نمٹا کیسے سے اجنبیوں  (1ہیں: شامل میں پروگراموں تعلیمی ضلعی  .4 روکناکرنا، حل کو تنازعا

ت غلط اور کنفیوژن استعمال کا فون سیل دوران کے ایمرجنسی حقیقی کسی  ہے۔سکتا بن باعث کا معلوما

پ یہ مزید،  ب اور ہے سکتا ڈال میں خطرے کو آ ی کی حفاظت کی علم طال س میڈیا سوشل اور ذریعے کے میسنجر اسکول ہم ہے۔ سکتا ہو دور سے توجہ بنیاد (فی
پ ذریعے کے ٹویٹر) اور بک  ت ساتھ کے آ ٹ ڈاؤن الک خودکار ایک میں اسکول ہر گے۔ کریں چیت با س ہے ہوتا بھی سسٹم الر روشنی پر دروازے داخلی میں ج

س ہے ہوتی شامل  ہیں داخل بھی کوئی اور ہے رہی ہو صورتحال ہنگامی کہ ہے ہوتا ظاہر یہ سے ج ت کے اسکول  •سکتا۔ ہو ن استعمال کا فون سیل دوران کے اوقا
یدوران۔ کے ڈرلز فائر اور مشقوں حفاظتی کی اسکول بشمول ہے، ممنوع  د

ی لیے کے تھام روک کی مادہ اور تشدد پر نوجوانوں جو اتحاد کمیونٹی اسکول- .6 ہیں۔کرتے فراہم پروگرام جار

س (دیکھیں اخالق ضابطہ کا طلباء ہمارے  .1 ہےکرتا پیش خاکہ کا مداخلتوں اور نتائج، عمل، طرز  (15صفحہ  -لنک

س شپ ٹاؤن گیلوے اور ڈسٹرکٹ  .5 ہمارے ہیں۔ شامل  (SROs)آفیسرز ریسورس سکول چار میں اس ہے۔ رشتہ مبنی پر تعاون باہمی درمیان کے ڈیپارٹمنٹ پولی
SROs  ت کی روزانہ ت خصوصی دورے، کے روم کالس چیت، با س اور طلباء ہمارے ذریعے کے طرح اسی اور شرکت، میں تقریبا قائم رشتہ مثبت ایک درمیان کے پولی
ت کی ایمرجنسی ہیں۔ کرتے کوشش کی کرنے  دیگر اور  GTPDہم برآں، مزید ہیں۔ موجود بھی  SROsہمارے لیے کے حفاظت کی عملے اور طلباء ہمارے میں صور

ب ہنگامی  ی منصوبہ کی ردعمل ہنگامی کر مل ساتھ کے دہندگان جوا ہیں۔کرتے کام لیے کے کرنے مشقیں اور کرنے بند
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س اسکول پہنچنا: سے طریقے محفوظ میں اسکول  میں ویز ڈرائیو کے اسکول لیے کے بچوں والے پہنچنے اسکول سے ذرائع دیگر عالوہ کے ب
ی کی گاڑیوں  ت کے والوں چلنے پیدل کرنے، کم کو تعداد بڑ س اسکول اور بچنے سے حادثا کے کرنے دور کو بھیڑ کی ٹریفک گرد ارد کے کمپلیک

ت۔ کے برخاستگی اور آمد پر طور خاص تھے، گئے کیے وضع اصول حفاظتی ذیل درج لیے  اپنے اور کریں عمل پر اصولوں ان کرم براہ اوقا
ی کی ان سے بچوں  ہیں۔کو کرنے پابند ک

س  پ اگر پہنچنا: اسکول بحفاظت ذریعے کے ب س بچہ کا آ مدد میں کرنے کم پر طور مجموعی کو بھیڑ کی ٹریفک سے اس کریں۔ استعمال اسے کرم براہ تو ہے، جاتا لے ب
لیے کے اسکولوں پبلک شپ ٹاؤن گیلوے بہبود و فالح کی بچوں ہمارے ہے۔ ملتی مدد بھی میں وقت والے لگنے میں کرنے برخاست کو سواروں کار ہی ساتھ اور ہے ملتی 

س لیے کے جانے اور جانے اسکول ہے۔ حامل کی اہمیت انتہائی  س ہے شعبہ ایسا ایک حمل و نقل کی ب ہیں۔ کرتے کام مسلسل ہم لیے کے بنانے یقینی کو حفاظت کی ج
س ساتھ کے طلباء منتظمین تمام پر، سطح کی اسکول  ی کی ب س شپ ٹاؤن گیلووے ٹرانسپورٹیشن، انٹیگریٹی ہیں۔ رہے لے جائزہ کا اصولوں حفاظتی لیے کے سوار پولی

ی چائلڈ اور کونسلرز ایڈمنسٹریٹرز، ڈسٹرکٹ اور کنسورشیم ٹرانسپورٹیشن ریجنل ہاربر ایگ گریٹر ڈیپارٹمنٹ،  س تمام سے، کوششوں کی اراکین کے ٹیم سٹڈ ڈرائیوروں ب
ہے۔ہوتی حاصل تربیت متعلق سے ردعمل متعلق سے بحران اور حفاظت کو 

س۔ ٹرانسپورٹیشن  پ سے ڈرائیور کرم براہ آف ہیں۔ نہ کو کرنے تبدیل اسٹا ت کی کرنے تبدیلی کوئی کو ڈرائیوروں ک ہیں اجاز ہیں) شدہ منظور (اگر تبدیلیاں ہے۔ ن
ہیں۔سکتے لگ گھنٹے  48میں 

محفوظ.

ب کوئی اگر  • ب کا چلنے سے جانے/اسکول کو بچے خاندان اور ہے حمل و نقل غیر علم طال کراس متعین ساتھ کے گارڈز کراسنگ اسکول کو بچے اپنے تو ہے، کرتا انتخا
س  ب کو  Education of Board Township Gallowayدالئیں۔ یاد کی گزرنے سے واک لیے کے جانے گھر بغیر کے سرپرست یا والدین اور کرنے برخاست کو علم طال
ت شدہ دستخط ساالنہ  ی تمام ہے۔ درکار اجاز ت دستاویز ت ان سرپرست والدین/گا۔ جائے سمجھا مستقل لیے کے سال تعلیمی پورے کو انتظاما اسکول کو انتظاما

س اسکول میں آغاز کے دن کے  ی پیشگی کردہ فراہم کو آف ت ایک ہیں۔ کرسکتے تبدیل پر اطالع تحریر ب میں دفتر کے اسکول فارم اجاز ب کوئی اگر  •ہے۔ دستیا طال
نیو عملہ اور انتظامیہ کی اس اور ایجوکیشن آف بورڈ شپ ٹاؤن گیلوے کہ جائے کیا مطلع کرم براہ تو ہے، سوار پر سائیکل موٹر لیے کے جانے اور جانے اسکول علم 

ب کے  Schools Public Township Gallowayجو بچے نابالغ تمام  NJSA) .10.2-39:4قانون ہیلمٹ بائیسکل جرسی  قانون سے والدین کے ان اور ہیں علم طال
ت کی کرنے تعمیل مکمل کی  مناسب ہمیشہ ہوئے چالتے سائیکل لیے کے جانے اور جانے اسکول وہ کہ ہے جاتی کی توقع سے طلباء کے عمر کم سے سال  14ہے۔ ضرور

ی کے ان کو والدین اور طلباء پر معاہدے کے استعمال" پہنیں۔ ہیلمٹ سائیکل مناسب اور فٹ سے طریقے  کرنے دستخط پر بنیادوں ساالنہ میں اسکول انفراد
چاہئیں۔

ب دوسرے کو طلباء  • س کی علم طال ت کی ہونے سوار میں ب ہیں اجاز س کردہ مقرر اپنے کو طلباء  •ہے۔ ن پ ب پ پک سال سارا پر اسٹا  10سے وقت مقررہ کے ا
چاہیےہونا پہلے منٹ 

بچےہمارے پر طور خاص ہے، ملتی مدد میں بنانے یقینی کو ایک ہر سے اس کریں۔ عمل پر اشارے دیگر اور حد تمام کی رفتار کرم براہ  •

پ بالغ نامزد یا والدین کوئی اگر روکو  ہیں پر اسٹا س کو بچے پر اختتام کے دوڑ تو ہے، ن پروگرام کیئر چائلڈ اسکول آفٹر ہمارے اور گا جائے جایا لے اسکول واپ
گا۔جائے رکھا میں 

جگہ

طویل

ی  • س کردہ تفویض کو افراد بالغ نامزد یا والدین سے طلباء میں کنڈرگارٹن اور  Kپر چاہیے۔ملنا میں ب

س  • پ ب پ پک سٹا پ یا ا ت آف ڈرا ی درخواست کی کرنے تبدیل کو مقاما چاہیے۔جانی کی پر طور تحریر

پ  پ بچہ کا آ پ ہی جیسے ہو۔ رہا نکل طرف کی پاتھ فٹ راست براہ سے طرف کی مسافروں کے کار کر نکل سے کار کی آ طرف کی سامنے کے الئن پہنچیں آ
پ اگر  •کھینچیں۔  پ تو ہیں رہے کر مدد میں کرنے اکٹھا اشیاء سے کار کو بچے اپنے آ چاہیے۔کرنا پارک میں پارکنگ مخصوص ایک کو کار اپنی کو آ

پ ساتھ کے پالیسیوں ذیل درج  ت کو تعاون کے آ کو بچوں والے جانے اور جانے اسکول کہ ہے سکتا کر طے سفر طویل ایک لیے کے بنانے یقینی یہ اور ہے، جاتا سراہا بہ
پ اگر جائے۔ پہنچایا بروقت اور محفوظ  ت کے آ ت یا سواال  ،1250-748-609 ۔ext ۔1004کریں: رابطہ سے کوآرڈینیٹر ٹرانسپورٹیشن ڈسٹرکٹ ہمارے کرم براہ تو ہیں، خدشا

ت مزید  س" ("طلبہ "اسکول کرم براہ لیے کے معلوما دیکھیں۔بھی  (14صفحہ تحت؛ کے اخالق ضابطہ کے ب

پ اگر  • پ جب ہیں، رہے چھوڑ اسکول کو بچے اپنے آ پ آ پ (جو گے پہنچیں تک ایریاز آف ڈرا پ کو بچے تاکہ کریں نہ پارک یا پارک گا) کرے فراہم اسکول کو آ کی آ
ی  پڑے۔گزرنا سے درمیان کے کاروں لیے کے نکلنے باہر سے گاڑ
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دہانی:یاد لیے کے ہفتوں چند پہلے کے اسکول 

GTPS  ت متعلق سے کھانے اور صورتحال ہنگامی کی الرجی فوڈ عملہ اور نرسیں کی پ صرف کام یہ ہم اور ہیں، چاہتے رہنا متحرک لیے کے روکنے کو واقعا مدد کی آ
پ اگر ہیں۔ سکتے کر سے  ت غذائی خاص یا الرجی کی کھانے کو بچے کے آ ت سے نرس کی اسکول اپنی کرم براہ تو ہے ضرور ت کی رابطہ سے نرس کریں۔ با کے معلوما
کریں۔کلک یہاں لیے 

ت غذائی خصوصی یا اور/سرپرستوں والدین/کے بچوں والے الرجی کی کھانے  .3 چاہیےدینی تعلیم کو بچوں اپنے کو ضروریا
س چاہئے آنا میں پیکیج ایک ساتھ کے لیبل ایک کو کھانوں تمام  ہرست کی خوراک اجزاء/تمام میں ج ہو۔ف

ہیں کھانا کو جماعتوں ہم  .5 چاہیے۔بانٹنا ن

2.

ت غذائی خصوصی اور الرجی کی کھانے کو طلباء اور عملے اسکول  .4 ہے۔سکتا دے تعلیم میں بارے کے ضروریا
ت غذائی خاص یا اور/الرجی فوڈ مخصوص کی ان  میں۔بارے کے ضروریا

8

اس کیا ۔ پاس قانون کا پال نے مقننہ ریاستی لیے، کے دینے ترجیح کو حفاظت کی بچوں مبتال میں امراض کے دوروں اور مرگی میں اسکولوں کے جرسی نیو دورے 

ی لیے کے طلبا اور تربیت میں بارے کے امراض کے دوروں اور مرگی لیے کے عملے تمام کے اسکول لیے کے قانون  اور مرگی میں منصوبوں کے بھال دیکھ کی صحت انفراد
ت کی کرنے شامل کو امراض کے دورے  پ اگر ہے۔ ضرور رابطہ سے نرس کی اسکول کی بچے اپنے کرم براہ تو ہے، ہوئی تشخیص کی خرابی کی دوروں یا مرگی کو بچے کے آ
ی نرس کی اسکول کریں۔  ت مزید گی۔ کرے کام ساتھ کے خاندانوں لیے کے کرنے مکمل کو پالن ایکشن کیئر ہیلتھ ایمرجنسی انفراد کی رابطہ سے نرس اور تفصیال

ت  دیکھیں۔یہاں صفحہ ویب کا نرس اسکول کرم براہ لیے، کے معلوما

س  •ہے۔ سکتا لگ وقت زیادہ میں چلنے کو راستوں دوران کے ہفتوں چند پہلے کے سال تعلیمی نئے کریں! صبر کرم براہ  • پ پک پر پاس ب وقت کا ا
ت کی کرنے ایڈجسٹ اسے اور ہے تخمینی گیا) دیا بھیج کو والدین میں (اگست  کرنا تبدیلیاں اہم دوران کے ہفتوں دو پہلے کے اسکول ہے۔ سکتی پڑ ضرور

ہیں ارادہ ہمارا  ہے۔ن

ت کی روم کالس سرپرست والدین/جب  .1ہے: سکتا جا کیا مکمل سے طریقوں ذیل درج عمل یہ  روم کالس وغیرہ، چھٹی سالگرہ، ہیں- بھیجتے کھانا لیے کے تقریبا
ب کسی آیا کہ کریں رابطہ سے استاد کے  ہیں۔یا ہے الرجی کی کھانے کو علم طال ن

ت کے اسکول کہ پہلے سے اس کرنا انتظام کا دوا  ب کسی میں اوقا ی دوائی کوئی کو علم طال ی سے طرف کی اس یا جائے د تجویز کو پالیسی ایجوکیشن آف بورڈ جائے، د
ی کے معالج والے کرنے  ی کی سرپرست والدین/اور حکم تحریر ت کی درخواست تحریر ت کی انتظامیہ کی طرح اس جو ہے ہوتی ضرور ت اضافی گی۔ دے اجاز کے معلوما
کریں ۔کلک یہاں لیے کے فارم" میڈیکیشن "ایڈمنسٹرنگ کریں۔ رابطہ سے نرس کی اسکول اپنے کرم براہ لیے 

ی: داخل/میں ہسپتال  پ اگر سرجر ی بچہ کا آ س سکول بعد کے ہونے داخل میں ہسپتال یا اور/سرجر ت کی رہائش پر واپسی اسے اور ہے رہا آ واپ ہے، سکتی پڑ ضرور
ت کے ڈاکٹر لیے کے رہائش کریں۔ رابطہ سے پرنسپل کے سکول پہلے دن کئی کرم براہ تو  ت کی احکاما اسکول اور دفتر کے ڈاکٹر میں نتیجے کے اس اور ہوگی ضرور
ت درمیان کے نرس کی  ہربانیبرائے ہے۔ ہوسکتی چیت با م

ہربانی براہ  ٹ م ت کی تبدیلی میں لنچ یا ناشتے کے اسکول جب مطابق کے ضوابط وفاقی ریاستی/کریں؛ نو پ تو ہے ہوتی ضرور بھال دیکھ کی صحت کی بچے کے آ
ت سے والے کرنے فراہم  ی دستاویزا پ اگر ہیں۔ ضرور ت کوئی کے آ ت یا سواال ی یا کریں کال کو نرس کی اسکول بلڈنگ اپنی کرم براہ تو ہیں، خدشا کریں۔میل ا

ت: غذائی خصوصی اور الرجی کی کھانے  پھلی، مونگ وہ کہ ہیں رہی کر درخواست سے سرپرستوں والدین/نرسیں کی اسکولوں پبلک شپ ٹاؤن گیلوے ضروریا
ی  ت طبی جو ہیں چاہتے کرنا مدد بھی کی بچوں ان ہم کریں۔ مدد میں کرنے مدد کی بچوں والے الرجی دیگر کی کھانے اور میوے دار گر وجہ کی تشخیص یا ضرور
ت غذائی خاص ہے۔ سکتی ہو ثابت لیوا جان الرجی کی کھانے ہیں۔ کھاتے غذا خصوصی سے  کچھ وہ اگر ہیں سکتے کر سمجھوتہ سے صحت اپنی بچے والے ضروریا

ہیں وہ یا ہے ہوتی الرجی کو بچوں سے جن خطرہ کا آنے سامنے پر طور حادثاتی کے کھانوں ان ہیں۔ کھاتے کھانے  اور طلباء عملہ، سرپرست، والدین/اگر سکتے کھا ن
ت کر مل معالجین  کریں۔ کام کر مل لیے کے کرنے فراہم ماحول تعلیمی محفوظ ایک لیے کے بچوں خصوصی اور طلباء والے الرجی سے کھانے اور کرنے کم کو خطرا
ت ضروریا
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ب  س ایکسیڈنٹ ایتھلیٹک اور علم طال ی پروٹیکشن انشورن پ ایجوکیشن آف بورڈ شپ ٹاؤن گیلوے د ہوں کہ ہے رہا کر محسوس خوشی ہوئے بتاتے یہ کو آ پ نے ان کے آ

ب لیے کے بچوں  فراہم کوریج لیے کے چوٹوں حادثاتی پالیسی یہ ہے۔ کیا معاہدہ ساتھ کے  ,Inc. Bollingerلیے کے کرنے فراہم تحفظ بیمہ حادثاتی ایتھلیٹک اور علم طال
پ لیے، کے لینے حصہ میں پروگرام اس ہیں۔ رہے لے حصہ میں کھیلوں اسکولی انٹر اور سرگرمیوں تعلیمی نگرانی زیر اور نگرانی زیر کے اسکول طلباء کہ جب ہے کرتی  کو آ

//:www.bollingerschools.com/httpsکریں: اندراج یہاں چاہیے۔ کرنا اندراج کا (بچوں) بچے اپنے میں آغاز کے سال تعلیمی ہر 

پ  س، کا (ڈرائیور شناخت، کو آ ت کی دکھانے وغیرہ) الئسن پ اور ہوگی ضرور ہا سے آ پہنیں۔بیج کا وزیٹر ہوئے رہتے پر جائیداد کی اسکول وہ کہ گا جائے ک

ٹ  ہیں قابل کے کرنے استعمال کا حمل و نقل کی اسکول طلباء والے بیساکھیوں کہ کریں نو پ اگر ہیں۔ ن انتظام کا جانے لے اسکول کرم براہ تو ہے پر بیساکھیوں بچہ کا آ
پ میں گھر اگر کریں۔  ت کی یابی صحت کی بچے کے آ ت سے معالج اپنے تو ہے زیادہ سے دنوں  (10)دس مد ت کی گھر اور کریں با کے اسکول اپنے سے حوالے کے ہدایا
ت مزید کریں۔ رابطہ سے منتظم  ہربانی برائے لیے کے معلوما دیکھیں۔سیکشن انسٹرکشن ہوم م

ب کا اس ہے۔ کرتی ادا فوائد پر بنیادوں اضافی پالیسی کی اسکول  پ اگر کہ ہے یہ مطل پ الحال فی بچہ کا آ پ یا آجر کے آ ت شریک کے آ سپانسر سے طرف کی حیا
ی بیمہ وہ تو ہے، کرتا احاطہ تحت کے پالیسی کردہ  ی منصوبہ کا بولنگر ہوگا۔ بنیاد پ اگر ہوگا۔ ثانو پ ہی نہ اور آ ت شریک کے آ س کو آجر نے حیا تو ہے، کیا فراہم انشورن

ی پالن بولنگر  ہے۔جاتا بن بنیاد

پ اگر  پ اور ہے ہوتا زخمی دوران کے لینے حصہ میں سرگرمی نگرانی زیر اور سرپرستی کی اسکول بچہ کا آ پ تو گے، ہوں بلز میڈیکل پر اس کہ ہے اندازہ کو آ کو آ
ٰی کا حادثے کے علم طالب سے دفتر کے اسکول  پ چاہیے۔ کرنا حاصل فارم دعو چاہیے۔ کرانا جمع کو بولنگر پر پتے گئے بتائے پر فارم اور چاہیے کرنا مکمل فارم کلیم کو آ
پ پہلے سے سب بل بھی کوئی لیے کے عالج طبی  پ یا پالن کے آجر کے آ ت شریک کے آ س بقایا بھی کوئی گے۔ جائیں کرائے جمع میں پالن کے حیا بعد کے اس بیلن

ی  گا۔جائے کرایا جمع کو بولنگر ساتھ کے بیان کے وضاحت" کی "فوائد کے کیریئر پرائمر

ت ہر اسکول ہر زائرین: کے اسکولوں ہمارے  ی کے عمار س سے کیمروں سیکیورٹی میں اسکولوں پورے اور پر دروازے مرکز کے حفاظت کی عملے اور طلباء ہمارے ہے۔ لی

ت بھی کسی ہیں۔ بند وقت ہر دروازے تمام لیے  ان" "بز اور استعمال کے کیمروں سیکیورٹی اور ہوگا محدود تک دروازے داخلی کے سامنے صرف داخلہ میں عمار
گی۔جائے کی نگرانی ذریعے کے سسٹم 

ت  .2 پ پر ہونے داخل میں عمار ٹ کو دفتر کو آ ی کرنا رپور پ ہے۔ ضرور ت کی کرنے ظاہر شناخت کو آ a(یعنی ہوگی ضرور

ہے جاتی کی شکنی حوصلہ کی دورے اچانک کے روم کالس یا کانفرنسوں شدہ طے غیر ہے، جاتا کیا خیرمقدم ہمیشہ کا سرپرستوں والدین/میں اسکولوں ہمارے کہ جب  .3
ی کی شیڈول کے روزانہ اساتذہ کیونکہ  ی ہیں۔ ہوتے دار ذمہ کے حفاظت اور نگرانی کی بچوں تمام اور ہیں کرتے پیرو ب لیے کے میٹنگوں یا کانفرنسوں ادوار کے تیار ہیں۔ دستیا

ٹ ایک کو استاد کرم براہ  ت یا لکھیں نو کریں۔کال کو اسکول لیے کے کرنے طے وقت کا مالقا

ہیں۔بجاتے گھنٹی لیے کے داخلے وہ جب چاہیے بتانا مقصد کا دورے اپنے کو زائرین تمام  .1

س) کا ڈرائیور  پ کریں۔ ان سائن ہوئے کرتے استعمال کا بک وزیٹر اور الئسن پ جو گا ملے بیج شناختی ایک کو آ چاہیے۔پہننا وقت ہر ہوئے رہتے میں جائیداد کی اسکول کو آ

ہیں۔سکتے ہو خطوط رہنما دیگر پر، بنیاد کی نامے حکم حکومتی یا دوران کے صورتحال ہنگامی کی عامہ صحت  .4
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ٹیکنالوجی

ی اور ڈسٹرکٹ  س ویب اسکول انفراد س میڈیا سوشل اور سائٹ پ جو ہیں رکھتے برقرار کو اکاؤنٹ ت کے اسکول کو آ ہیں۔ کرسکتے مدد بھی میں رکھنے باخبر سے واقعا
س کرم براہ  پ نیز ٹویٹر، اور کریں۔ غور پر "فالونگ" اور "پسند" کی اسکولوں وے گیلو پر بک فی ت (ہر موجودگی میں اسکول کی بچے کے آ س مزید کے عمار لیے کے لنک
کریں)۔شروع یہاں 

ی سے لحاظ کے ترقی تکنیکی کو ضلع ٹیکنالوجی: میں اسکولوں ہمارے  ت مسلسل ہمار جو ہیں کرتے کوشش کی کرنے تیار کو طلباء ایسے ہم ہے۔ فخر پر اختراعا
ی ہر ہوں۔ کنندہ استعمال اخالقی اور مند ہنر کے ٹیکنالوجی  س ایم ٹی جی اور اسکول ایلیمنٹر کالس ہر ہے۔ ہوتا ٹیچر ٹیکنالوجی وقتی کل اور لیب ٹیکنالوجی میں ای

ت اور اسکرینز پینل فلیٹ انٹرایکٹو میں روم  ی لیے کے مدد کی ہدایا ت الیکٹرانک برآں، مزید ہیں۔ ہوئے لگے کیمرے دستاویز پ، لیپ پیڈ، آئی (مثالً آال س) کروم اور ٹا بک
ب لیے کے استعمال کے اساتذہ اور طلباء پر بنیاد کی روزانہ  ب جسے ہے کیا مربوط کو ٹیکنالوجی نے ضلع ہمارے سے، برسوں ہیں۔ دستیا س،  STEMا ٹیکنالوجی، (سائن

س  STEAMیا ریاضی) اور انجینئرنگ  ی ٹی (ای س لیکن جیسا ایم ا ہے۔جاتا جانا سے نام کے ہے) گیا کیا شامل ساتھ کے آرٹ

س دستاویز یہ  ت اپنی نے رکن ہر کے عملے پر ج ب ہر اور تھے، کیے دستخط میں آغاز کے مالزمت مد ساالنہ  OnCourseذریعہ کے سرپرست والدین/کے ان اور علم طال
ت اس نے بورڈ تعلیمی ذریعے، کے رجسٹریشن  کوئی ہے۔ . رہا ہو استعمال سے طریقے صحیح لیے کے مقاصد تعلیمی کا ٹیکنالوجی کہ ہے اپنایا لیے کے بنانے یقینی کو با

س کو دستاویز اس جو علم طالب بھی  ب پاس کے اس ہے رہتا ناکام میں کرنے واپ ہیں رسائی کوئی یا محدود تک ٹیکنالوجی دستیا شدہ دستخط یہ کہ تک جب ہوگی ن
س کو اسکول فارم  ہیں واپ ی خالف بھی کسی کی  RUPہے۔ جاتا دیا کر ن میں اس اور ہوگی کارروائی تادیبی مطابق کے اخالق ضابطہ کے طلباء میں نتیجے کے ورز

ی ہے۔ سکتا ہو شامل بھی نقصان کا استعمال کے وسائل کے ٹیکنالوجی  ی کرم براہ لیے، کے دیکھنے کاپی کی  RUPہمار کریں: مالحظہ سائٹ ویب ہمار
www.gtps.k12.nj.us  کریں۔کلک پر "ٹیکنالوجی" پھر

ت اہم کو والدین کنیکٹ کورس آن  ی، جیسے معلوما س، حاضر ت کی رسائی تک مزید اور گریڈز اسائنمنٹ والدین/ہے! طریقہ بہترین اور ایک کا رہنے جڑے یہ ہے۔ دیتا اجاز
ت میں بارے کے رابطوں ہنگامی سرپرست  پ اور دیکھ معلوما ہیں۔سکتے کر بھی ڈیٹ ا

:(RUP)پالیسی کی استعمال دارانہ ذمہ 

ی ایک پاس کے محکمہ یا اور/رکن کے عملے ہر کے  District School Township Gallowayرہنا: جڑے  پ جسے ہے پتہ میل ا کرنے رابطہ سے ان آ
ی ضلعی اپنے اساتذہ ہمارے ہیں۔ سکتے کر استعمال لیے کے  پ اور گے کریں شیئر ساتھ کے سرپرستوں والدین/کو میل ا کے رکھنے باخبر کو آ

ہیں۔رکھتے بھی اختیار کا کرنے استعمال کو ٹولز ٹیکنالوجی دیگر یا بنانے صفحہ ویب پر طور کے طریقہ دوسرے 

ت کی تصویر  ت کی قانون کہ جیسا سال، ہر ہیں! رہے کر طلباء ہمارے جو ہے پسند کرنا فخر پر چیزوں عظیم ان ہمیں فارم: کا اجاز آن ہے، ضرور
پ ذریعے کے رجسٹریشن ساالنہ کورس  پ تاکہ گا جائے کیا فراہم فارم پرمیشن فوٹو ایک کو آ پ جو کریں تسلیم اور پڑھیں اسے آ ی کی آ رضامند
پ کہ ہے دیتا  ی ٹی مضامین، میں اخبار مقامی تصویر کی بچے کے آ س نیوز و پیشکشیں. اور کیلنڈرز، بروشرز، ہے۔ گئی لی لیے کے ضلع اور پر کلپ
پ  ت اس یقیناً، پاس، کے آ ت کی اس میں صورتوں بعض صرف یا ہے، بھی اختیار کا کرنے انکار سے اجاز پ فارم ہے۔ اجاز تمام ان لیے کے آ

ت  ہے۔کرتا وضاحت کی اختیارا
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کار:طریقہ اور پالیسیاں ضلعی 

س اور دینا دھمکیاں کرنا، ہراساں  دینا:دھون

ت:کی رابطہ اور رہائش  معلوما

ی،  ب ایک ہر بورڈ تعلیمی عذر اور حاضریاں، غیر حاضر ی ذمہ اپنی کی کرنے فراہم تعلیم موثر اور مکمل ایک لیے کے علم طال کو دار
ی میں اسکول لیے، کے نبھانے  کی تعاون مکمل کے شاگردوں اور سرپرستوں والدین/لیے کے رکھنے برقرار کو سطح اعلٰی کی حاضر

ت  ب ایک ہے۔ ضرور گریڈ/نے اس کہ جائے سمجھا یہ تاکہ چاہیے ہونا حاضر لیے کے دنوں کے اسکول زیادہ سے اس یا  162کو علم طال
س ہے لیا کر مکمل سے کامیابی کو تقاضوں کے پروگرام تدریسی کے کورس  ت اس ہے۔ گیا کیا تفویض اسے لیے کے ج نہ پورا کو ضرور
ہے۔سکتا جا رکھا برقرار کو طلباء والے کرنے 

11

ٹ آف ڈائریکٹر ہمارے  نیچے ہیں۔ ماہرین کے بدمعاشی انسداد مشیر کے اسکول ہمارے اور ہیں، کوآرڈینیٹر بلینگ اینٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن جنرل فار سروسز اسٹوڈن
پ لنک گیا دیا  ہاں گا آئے لے پر صفحہ  "(HIB)بلینگ "اینٹی کے اسکول اور ضلع ہمارے کو آ پ ج س کی ایجوکیشن آف ڈیپارٹمنٹ  NJپالیسی،  HIBکی ضلع آ "گائیڈن
س فار  س آف بل بدمعاشی انسداد برائے پیرنٹ ی، غنڈہ تنازعہ،  ،”گے۔ سکیں کر حاصل رسائی تک ایکٹ رائٹ فارم، رپورٹنگ کی والدین  HIBتعریفیں، کی  HIBاور گرد
ت: کی رابطہ سے مشیر اور  //:HIB.htmwww.gtps.k12.nj.us/httpمعلوما

ی کرے۔ مرتب پالیسیاں اور قوانین لیے کے بھالئی کی ادارے کے طلبہ پر طور مجموعی وہ کہ ہے یہ ایک سے میں داریوں ذمہ کی بورڈ تعلیمی  ان الگ پر سائٹ ویب ہمار
ہیں:ذیل درج مثالیں کچھ ہیں ۔ سکتے لے جائزہ کا پالیسیوں تمام وقت بھی کسی عوام کرکے کلک پر سیکشن ایجوکیشن" آف "بورڈ اور کرکے 

ت مزید  س ویب کی ضلع اور اسکول ہمارے معلوما ب پر سائٹ کا طلباء اور عملہ، انتظامیہ، کمیونٹی، کی والدین جب گے ہوں موثر زیادہ سے سب وقت اس پروگرام ہمارے ہیں۔ دستیا
ہربانی لیے کے دوسرے ایک کہ ہو عقیدہ مشترکہ  ت احترام اور م باعث کا کارکردگی تعلیمی مثبت جو ہے ڈالتا حصہ میں ماحول مثبت ایک یقین اور ذہنیت یہ ہے۔ حامل کا اہمیت بہ

ہے۔بنتا 

ش اور محفوظ ایک لیے کے سب اسکول کہ ہے یقین پختہ ہمارا  ی بنانا کمیونٹی والی کرنے بھال دیکھ ایسی ایک ایک سے میں اہداف ہمارے ہے۔ سکتا ہو ماحول کا پرور ہے رکھنا جار
ہاں  ب مقررہ ایک پاس کے اسکول ہر لیے کے بنانے آسان کو کوشش اس ہو۔ احساس کا رکھنے تعلق سے اس اور کرے محسوس محفوظ کو خود کوئی ہر ج لحاظ کے عمر جو ہے نصا
ہے۔دیتا توجہ پر تھام روک کی  HIBذریعے کے اسباق مناسب سے 

ی یہ  ت کی ایمرجنسی کہ ہے ضرور پ میں صور ی پتہ، کا گھر کے آ ہوں۔پر فائل اور درست نمبر فون اور پتہ، میل ا

ی غیر کو اسکول اور ہوگا حاضر غیر بچہ جب ہیں دار ذمہ کے کرنے مطلع کو اسکول میں اوائل کے دن اس سرپرست والدین/ کریں۔مطلع سے وجہ کی حاضر

ب کا بدمعاشی انسداد  ہے:ذیل درج لیول گریڈ فی نصا

ی غنڈہ ایک  -اکائیاں تعلیمی جذباتی سماجی-کی مرحلے دوسرے  :6-8 ہےشامل یونٹ رسانی ایذا اور گرد

ی  ی، ہمار ی، غیر حاضر س  - ،5113دیکھیں پالیسی کی معافی اور حاضر ی غیر سستی، مزید میں ج ی تفصیل کی حاضریوں غیر اور غیرمعافی، معافی، جو حاضر ہے گئی د
ہے۔ہوتا میں سچائی شمار کا جن 

ی غنڈہ  ٹ کا تھام روک کی گرد س کہ ہے سکھاتا کو طلباء کے  5گریڈ کو کنڈرگارٹن یون س طرح ک ٹ پہچاننا، کو دھون کی جانے لے گھر اور خطوط کے والدین ہے۔ کرنا انکار اور کرنا رپور
ہیں۔حصہ کا پروگرام اس سرگرمیاں 

ی  ب تخلیقی اسکول: پر ب SEL Pals Al'sاور نصا نصا

پ اگر  ی اپنا آ س میل ا ی کے اسکول اپنے کرم براہ تو ہیں، کرتے تبدیل نمبر فون یا ایڈری پ اگر کریں۔ رابطہ سے سیکرٹر ہیں۔جاتے طرف کی نئے کسی آ

ی مطابق، کے سال تعلیمی کے  22-2021ہیں۔ جاتے پڑھائے اسباق کے سکلز سوشل سٹیپ سیکنڈ میں اسکول مڈل ہمارے اور رومز کالس  K-6تمام عالوہ، کے اس  طلباء کے اسکول پر
ت سماجی سے عنوان کے پالز الز  ہار ب مند صحت اور ہے ذریعے کے عملی حکمت تدریسی پروگرام یہ ہیں۔ رہے کر حاصل بھی پروگرام کا م ہے۔کرتا مرکوز توجہ پر کرنے انتخا

K-5:  اکائیاںکی بچاؤ سے بدمعاشی کی مرحلے دوسرے

ی،  5 ب  PL ،2010قانون نے کرسٹی کرس گورنر کو،  2011جنور س آف بل بلینگ اینٹی جسے کیے، دستخط پر  122با ہا رائٹ نیو اسکول، چارٹر اضالع، اسکولی میں قانون اس ہے۔ جاتا ک
ہوا۔موثر دوران کے خزاں موسم کے  2011قانون یہ ہیں۔ شامل تقاضے کے اداروں کے تعلیم اعلٰی اور انجمنوں ورانہ پیشہ ایجنسیوں، ریاستی دیگر تعلیم، محکمہ جرسی 
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ٹ کرم براہ  س کو ضلع وقت، اور کسی سے ضلع سرپرست والدین/کے جن بچے شدہ اندراج سے باقاعدگی کہ کریں نو ہیں ہیں، ہوتے منتقل بغیر دیئے نوٹ کی کرنے ادا ٹیوشن ان
ت  ہیں پذیر رہائش میں گیلوے پر طور قانونی لوگ جو ہے۔ سکتی پڑ ضرور ت رہائشی جو یا ہیں ن ی میں دستاویزا ہیں ہیں کرتے جعلساز ی کی خدمت ان مجرمانہ لیے کے چور
ت  س کریمنل آف کوڈ  NJ)ہے سکتا پڑ کرنا سامنا کا الزاما ۔(2C:20-8سیکشن کا جسٹ

ت اس ایجوکیشن آف بورڈ حقوق: کے سرپرستوں والدین/ دار ذمہ کے بھال دیکھ کی ان اور بھال دیکھ کی بچے اس باآلخر سرپرست والدین/کے بچے ہر کہ ہے کرتا تسلیم کو با
ی ذمہ اس والدین دونوں کہ یہ اور ہیں،  ت اس بورڈ ہیں۔ شریک کے برابر میں دار ہوتی تحویل قانونی کی بچے اس پاس کے والدین ایک صرف جب کہ ہے کرتا تسلیم بھی کو با
ہیں۔سکتی ہو محدود داریاں ذمہ اور حقوق کے تحویل کے والدین دوسرے تو ہے، 

منعقد تقاریب پروموشنل لیے کے ٹیم ہر میں جون چاہیے۔ کرنا پورا کو تقاضوں تعلیمی مقررہ لیے کے کرنے شرکت میں تقریب پروموشنل ساالنہ کو طلباء کے جماعت آٹھویں 
ت تاریخوں، ہیں۔ جاتی کی  ٹ کے ٹکٹ اور اوقا ت مزید متعلق کے چھو ی بھیج گھر سے اسکول مڈل تفصیال گی۔جائیں آتی قریب تاریخیں جیسے جیسے گی جائیں د

ٹ کرم براہ  ت سے تعلیم جسمانی کریں: نو ہیں حصہ میں چھٹی بچہ واال کرنے معذر ب کسی اگر میں، اسکول مڈل سکتا۔ لے ن ہے، جاتا کیا عذر سے تعلیم جسمانی کو علم طال
ٹ والے ہونے موصول علم طالب تو  ت گئی بتائی میں نو ہیں حصہ میں کھیلوں کے بعد کے اسکول لیے کے مد ہے۔سکتا لے ن

ی ذمہ کی سرپرست والدین/یہ باہر، سے ضلع یا ہو اندر کے ضلع گیلووے چاہے گھر،  ت ترین تازہ  .1015کریں۔ مطلع پر  1250-748کو رجسٹرار وہ کہ ہے دار ساتھ، کے معلوما
ت اس ہم  ت، تمام کہ ہیں سکتے بنا یقینی کو با ت کی حمل و نقل اور کتابت، و خط مواصال ہیں۔درست خدما

ت کے تھام روک  ت کے تحویل یا احکاما ی کے سکول اپنے کرم براہ چاہئیں۔ جانی کی پیش وقت کے تبدیلی میں آرڈر اور وقت کے رجسٹریشن کاپیاں کی احکاما ہمارے یا سیکرٹر
ت ان کریں۔ رابطہ پر  extسے رجسٹرار  ۔1015لیے کے کرانے جمع کو دستاویزا

ی خالف ہے۔ ممنوع نوشی سگریٹ میں میدانوں تمام کے اسکول پبلک شپ ٹاؤن گیلوے  ی سزائیں اور جرمانے کو والوں کرنے ورز کے اسکول  c. 2001، PL 226گی۔ جائیں د
ہیں میں میدانوں  ت کی تمباکو بھی ک س، پارکنگ میدان، کے کھیلوں پاتھ، فٹ بشمول ہے، کرتا منع سے نوشی تمباکو کی مصنوعا ہوں کی پارکنگ اور الٹ اس گاڑیاں۔ پر جگ
ی خالف کی ایکٹ  ہیں زیادہ سے  100$کہ جو ہے مشروط ساتھ کے جرمانہ فرد بھی کوئی واال کرنے نوشی تمباکو میں احاطے کے اسکول ہوئے کرتے ورز ہوگا۔ن

ٹ:  ی سرپرست والدین/کے جن بچے شدہ اندراج "باقاعدہ رہائشی"، "غیر مطابق کے  5118پالیسی نو ت مارکنگ آخر ہیں ہیں، گئے چلے باہر سے ضلع دوران کے مد کی ٹیوشن ان
ت کی کرنے ختم سال تعلیمی بغیر کے ادائیگی  ہوگی۔"اجاز

ت اعلٰی کے کامیابی نے بورڈ تعلیمی  ی الزمی کے جرسی نیو ریاست اور معیارا ی کی قوانین کے حاضر  BOE(دیکھیں ہیں کی قائم پالیسیاں پروموشن سخت مبنی پر پابند
یا والدین لیے، کے مقاصد جائز حاضریاں غیر تمام کی ان اور چاہیے، کرنا پورا کو تقاضوں تمام کے پالیسی کی رکھنے برقرار اور پروموشن سال ہر کو طلباء  ۔(6146.2#پالیسی 
ی دن  162کم از کم ساتھ کے عذر کردہ فراہم کے ڈاکٹر  چاہیے۔رہنا میں حاضر

ت کی لینے حصہ میں تعلیم جسمانی بار ہر کو طلباء  معاف پر طور طبی ذریعہ کے معالج مصدقہ کسی کہ تک جب طلباء، تمام کہ ہے تقاضہ کا قانون ریاستی ہے۔ ہوتی ضرور
ٹ سرپرست والدین/کریں۔ شرکت الزمی میں کالسوں کی تعلیم جسمانی جائے، کیا نہ  ت کی دن ایک کو طلباء پر بنیاد کی نو س ہے سکتا جا کیا معاف لیے کے مد یہ میں ج

ب کہ جائے کیا واضح  ٹ کے والے کرنے فراہم بھال دیکھ کی صحت لیے، کے توسیع زیادہ سے دن ایک سے چھٹیوں اور  PEہے۔ بیمار یا زخمی تو یا علم طال ت کی نو اور ہے ضرور
ت کی اخراج اسے  ی بتانا وجہ اور مد ہے۔ضرور

ت مزید  ۔5145.4#پالیسی اور دیکھیں  5142.01#پالیسی کی  BOEکرم براہ لیے، کے معلوما

ت کی جانور والے پنکھ یا بال بھی کسی میں اسکول لیے، کے صحت اور حفاظت کی طلبا تمام ہمارے  ہیں اجاز ت کہ تک جب ہوگی ن ی سے پرنسپل کے عمار ت تحریر ہو۔ نہ اجاز
ہیں وہ اگر اور گا، جائے کیا مطلع میں بارے کے پیشکش بھی کسی متعلق سے جانوروں کو والدین  ہیں تو لے حصہ بچہ کا ان کہ ہیں چاہتے ن ی ایک کو پرنسپل کے اسکول ان تحریر

ت کی اسکول کو افراد معذور ہوگی۔ کرنا فراہم درخواست  ت کی جانے ساتھ کے جانوروں کے خدمت اپنے میں شعبوں تمام کے سہولیا ہاں ہوگی اجاز اراکین، کے کمیونٹی ج
ت،  ت کی جانے متعلقہ، کہ جیسا افراد، مدعو یا والے، کرنے شرکت میں سرگرمیوں یا پروگراموں خدما ہے۔اجاز

ہیں:پالیسی کی نوشی سگریٹ  ن

پالیسی:کی رکھنے برقرار پروموشن/ 

س /(PE)ایجوکیشن فزیکل  اخراج:کے رسی

پالیسی:کی جانوروں 
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تدیگر اور برتاؤ، ورک، ہوم  معلوما

گے۔ جائیں دیے دن اسکولی  10کو طلباء بعد کے ہونے ختم پیریڈ مارکنگ لیے کے کرنے پورا کو کام ہوئے چھوٹے کریں۔ وصول "نامکمل" لیے کے پیریڈ مارکنگ 
ت کی مارکنگ  ب کا گریڈ لیے کے مد گا۔جائے کیا پر بنیاد کی کام گئے کرائے جمع حسا

ی غیر  پ میک سے وجہ کی حاضر کامکا ا

ی  .2 س تحریر ت نئی چاہیے، دینی تقویت کو سیکھنے کو اسائنمنٹ ہار ت کی م ہیں فراہم ہدایا لیے،کے مشق چاہیے۔ کرنی ن

صوابدید.کی استاد 

ت کی مشق اور مقاصد تدریسی  .1 ت اس استاد پر، بنیاد کی ضرور ت کی ورک ہوم پر بنیاد کی روزانہ کیا کہ گا کرے تعین کا با ی ورک ہوم ہے۔ ضرور کالس پور
ی کی طلباء یا ہے سکتا ہو جیسا ایک لیے کے  ت انفراد ت کی کرنے غور پر سطح کی ترقی کی طلباء ہے۔ سکتا کر ظاہر کو ضروریا ی اور ہو ممکن جب ہے۔ ضرور ضرور
چاہیے۔ہونی تفریق تو ہو 

ی  .7 ت تعزیر ہیں تفویض ورک ہوم پر بنا کی وجوہا ہے۔سکتا جا کیا ن

ہاں میں گریڈز تصور گریڈ فی  س اپنی کو اساتذہ ہیں، ہوتے اساتذہ زیادہ سے ایک والے کرنے تفویض ورک ہوم پاس کے طلباء ج کی کرنے مربوط کو اسائنمنٹ
چاہیے۔کرنی کوشش ممکن ہر 

ت کی دینے ورک ہوم جب  .3 چاہیے۔کرنا تفویض وقت زیادہ سے زیادہ پر بنیاد کی منٹ دس کو اساتذہ تو ہو ضرور

ب کوئی اگر  .2 ت خاندانی علم طال والدین/اور استاد گے۔ دیں اطالع پیشگی کو استاد سرپرست والدین/تو ہے، واال جانے باہر سے اسکول سے وجہ کی تعطیال
ت اس کر مل سرپرست  س کہ گے کریں تعین کا با ی سے پہلے اسائنمنٹ پ میک میں، صورتوں دونوں پر۔ واپسی کی علم طالب یا گی جائیں د ٹائم کا کام کے ا

ہے۔گیا بتایا میں آئٹم باال مذکورہ کہ جیسا فریم 

ت کہ جو تعداد کی اشیاء  ب کے ہندسوں دوہرے  6پر طور کے (مثال چاہئیں۔ ہونی محدود ہیں جلتی ملتی میں فطر ایک کریں تفویض مسائل کے ضر
ہیں) 20کے قسم ہی  ن

ب کوئی اگر  .1 س، تو ہے، رہتا حاضر غیر سے اسکول سے وجہ بھی کسی علم طال ی کرنا مکمل اندر کے وقت مناسب کو ٹیسٹ اور ورک کالس اسائنمنٹ ضرور
ت تر زیادہ ہے۔  ت معقول ایک کی وقت میں، معامال ٹ دن جتنے ہوگی کی دنوں کے اسکول میں تعداد ہی اتنی طوال ب کو استاد ہیں۔ گئے چھو اور علم طال

ت  چاہیے۔دینا مشورہ کو سرپرست والدین/کے الئن ٹائم مطابق کے ضرور

چاہیے۔ہونا شامل مدتی طویل اور پڑھنا، مطالعہ، صرف میں ورک ہوم میں آخر کے ہفتے پر، سطح ابتدائی  .5

ب کوئی جب  .1 ی غیر علم طال ت دیگر یا حاضر ٹ پر بنا کی وجوہا ہیں مکمل کو کام مطلوبہ والے جانے چھو گا۔کرے وہ تو ہے، کرتا ن

ی اور  Iالجبرا (یعنی کورسز کے سطح کی اسکول ہائی  .4 مرتبہ ہم جو ہے سکتا ہو زیادہ منٹ  20-10زیادہ سے زیادہ لیے، کے طلباء کے اسکول مڈل میں  (Iہسپانو
ب کے اسکول مڈل  ہیں۔رہے لے تجربہ باقاعدہ کا نصا

ت مارکنگ  کامنامکمل پر اختتام کے مد

ب کوئی اگر  .3 ت، افزودگی، علم طال پ میک کو کام (مثالً نتائج کے اس تو ہے، دیتا چھوڑ کالس سے وجہ کی سرگرمیوں پروگراموں/انعامی یا مداخل لیے کے کرنے ا
ب ہونا) نہ چھٹی  ہیں کو علم طال ی ن پ میک برابر کے تعداد کی کالسوں والی چھوٹنے کو علم طالب سکتی۔ جا د چاہیے۔جانا کیا فراہم ٹائم ا

چاہیے۔کرنا حاصل بیک فیڈ بروقت پر ورک ہوم تمام اپنے کو طلباء  .6

خطوطرہنما لئے کے کرنے تفویض ورک ہوم 

ی کے سال تعلیمی اگر  .2 ت کی نشان آخر گا۔جائے دیا چھوڑ کو گریڈ تو ہے، غائب کام دوران کے مد

ت اس ہے۔ کرتا عکاسی کی عمل بہترین اور تحقیق طرح، کی پہلوؤں دیگر کے پروگرام تعلیمی ہمارے ورک، ہوم کہ ہے خیال کا بورڈ تعلیمی ورک ہوم  بنانا یقینی کو با

 2017ہیں۔ کرتے کنٹرول کو پالیسی اس جو ہیں اصول رہنما دو وہ ہو انتظام قابل سے لحاظ کے کار دائرہ کے اس اور ہو بامعنی سے لحاظ کے نوعیت اپنی ورک ہوم کہ 
ت کے ورک ہوم نے ضلع میں، بہار موسم کے  ی کمیونٹی ڈسٹرکٹ اور ٹیم انتظامی کیا۔ سروے کا علم طالب سرپرست/والدین/سے حوالے کے تجربا نتائج نے ٹیم ایڈوائزر
ت کی تبدیلی کسی میں پالیسی پر بنیاد کی سروے اگرچہ لیا۔ جائزہ کا  ہیں ضرور ی تھی، ن ت کلید ہے۔جاتا لیا جائزہ ساتھ کے خاندانوں اور طلباء اساتذہ، سال ہر کا نکا

ی ہے۔ سکتا جا دیا ورک ہوم میں آخر کے ہفتے پر، سطح کی اسکول مڈل منصوبوں  ہیں دن اگلے کے چھٹی یا پیر تفویض تحریر اور ٹیسٹ چاہئیں۔ ہونے ن
ہیں۔ دن اگلے کے چھٹی لیکن ہیں، سکتے جا دیے کو پیر کوئز  ت ن س میں تعطیال ہیں۔شامل بریک اسپرنگ اور بریک، ونٹر بریک، گیونگ تھینک
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س کو طلباء برآں، مزید  س کو طلباء ہم میں، کوشش کی کرنے فراہم سرگرمی پرسکون میں ب ت الیکٹرانک دیگر یا  iPodsمیں ب ت کی سننے آال پر طور عملی ہیں۔ دیتے اجاز
ٹ یہ چاہئیں۔ پہننے فون ایئر کے قسم اور کسی یا بڈز ایئر کو طلباء ہے۔ رہی جا کی پیش پر بنیادوں آزمائشی تبدیلی یہ  ی کرنا نو س الیکٹرانک اپنے طلباء کہ ہے ضرور ڈیوائ
ہیں دار ذمہ اسکول تو جائے لے یا جائے کھو آلہ اگر چاہیے۔ رکھنا میں الکر یا بیگ بک کے ان دوران کے دن کے اسکول اسے اور ہیں، دار ذمہ کے  ہے۔ن

ت کی اعمال جیسے رکھنا باہر سے کھڑکی کو اعضاء کے جسم اپنے یا پھینکنا کو چیزوں  .4 ہیں اجاز ہے۔ن
چاہیے۔ہونی موزوں لیے کے اسکول زبان اور چاہیے جانا رکھا برابر کے آوازوں کی روم کالس حجم کا آواز  .3

ی یہ  س طلباء تمام کہ ہے ضرور کو طلبہ لیے، کے بنانے یقینی کو حفاظت مناسب کی مسافروں تمام کریں۔ عمل پر اصولوں کے عمل طرز مناسب وقت ہوتے سوار میں ب
ت ان  س ڈرائیور چاہیے: کرنا عمل پر ہدایا ہے۔انچارج مکمل کا طلبہ اور ب

س: اسکول  س کردہ تفویض باقاعدہ کی ان کو طلباء ب س اور کسی عالوہ کے ب ت کی ہونے سوار پر ب ہیں اجاز ت کی ایمرجنسی ہے ۔ ن طرف کی سرپرست والدین/میں، صور
ی سے  س دن کے اسکول اور چاہیے جانی کی درخواست ایک پر طور تحریر کرنے رابطہ سے والدین یہ ہوگی۔ کرانی جمع میں دفتر کے اسکول اپنے پہلے سے ہونے تبدیلی میں ب
ت کی  س جو طلبا وہ برآں، مزید ہے۔ دیتا اجاز ہیں سوار پر سائیکل موٹر یا اور/پیدل سے جانے/اسکول وہ ہیں سوار میں ب س اسکول سکتے۔ ہو ن اعزاز ایک ہونا سوار میں ب
ہے۔

س  .6 س چھوڑیں، نہ کرکٹ کوڑا  –رکھیں خیال کا ب وغیرہ۔پہنچائیں، نہ نقصان کو ب

پ اگر  ت کوئی میں بارے کے ضبط و نظم کے اسکول کے آ ی کرم براہ تو ہیں، سواال رابطہ سے پرنسپل کے بچے اپنے یا جائیں، پر  www.gtps.k12.nj.usسائٹ: ویب ہمار
پ سکیں۔ دے توجہ پر پڑھائی اپنی وہ تاکہ ہیں جاتے کیے مرتب لیے کے حفاظت کی طلباء ہمارے پہلے سے سب قوانین کے اسکول رکھیں، یاد کریں۔  ہمیں سے تعاون کے آ
ہاں ہے ملتی مدد میں رکھنے جگہ ایسی ایک کو ضلع  ہے۔"آتا پہلے سے سب کو سیکھنے اور بچے "ج

پ میں، اسکول جیسے طرح اسی بالکل  .5 ب دوسرے کسی آ ہیں سے طریقے دہ نقصان کو علم طال ہیں چھو یا سکتے مار ن سکتے۔ن

س لیے کے کرنے فراہم ماحول منظم اور محفوظ ایک کو طلبہ تمام اپنے اخالق: ضابطہ کے طلبہ  ہونا تعاون کا سرپرستوں والدین/تمام اور طلبہ تمام ہمیں ہے، سیکھنا میں ج

پ اپنے طلباء تمام کہ ہیں کرتے توقع ہم چاہیے۔  س میں، ہالوں دوران، کے چھٹی اور کھانے کے دوپہر میں، کالس جو کریں پیش پر طور کے افراد دار ذمہ کو آ کے وغیرہ میں، ب
ی میں اسکول اور ہے ہوتی سلوکی بد میں کمیونٹی اگر ہیں۔ کرتے احترام کا بڑوں اور ساتھیوں خود، دوران  ٹ میں عمل تعلیمی ہے۔ , رہتا جار ضلع لیے، کے کرنے پیدا رکاو
ہے۔سکتا کر نافذ ضبط و نظم پر طلباء لیے کے عمل طرز دور سے میدانوں کے اسکول 

س لو. پہن بیلٹ سیٹ  ہیں سیٹ اپنی لیے کے باندھنے بیلٹ لیے کے طلباء ڈرائیور ب سکتے۔چھوڑ ن

س کو  -طلباء اور بالغ  -شخص ہر  .9 ت کی کرنے کام صحیح لیے کے رکھنے محفوظ کو سفر کے ب ہے۔ضرور

پ جب  .1 س آ ی سے طلباء لیں۔ باندھ بیلٹ سیٹ اپنی اور جائیں پر سیٹ کردہ تفویض اپنی ہوں، سوار میں ب ہے۔ضرور

ب کوئی اگر  .8 ہیں عمل پر قواعد علم طال ٹ گے۔ ملیں نتائج مطابق کے اخالق ضابطہ کو علم طالب تو ہے، کرتا ن س کہ کریں نو اعزاز ایک ہونا سوار میں ب
پ جسے ہے  ہیں۔رکھتے برقرار ہوئے کرتے برتاؤ سے طریقے مناسب آ

ی سنگین سے طرف کی طلباء  .7 س میں نتیجے کے بدتمیز ی میں ب جانے اور جانے اسکول سرپرست والدین/تو، ہے ہوتا ایسا اگر گی۔ جائے ہو معطل سوار
ٹ لیے کے  گے۔ہوں دار ذمہ کے کرنے فراہم ٹرانسپور

س  ی.کی ب سوار

س ان لیے کے اخالق ضابطہ کے طلباء  کریں:عمل پر لنک

ی خالف کی قواعد ان  س ہمارے میں نتیجے کے ورز ب کسی اگر ہوگی۔ کارروائی تادیبی مطابق کے کوڈ ب س کو علم طال ٹ تو ہے جاتا دیا کر معطل سے ب کرنا فراہم ٹرانسپور
ی ذمہ کی سرپرست والدین/ س ہے۔ دار ب کو طلباء معطل سے ب ی جانا اسکول بھی ا ہے۔ضرور

طالب ساتھ ہی ساتھ اور ہو پیدا جذبہ کا فخر میں ان تاکہ کریں مدد میں رکھنے اندر کے ضابطوں ان کو بچوں اپنے وہ کہ ہے جاتی کی درخواست سے سرپرستوں والدین/
ی شراکت اچھی ایک سکے۔ جا کیا تعاون بھی میں رویے کے تنظیم مجموعی کی علم  پ لیے کے دار ہیں" پر گھر کو آ ہنے "ن ت کی ک وقت اپنا اسکول تاکہ ہے سکتی پڑ ضرور

ت  سکے۔کر وقف لیے کے ہدایا

س  .2 ب ہر پہلے سے چلنے ب پ چاہیے۔ جانا بٹھایا کو علم طال چاہیے۔رہنا بیٹھے دوران پورے کو آ

ی تمام  ی (گریڈز سکولز ایلیمنٹر کے-6)پر
(8اور  7(گریڈ اسکول مڈل شپ ٹاؤن گیلوے 
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ٹ کرم براہ  ت کی لباس مخصوص کو ضلع کہ کریں نو ہیں ضرور ب کسی ہی نہ اور ہے ن ہیں کہ ہے بتانا یہ کو علم طال ی نیچے بلکہ، چاہیے۔ پہننا کیا ان ہرست گئی د ف
ہیں کیا کہ ہے بتاتی  ت/ •سکتا۔ جا پہنا ن ت زیورا ہیں پہنا ہیں جاسکتے کیے استعمال ہتھیار بطور جو لوازما اس اور کالرز اسپائک چینز"، "والٹ میں اس  •سکتا۔ جا ن
پ  •ہیں۔ شامل چیزیں کی طرح  ہیں اندر کے گھر ٹوپیاں اور چشمے کے دھو لیے کے عملے تمام اور ماحول کے اسکول کا لباس والے تصویروں یا نعروں  •سکتیں۔ جا پہنی ن

چاہیے۔کرنا احترام 

ی کو ان طلباء  ی کو طلباء گے۔ ہوں دار ذمہ پر طور مالی کے نقصان یا نقصان اور گے ہوں دار ذمہ کے بھال دیکھ اور استعمال مناسب کے مواد تمام کردہ جار جانے کی جار
ہے۔جانا کیا کور لیے کے کرنے کم کو نقصان کو کتابوں والی 

س نسب، یا اصل قومی عقیدہ، یا مذہب رنگ، نسل، ہیں: شامل میں جن رکھیں برقرار احترام کا طبقوں محفوظ پر طور وفاقی  • (بشمول جن
س،  ی، ذہنی یا جسمانی عمر، شناخت)، صنفی اور رجحان، جنسی حمل، جن ت ، جینیاتی حیثیت، کار تجربہ معذور بھی کوئی  •شہریت۔ اور معلوما
ت، بشمول لباس،  ہےعالمت کی اس یا ہے کرتا نمائندگی کی اس ہے، دیتا فروغ کو ذہنیت گینگ یا گینگ جو لوازما

ب جائیداد: ذاتی  س پر خطرے کے علم طال ت الیکٹرانک میں اسکول اور ب ت کی آال ب ہمارے ہے۔ اجاز سکتا جا الیا اسکول کو فونز سیل لیے، کے حفاظت کی علموں طال
ہیں چاہیے۔ چھوڑنا میں بیگ بک یا اور/الکر اسے لیکن ہے،  ت کے اسکول ان ت اگر اور ہے سکتا جا کیا استعمال میں بعد یا پہلے سے اوقا استاد یا منتظم کسی دیگر بصور
ت سے طرف کی  ی اجاز س الیکٹرانک بھی کسی ہو۔ گئی د ہے۔تابع کے اخالق ضابطہ استعمال غلط کا ڈیوائ

س،  • س شرٹ ب کو وغیرہ ٹاپ چاہیے۔ڈھانپنا جامہ زیر کے علم طال
ہیں پہنا  سکتا. .جا ن

طلباء

ی کم سے انچ دو  • ہیں قمیضیں والی آستین چوڑ ب بے کو حصے درمیانی یا سینے کمر، جو کپڑے وہ  •سکتیں۔ جا پہنی ن ہیں ہیں کرتے نقا جا پہنا ن
س جینز، پتلون،  •سکتا۔  س انڈر کو وغیرہ شارٹ ش جینز پتلون/ •چاہیے۔ ڈھانپنا پر طور مکمل کو گارمنٹ ہیں گھسیٹ یا لٹکی پر فر حفاظتی  •سکتیں۔ ن

ت  پ/فلپ پر، بناء کی وجوہا ہیں سالئیڈر فال ٹ لباس/بیرونی  •ہیں۔ سکتے جا پہنے ن ی/کی روم کالس کو کو ٹ المار اندر کے گھر اور چاہیے رکھنا میں الکر یا ایریا کو
ہیں  چاہیے۔جانا پہنا ن

ی لوگو، کے تمباکو اور الکحل  • ت زبان، گند ی، اشتعال جنسی حوالے، کے منشیا ت،شیطانی انگیز پیغاما

س  س اقدام اور ایک لیے کے رکھنے برقرار کو ماحول تعلیمی منظم محفوظ، لیے کے طلباء ہمارے کوڈ: ڈری مناسب لیے کے ترتیب کی اسکول کو طلباء کوڈ یہ ہے۔ کوڈ ڈری
ب کسی اگر ہے۔ کرتا فراہم اصول رہنما لیے کے پہننے لباس  ہیں میں انداز مناسب لباس کا علم طال ب منتظم تو، ہے ن ت سے علم طال ت اور گا کرے با مطابق کے ضرور
گا۔کرے رابطہ سے سرپرست والدین/

مواد اور لیول (گریڈ گی جائیں کی فراہم کتابیں نصابی سے طرف کی ایجوکیشن آف بورڈ لیے کے طلباء تمام مواد: تدریسی دیگر اور ڈیوائسز، الیکٹرانک کتابیں، نصابی 
ت تکنیکی متعدد بھی سے طرف کی طلباء ہے، گیا کیا ذکر پہلے کہ جیسا پر)۔ بنیاد کی عالقے کے  ہیں۔جاتے کیے استعمال پر بنیادوں مستقل آال

ہیں۔قبول ناقابل وغیرہ یا 
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ت کی طلباء  ت:کی معاون خدما

ESL  ی ی بطور (انگریز ی زبان): دوسر ی پر طور کے زبان دوسر ت تعلیمی کی روم کالس شناخت کی جن ہے لیے کے طلبا ان انگریز ی میں کرنے پورا کو ضروریا کا دشوار
ی کی ان کیونکہ ہے سامنا  ی زبان غالب یا مادر ی ہے۔ عالوہ کے انگریز ی بطور انگریز گی۔جائے کی فراہم مطابق کے خطوط رہنما ریاستی پروگرام زبان دوسر

ی جی پروگرامز: خصوصی  ہیں ہے جاتا کیا فراہم لیے کے طلباء ان ماڈل انرچمنٹ وے گیلو ماڈل): اینرچمنٹ وے (گیلو ایم ا س جن ب کے میٹرک ذریعے کے عمل کے انتخا
س ہے گیا کیا نامزد پر طور کے باصالحیت اور تحفے  یا ہے پاس کے جن ہے کی پر طور کے طلباء قابل معمولی غیر "وہ نے ایجوکیشن آف ڈیپارٹمنٹ  NJتعریف کی ج

ہیں اور کریں مظاہرہ کا قابلیت کی سطح اعلٰی میں عالقوں والے مواد زیادہ یا ایک میں، مقابلے کے ساتھیوں تاریخی اپنے میں ضلع مقامی  میں پروگرام تعلیمی اپنے جن
ت کی ترمیم  ت کی روم کالس ہیں۔" چاہتے کرنا حاصل مطابق کے صالحیتوں اپنی وہ اگر ہے ضرور س اور ہدایا گریڈ ضلع ہمارا عالوہ، کے پیشکش کی ہیومینٹیز اور آرٹ
K-3  ی میں س ریاضی، میں  8اور  7گریڈ اور  ،GEMمیں  6-4گریڈ ہے، کرتا فراہم  (PEP)پروگرام افزودگی پرائمر ی اور سائن ایکسلریشن مخصوص موضوع میں ہسپانو
س ہے۔ کرتا فراہم  ساتھ۔کے رینج وسیع ایک کی ہیومینٹیز اور آرٹ

ت کی طلباء  ت کی مشاور ت ان ہیں۔ کرتے فراہم دونوں ماہرین کے صحت دماغی اور مشیران کے اسکول خدما ی میں خدما پ یا اور/انفراد سکتے ہو شامل سیشن گرو
ہے۔بڑھانا کو صحت ذہنی مجموعی اور کامیابی تعلیمی کی بچے ہدف کا جن ہیں 

ت:  ہیں ہیں پروگرام لیے کے طلباء ایسے والے چلنے سے امداد مالی پر طور مقامی اور وفاقی، ریاستی، پروگرام کے مداخلت ہمارے مداخل شعبوں کے ریاضی اور  ELAجن
ت کی مدد میں  پروگراموں مختلف کے بعد یا پہلے سے اسکول ساتھ ساتھ کے پروگرام مداخلتی ہمارے دوران کے دن کے اسکول کو طلباء شدہ شناخت ہے۔ ہوتی ضرور
ہے۔کرتا فراہم مدد لیے کے طلباء کے  1ٹائٹل شدہ شناخت پروگرام لرننگ سمر ہمارا برآں، مزید ہے۔ ملتی مدد ذریعے کے 

ت اس ضلع ڈائریکٹر۔ کے تعلیم خصوصی اور معالج، جسمانی  ب اہل ہر کہ ہے بناتا یقینی کو با ی پاس کے علم طال کا پروگرام اس اور ہے  (IEP)پروگرام تعلیمی انفراد
ی چائلڈ ہے۔ جاتا لیا جائزہ پر بنیادوں ساالنہ  ت، ماہر کا اسکول ایک ہیں: شامل میں ممبران کے ٹیم اسٹڈ ی کی سیکھنے ایک نفسیا کا اسکول اور استاد کا معذور

ی چائلڈ کارکن۔ سماجی  پ والدین بحیثیت اگر ہیں۔ مالزم وقتی کل کے ضلع اراکین کے ٹیم اسٹڈ س تو ہے، سوال کوئی میں بارے کے  IEPکے بچے کے آ مناسب مینیجر کی
س ہے فرد  ت اس ضلع جائے۔ کیا رابطہ سے ج ت اس ضلع اور جائے کیا تحفظ کا حقوق کے طلباء معذور کہ ہے بناتا یقینی کو با ت تمام کہ ہے بناتا یقینی کو با خدما

ی  س جائیں کی فراہم پر خرچ سرکار ہیں معاوضہ کوئی سے والدین کے ج ورانہ پیشہ شدہ تصدیق پر طور مناسب اور نگرانی انتظام، کا پروگراموں تمام ہے۔ جاتا لیا ن
ہے۔جاتا کیا فراہم ذریعے کے ارکان کے عملے 

ٹ: ہیلتھ مینٹل اور کاؤنسلنگ اسکول  کے صحت دماغی اور کونسلرز اسکول لیے کے طلباء میں ڈسٹرکٹ اسکول ہمارے سپور
ب دونوں ماہرین  ی 12ویں کو طلباء ہمارے پروگرام مشاورتی کا اسکول ہیں۔ دستیا دوسرے ایک اور کرنے کام سیکھنے، میں صد

مشاورتی اسکول جامع سے، مدد کی ماہرین کے صحت دماغی مشیر، کے اسکول ہے۔ مرکوز پر کرنے تیار لیے کے رہنے ساتھ کے 
ب ہیں۔ الزمی لیے کے مشن تعلیمی کے ضلع جو ہیں کرتے فراہم اور ڈیزائن کو پروگراموں  کارفرما؛ ذریعے کے ڈیٹا کے علم طال
ت کے ترقی جذباتی سماجی/اور کیریئر تعلیمی،  دینے فروغ کو عمل کے سیکھنے لیے کے علموں طالب تمام اور مبنی؛ پر معیارا

لیے۔کے بڑھانے اور 

ت اس ضلع تعلیم: خصوصی  معذور تمام کردہ بیان ذریعہ کے  (IDEA)ایکٹ تعلیمی کے افراد معذور کہ ہے بناتا یقینی کو با
ی کو طلباء  ت اس ضلع ہو۔ حاصل تعلیم عوامی مناسب مفت، تک جماعت آٹھویں کر لے سے اسکول پر کہ ہے بناتا یقینی کو با

ی کم سے کم کو طلباء معذور ان  ی تعلیم میں ماحول والے پابند ت متعلقہ اور تعلیم خصوصی اور جائے د فراہمی کی خدما
ی  ی کو بچوں پر بنیادوں انفراد ت ان جائے۔ د ی چائلڈ وقتی کل  (6)چھ میں ضلع لیے، کے کرنے پیش کو خدما پانچ ٹیمیں، اسٹڈ

(1)ایک معالج، ورانہ پیشہ  (2)دو تھراپسٹ، اسپیچ  (5)
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ہیں شامل اساتذہ اور سرپرست، والدین/طلباء، میں اس ہیں۔ کرتے تعاون ساتھ کے ہولڈرز اسٹیک متعلقہ تمام ماہرین کے صحت دماغی اور مشیران کے اسکول 
ت انتباہی ابتدائی کے پریشانی کی علم طالب تاکہ  ی ایک لیے کے طلباء کی ارکان کے عملے ان سکے۔ جا کی نشاندہی کی عالما ی ذمہ بنیاد منفرد ساتھ کے جن ہے، دار
ت طرح کی افراد  کی باہر کو خانہ اہل کے ان اور طلبا مقصد کا ماہرین کے صحت دماغی اور مشیران کے اسکول ہمارے ہے۔ جاتا کیا برتاؤ ساتھ کے احترام اور عز

ت  ت اگر ہے کرنا فراہم مدد میں کرنے حاصل خدما ب ہر کردار کا سرپرست والدین/آئے۔ پیش ضرور عملے ہمارے اعتراف کا اس اور ہے، اہم لیے کے کامیابی کی علم طال
ہے۔کیا نے 

ت اضافی  کریں۔رابطہ سے پرنسپل کے اسکول کے بچے اپنے کرم براہ لیے کے کرنے درخواست کی سروس اس یا لیے کے معلوما

ت گھریلو  ی خاص کسی وہ کہ ہے جاتی کی توقع یہ سے بچے کسی جب ہدایا باہر سے اسکول لیے کے عرصے کے ہفتے دو کم از کم سے وجہ کی حرکت عدم یا بیمار
ت کی گھر کہ ہیں سکتے کر درخواست سرپرست والدین/تو گا، رہے  ی جائے۔ کیا پیش کو استاد لیے کے ہدایا ی سے معالج والے دینے حاضر قید اور نوعیت کی بیمار
ت تخمینہ کی  ی کرنا حاصل سرٹیفکیٹ ایک ساتھ کے بیان کے مد ت بغیر ڈالے میں خطرے کو صحت کی بچے بچہ کہ یہ اور ہے، ضرور قابل کے کرنے حاصل ہدایا
ہے۔

دیکھیں۔سیکشن ریسورسز کمیونٹی اندر کے بک ہینڈ اس لیے کے وسائل اضافی 

AtlantiCare  ی گائیڈ: ریسورس کمیونٹی ایسپینولاین  |انگریز

پ اگر  کو طریقوں ان تاکہ کریں رابطہ سے پرنسپل کے بچے اپنے تو ہے، رہی ہو انداز اثر پر سیکھنے کے اس جو ہے تشویش شدہ تشخیص پر طور طبی کو بچے کے آ
ش  ہے۔سکتا کر مدد بھر دن تعلیمی کے ان  504سے جن کریں تال

ت کے سیکھنے پالن  504ایک طرح، کی  IEPپالنز:  504 ب تعلیمی عام اور کرنے شرکت میں پروگراموں تعلیمی عام کو طلباء مبتال میں خدشا مناسب تک نصا
گئی بنائی رہائشیں مخصوص لیے کے طلباء والے پالن  504محفوظ، سے  504سیکشن کے  1973ایکٹ بحالی ہے۔ سکتا کر مدد میں کرنے حاصل رسائی سے طریقے 
ہیں۔گئی کی شیئر ساتھ کے اساتذہ اپنے اور ہیں 

ہربانی برائے  پ اگر کریں۔ رابطہ سے ماہر کے صحت دماغی یا کونسلر کے اسکول م پ کہ ہے یقین کو آ کی مدد کی صحت ذہنی یا اور/تعلیمی کو بچے کے آ
ت  پ لیے کے کرنے تعین کا منصوبے کے بڑھنے آگے وہ ہے۔ ضرور گے۔کریں تعاون ساتھ کے آ

ی کو طلباء تمام  س ہے حاصل حق کا رازدار ت مسابقتی دیگر جبکہ چاہئے، جانا کیا احترام زیادہ سے زیادہ کا ج ت، بہترین کے طلباء (مثالً، مفادا کی دوسروں مفادا
ی اور حقوق کے والدین حفاظت،  ت اخالقی اور پالیسیوں قوانین، متعلق سے افشاء اور رازدار ی کی معیارا ی میں۔) ترتیب کی اسکول کرنا) پابند ی لیے کے رازدار بنیاد
ی ذمہ اخالقی  ی ذمہ اس ماہرین کے صحت دماغی اور مشیر کے اسکول لیکن ہے، ہوتی عائد پر طلبہ دار کی حقوق موروثی اور قانونی کے سرپرستوں والدین/کو دار
ہیم  بنیں۔آواز کی رہنمائی میں زندگی کی بچے اپنے وہ کہ ہیں کرتے متوازن ساتھ کے تف

GTPS  ی پیکٹ: ریسورس کمیونٹی ایسپینولاین  |انگریز

ی  PIRTاور  RS) & (Iسروسز ریفرل اینڈ انٹروینشن  حکمت کی کرنے کام ساتھ کے طلبا ان کے تعلیم عمومی کو اساتذہ ٹیم) ریفرل اینڈ انٹروینشن اسکول (پر
ت ہیں۔ رہے کر سامنا کا مسائل کے عمل طرز یا سیکھنے ہلکے جو ہیں کرتے مدد ساتھ کے عملیوں  کی ارکان کے عملے ور پیشہ پرنسپل اسسٹنٹ یا پرنسپل کے عمار

ہیں۔ کرتے فراہم مدد اور تعاون منظم کو اساتذہ کرکے فراہم عملی حکمت تدریسی لیے کے دینے فروغ کو کامیابی کی طلباء جو ہیں کرتے سربراہی کی کمیٹی ایک 
ت سے  PIRT RS/& Iجب گا جائے کیا مطلع کو سرپرستوں والدین/ پ اگر ہے۔ ہوتی مشاور ت میں بارے کے ترقی تعلیمی کی بچے کے آ ت یا سواال براہ تو ہیں، خدشا

کریں۔رابطہ سے منتظم کے اسکول اپنے کرم 

ت  ت جاتی حوالہ اور مداخل :(RSاور  I)خدما

وسائلکے کمیونٹی 

رہنمائیکی وسائل لیے کے لوگوں کے عمر تمام میں کاؤنٹی اوقیانوس بحر  -ماخذ 
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ی، درجہ  ٹ بند جانچ:الزمی کی ریاست اور کارڈز رپور

پ  ت/ذریعے کے  Portal Parent Connect OnCourseآ ہیں ۔سکتے دیکھ ترقی درجا

ہیں.وقت کا کام  ن

ٹ میں ماہی سہ ہر  ،K-8گریڈز، تمام  س مارکنگ درمیانی ساتھ، کے پورٹل  OnCourseگے۔ کریں تیار کارڈ رپور ٹ پروگری ت کی رپور ہیں ضرور پورے والدین کیونکہ ہے ن
ب اپنے میں سمسٹر  گے۔سکیں کر حاصل رسائی تک ترقی کی علم طال

ی درجہ ہمارے  ہے:پر ستونوں کے ایکوئٹی بنیاد کی طریقوں کے بند

ہارتوں سماجی  K-5گریڈز  ی درجہ کی م ی کو وقت گا: کرے بند ی درجہ ہے۔ کرتا احترام کا حقوق کے دوسروں اور ہے کرتا استعمال سے سمجھدار گا۔ ہو  Oپیمانہ کا بند
ہیں۔ تک ابھی لیے کے  Nاور  ؛Sلیے کے بخش تسلی  ت تمام ن ت کی کام کے طلباء میں درجا گے۔ہوں شامل تبصرے میں بارے کے عادا

ٹ جب  پ ہم تو ہوگا، وقت کا تقسیم پہلی کی کارڈ رپور ی درجہ کو آ پ ساتھ ساتھ کے طریقوں کے بند ٹ کے بچے کے آ میں بارے کے طریقے کے رسائی تک کارڈ رپور
پ گے۔ کریں فراہم یاددہانی  ٹ کا) (بچوں بچے اپنے ذریعے کے  Portal Parent Connect OnCourseآ ہیں ۔سکتے دیکھ کارڈ رپور

ت کی طلباء اطالع کی تاخیر  .2 ہار ی میں عالقے کے م ہیں۔ میں عالقے تعلیمی ہے، جاتی د ت ن ہیں،مبنی پر کام کے طلباء درجا

ت۔سے لحاظ کے طریقوں تعلیمی اور درمیان کے اسکولوں اور اساتذہ  سرپرست؛ والدین/کے ان اور طلباء  مساوا

ت روانی، سمجھ، کی پڑھنے جیسے اشارے کے مضامین مختلف  K-5گریڈز  گا۔رہے کرتا نشاندہی کی ترقی کی علم طالب پر وغیرہ صوتیا

ت  .1 ٹ اضافی میں اوسط گریڈ لیے اس ہیں، ہوتے مبنی پر علم کے مواد درجا ہیں شامل کریڈ گا۔جائے کیا ن

ت منسلک، ساتھ کے ستونوں ان  ب درجا ت درست کے علم کے مواد کے علم طال ب اور چاہئیں ہونے مبنی پر ثبو ہیں عکاسی کی ماحول کے علم طال ہذا، چاہیے۔ کرنی ن ل
ی  ت" "نرم جسے ہے کرتی الگ سے اس کو ترقی تعلیمی رپورٹنگ ہمار ہار ت" "سماجی یا م ہار ہا م ہے۔سکتا جا ک

ت   ہارتوں اور معیارا اہمیتکی دینے اطالع درست کی پیشرفت کی علم طالب میں سمجھنے کو م

ت سماجی اطالع کی کوشش اور شرکت ورک، ہوم  .3 ہار ی میں شعبے کے م ہیں۔میں شعبے تعلیمی ہے، جاتی د ن

ی ایک لیے کے کورس ہر  8-6گریڈ  گا۔کرے تیار گریڈ عدد

ت  :2ستون  •پیمانہ درست کا سطحوں تعلیمی  :1ستون  • لیے کے طلباء  :3ستون  •ہیں سکتے کر کم کو درستگی جو مزاحم خالف کے تعصبا
افزاحوصلہ 

18

ی : درجہ  ی درجہ شدہ نظرثانی ایک لیے کے  K-8گریڈ نے ضلع ہمارے ہوئے، کرتے شروع سے سال تعلیمی  2021-2020بند درجہ ہمارے کیا۔ استعمال نظام کا بند
ی  ت کی تبدیلی میں نظام کے بند ہیں:مبنی پر عقائد ہمارے میں بارے اس وجوہا

ٹ  ٹ میں  K-8گریڈ کارڈز: رپور ی بار چار دوران کے سال تعلیمی کارڈز رپور ت مارکنگ اس اور ہیں جاتے کیے جار پیش کی عمل طرز اور تعلیمی دوران کے مد
ہیں۔کرتے عکاسی کی رفت 

ٹ  2022-2023 ی نشان ہیں: ذیل حسب تاریخیں کی تقسیم کی کارڈ رپور کا کار
ی نشان  ،21 2022نومبر  :1دورانیہ  ی  :2دورانیہ کا کار ی نشان  ،6 2023فرور کار

ی نشان  ،24 2023اپریل  :3دورانیہ کا  اسکول اگر  ،16 2023جون  :4دورانیہ کا کار
ہیں  ہیں۔سکتی بدل تاریخیں یہ ایڈجسٹ، ہے: ن

K-5  ،س کردہ پوسٹ کو سرپرستوں والدین/اساتذہ میں ت کی رسائی تک اسائنمنٹ ی درجہ کی اشارے ایک میں راستے آدھے کے پیریڈ مارکنگ لیے کے دینے اجاز گے۔ کریں بند
ت تو ہے جاتی کی پوسٹ اسائنمنٹ نئی کوئی پر بک گریڈ کی استاد بھی جب میں،  6-8 ب دوبارہ کا درجا ہے۔جاتا لگایا حسا
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کو سرپرستوں والدین/اور ہے بناتا شیڈول کا کانفرنسوں کی اساتذہ اور والدین دوران کے سال تعلیمی اسکول ہر کانفرنسیں: کی والدین 
ب  کا ترقی اور ترقی کی علم طالب طریقہ یہ کا رابطے راست براہ درمیان کے اسکول اور گھر ہے۔ کرتا مطلع میں بارے کے وقت تاریخوں/دستیا

ت کے کانفرنسوں (زوم) ورچوئل اور پر طور ذاتی ہے۔ مند فائدہ زیادہ سے سب میں سمجھنے اسے اور کرنے تجزیہ  گے۔ جائیں کیے پیش اختیارا
ب وقت بھی کسی ہے جاتی کی افزائی حوصلہ کی رابطے درمیان کے گھر اور اسکول بالشبہ،  ت اہم میں بارے کے پیشرفت کی علم طال معلوما

ہے۔جاتا کیا خیال تبادلہ اور اشتراک کا 

ت: کی جانچ ضلعی  ی فیڈرل معلوما ی اینڈ ایلیمنٹر ت کی ایکٹ ایجوکیشن سیکنڈر ی میں ہی حال جسے تحت کے دفعا ٹ ایور سکسڈ اسٹوڈن
ت کی کرنے انتظام کا جائزوں مبنی پر معیار ساالنہ کے بچوں تمام کے  3گریڈ کو ریاست ہر ہے، گیا اپنایا دوبارہ پر طور کے  (ESSA)ایکٹ  ضرور
ت کے مواد کے ریاست اس جو  8گریڈ ہے۔  ی تین کے سیکھنے جو اور ہے آہنگ ہم سے معیارا ی کی علموں طالب میں شعبوں بنیاد سوچ تنقید
ہارتوں کی  س لینگویج ہے: لیتا جائزہ کا م س اور ریاضی، خواندگی، آرٹ ب جرسی نیو  ۔(8اور  5گریڈ (صرف سائن  NJSLAلیے کے مقصد اس ا

ٹ  لرننگ ڈائنامک جسے ہے جاتا کیا استعمال تشخیص متبادل ایک لیے، کے طلباء معذور کچھ ہے۔ کرتا استعمال کا اسسمنٹ) لرننگ (سٹوڈن
ہا  (DLM)میپ  ی برآں، مزید ہے۔ جاتا ک ت  ESLجو والے سیکھنے کے زبان انگریز رسائی لیے کے تشخیص کی  ELLsوہ ہیں کرتے حاصل خدما
ہیں۔کرتے حاصل 

ELLs NJSLA، Strong، Start  س لرننگ ڈائنامک اور رسائی، لیے کے ت دیگر اور تاریخیں لیے کے میپ گی۔ جائیں بھیجی کو خاندانوں قریب کے تاریخوں کی جانچ معلوما
ٹ:  ت کی کرنے انتظام زیر میں ستمبر سے طرف کی ریاست کو  Strong Startوقت، اس نو ہے۔ضرور

س اور  8-4گریڈ کے ریاضی اور  ELAتشخیص کی  Strong" "Startکہ ہے رہی دے حکم یہ پھر بار ایک ریاست وقت، کے تقسیم کی بک ہینڈ اس  کے  6گریڈ لیے کے سائن
ہارتوں کی سال پچھلے مقصد کا ٹیسٹ اس ہے۔ الزمی لیے کے طلباء تمام  ت کو سرپرستوں والدین/اور اساتذہ اور لگانا اندازہ کا م بچوں اپنے طرف کی اترنے پورا پر معیارا
ت میں بارے کے پیشرفت کی  ہے۔کرنا فراہم معلوما
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ت:ضلعی عام  معلوما

ی  ت ہنگامی جار س اور سائٹ ویب کی ضلع یا اور/میسنجر، اسکول رابطہ میں حاال مقامی، اسکول، اور منصوبوں ضلعی کرم براہ گا۔ جائے کیا ذریعے کے اکاؤنٹ بک فی
ت ہنگامی وفاقی یا اور/ریاست،  کریں۔مشورہ سے ان لیے کے ردعمل کے حاال

(4:30شام 

FERPA /ب انتظام زیر کے اسکول کو طلباء اہل یا سرپرست والدین/ •ہے: دیتا حقوق کچھ سے حوالے کے ریکارڈ تعلیمی کے بچوں کے ان کو سرپرستوں والدین علم طال
درست کو ریکارڈ کے اسکول کہ کریں درخواست وہ کہ ہے حاصل حق یہ کو طلباء اہل یا سرپرستوں والدین/ •ہے۔ حق کا لینے جائزہ اور معائنہ کا ریکارڈ تعلیمی کے 

ہیں۔سمجھتے کن گمراہ یا غلط وہ جسے کریں 

ش: ہنگامی کی اسکولوں  ش، ہنگامی بند دیکھیں)، اوپر لیے کے (وضاحت گا جائے کیا ذریعے کے میسنجر اسکول اعالن کا برخاستگی ہنگامی جلد اور کھلنے، سے تاخیر بند
gallowayschools)، (facebook.com/Facebook  ٹویٹر(@gallowayschools)،  سائٹ ویب کی ضلع اور(www.gtps.k12.nj.us)۔

ت کے اسکول صورتحال؛ ہنگامی کی وقت کے دن  •  7:30am-(تقریباً سمیت چیز ہر والی ہونے میں اوقا

ٹ بھی یہ کرم براہ  کال لیے کے تاخیر کی گھنٹے دو میں کھولنے اسکول پاس کے ڈسٹرکٹ اسکول پر، طور کے حصے کے کنسورشیم ٹرانسپورٹیشن ایگ گریٹر کریں: نو
پ اگر ہے۔ ہوسکتا اختیار کا کرنے  س تو ہے، کرتی نشاندہی کی تاخیر کی گھنٹے دو اطالع والی ہونے موصول کو آ پ جب کریں اضافہ کا گھنٹے دو میں وقت اس ب بچہ کا آ
س پر طور عام  پ ب ٹ پر اسٹا س یا ہے کرتا رپور پ وقت ج کھلنے جب ہے ہوتا ختم وقت کے برخاستگی عام دن کا اسکول ہے۔ جاتا اسکول یا ہے چلتا پر طور عام بچہ کا آ
ہے۔ہوتی تاخیر میں 

ٹ:  پ نو ت متنی سے ضلع وقت بھی کسی کر لکھ  "Y"یا "ہاں" لفظ پر  67587کوڈ: مختصر کے ضلع ہمارے آ ب کا کرنے موصول اطالعا ہیں۔سکتے کر انتخا

پ  پ وہ کہ یہ اور ہیں، سکتی ہو موصول کالیں متعدد کی طرح اس دوران کے سال تعلیمی کو آ ت کی آ پ بعد، کے ہونے موصول کال اگر ہیں۔ لیے کے معلوما مزید کو آ
ت کی وضاحت  کریں۔کال کو اسکول کے بچے اپنے کرم براہ تو ہے، ضرور

ی روزانہ کو سسٹم اس ہم  ت/عام کال، کی حاضر ت، معلوما ت ہنگامی اور اعالنا سے، وجہ اس ہیں۔ کرتے استعمال لیے کے وغیرہ بسیں، سے دیر دن، کے برف جیسے حاال
ب ہر پاس ہمارے کہ ہے اہم بہت یہ  ی اور نمبر رابطہ درست لیے کے علم طال ت صحیح ہو۔ میل ا پ میں کرنے فراہم معلوما پ ہم لیے، کے کرنے مدد کی آ نمبرز فون سے آ

ہتے لیے کے دینے  ہیں:ک

ٹ، جو ہے نظام مواصالتی ایک میسنجر اسکول میسنجر: اسکول  ی فون، ٹیلی کو منتظم دوسرے یا پرنسپل، کے اسکول سپرنٹنڈن س اور میل، ا س ایم ای (ٹیکسٹ) ای
ت ذریعے کے  ت کی بھیجنے پیغاما ب ہر جو ہے دیتا اجاز ہیں۔جاتے بھیجے کو والوں گھر کے علم طال

ہربانی برائے  ی رکھنا کھال کو الئنوں کی اسکول کریں۔ نہ کال کو اسکول م ہے۔ضرور

ت؛ عمومی  • پ بجے  5:00تقریباً صبح کی ہونے بند جو کالیں، موسمی غیر  •اور کال)، کی شام پر طور (عام اشیاء کی خبروں "اچھی" بشمول معلوما گھر کے آ
ب اگر کہ رہیں آگاہ ہیں۔ جاتی بھیجی  پ تو ہے، آسنن موسم خرا ہے۔سکتی ہو موصول کال کو شام پہلے سے دن کے ہونے بند اصل کو آ

س ایجوکیشنل فیملی  س ایجوکیشنل فیملی ایکٹ: پرائیویسی اینڈ رائٹ  CFR 34 1232g: § USC (20ایکٹ پرائیویسی اینڈ رائٹ
(FERPA)  ٹ ی کی ریکارڈ تعلیمی کے طلباء جو ہے قانون وفاقی ایک  (99پار الگو پر اسکولوں تمام ان قانون یہ ہے۔ کرتا تحفظ کا رازدار

ہیں۔کرتے وصول فنڈز تحت کے پروگرام اطالق قابل کے تعلیم محکمہ امریکی جو ہے ہوتا 
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FERPA •  ت کو اسکولوں ی کو، ریکارڈوں ان وہ کہ ہے دیتا اجاز کے دلچسپی تعلیمی جائز  •کریں: ظاہر تحت کے شرائط ذیل درج یا کو فریقوں ذیل درج بغیر، کے رضامند
یاسے حوالے کے معطلی ریکارڈ، تادیبی بشمول ہے، رہا کر منتقل علم طالب میں جن اسکول دوسرے  •اہلکار کے اسکول ساتھ 

ت: کے بورڈ اسکول  ٹ کو اراکین نئے کے بورڈ اسکول لیے کے سال تعلیمی اگلے کو کمیونٹی سال، ہر انتخابا ت یہ ہے۔ جاتا کیا مدعو لیے کے دینے وو ب انتخابا نومبر ا

ت سے بجے  7:00صبح پر طور عام پول اور ہیں، ہوتے میں  میں اجالسوں کے بورڈ وہ کہ ہیں کرتے افزائی حوصلہ کی عوام ہم ہیں۔ رہتے کھلے تک بجے  9:00را
ت کر، لے حصہ  ت اور کر، پوچھ سواال ٹ میں انتخابا ی فیصلہ ہمارے کر دے وو پ بنیں! حصہ الزمی ایک کا عمل کے ساز ایک کو ڈسٹرکٹ اسکول تعاون کا آ
ت کی رہنے بنائے جگہ ایسی  ہاں ہے دیتا اجاز ہیں!"آتے پہلے سیکھنا اور بچے "ج

ت اضافی  پ لیے، کے مدد تکنیکی یا معلوما  8339-877-800-1کو سروس ریلے انفارمیشن فیڈرل افراد والے کرنے استعمال  TDDہیں۔ سکتے کر کال پر  (202) 3887-260آ
پ ہیں۔ سکتے کر کال پر  ی سے ان آ س پالیسی فیملی ہیں: سکتے کر رابطہ بھی پر طور تحریر س، کمپالئن س یو آف ی  400ایجوکیشن، آف ڈیپارٹمنٹ ای ایونیو لینڈ میر

س  ی واشنگٹن، ڈبلیو، ای 5901-20202سی، ڈ

پ ہم  ت ذاتی کی بچے کے آ ی اور حفاظت کی معلوما رکھتے برقرار کو پروٹوکول ضلعی ساتھ ساتھ کے ضابطے اور پالیسی کی بورڈ تعلیمی لیے کے بنانے یقینی کو رازدار
س ڈیٹا تحفظ، جسمانی میں عمارتوں اپنی پاس ہمارے ہیں۔  ٹ تعمیل اور ورڈ، پاس لیے کے حفاظت کی بی ت ہیں۔ آڈ ہے محدود تک لوگوں ان رسائی تک معلوما

ہیں  ت کی اس لیے کے دینے انجام کو کام اپنے جن ت اضافی ہے۔ ہوتی ضرور ہربانی برائے لیے، کے معلوما س کردہ پوسٹ میں دفتر کے نرس اسکول م دیکھیں۔نوٹ

ت  ی کی رجسٹریشن ہیں۔ سکتے لے حصہ ووٹرز رجسٹرڈ صرف میں انتخابا س سے تاریخ کی الیکشن تاریخ آخر پ لیے، کے کرنے رجسٹر ہے۔ پہلے دن  (21)اکی ہونا کا آ
ی  ی امریکی  •ہے: ضرور ت  •شہر عمرکی سال  18کم از کم پر تاریخ کی انتخابا

س: کا پریکٹسز پرائیویسی  ت کی صحت محفوظ تمام یہ گیا۔ کیا منظور  (HIPPA)ایکٹ پرائیویسی پیشنٹ انفارمیشن ہیلتھ کو  2003اپریل  14نوٹ ہوتا الگو پر معلوما
س یہ ہے۔ گیا کیا بیان ذریعے کے ضابطوں وفاقی کہ جیسا ہے  ت اس نوٹ پ کہ ہے کرتا وضاحت کی با پ اور آ ت طبی میں بارے کے بچے کے آ اور استعمال کیسے معلوما

پ اور ہیں سکتی جا کی ظاہر  ت اس آ پ کہ رکھیں یقین کرم براہ ہیں۔ سکتے کر حاصل رسائی کیسے تک معلوما ت طبی کی بچے کے آ ی ہیں۔ خفیہ اور اہم معلوما ہمار
ت  ت کہ ہے تقاضا کا پالیسیوں اور اخالقیا جائے۔رکھا میں اعتماد ترین سخت کو معلوما

ت  رہائشی۔کا کاؤنٹی پہلے دن  30کم از کم سے تاریخ کی انتخابا

o  گیلوے) روڈ، لیڈز جمی ایسٹ  300)دفتر کا کلرک میونسپلo  ی سائٹ ویب ہمار
(www.gtps.k12.nj.us،  کریں)کلک پر سینٹرل" "بجٹ

ی یا مکمل میں اسکول  ی ہدایت اسے یا ہے، رکھتا ارادہ کا لینے داخلہ پر طور جزو ٹ  •ہے جاتی د لیے کے مقاصد کے تشخیص یا آڈ
ب کسی  •اہلکار مخصوص  ب کی اس یا لیے کے اسکول جو تنظیمیں  •فریقین مناسب میں سلسلے کے امداد مالی کو علم طال سے جان

ت بعض  ی پر طور قانونی یا حکم عدالتی  •تنظیمیں والی کرنے تسلیم  •ہیں کرتی انعقاد کا مطالعا کے کرنے تعمیل کی عرضی کردہ جار
ت کے صورتحال ہنگامی کی حفاظت اور صحت  •لیے  مخصوص حکام، مقامی اور ریاستی  •اہلکار کے اسکول مناسب میں معامال

ساتھ۔کے نظام کے انصاف کے نوعمروں مطابق، کے قانون ریاستی 

ی  oکریں: حاصل پر جگہ ایک کسی سے میں ذیل درج درخواست کی رجسٹریشن ووٹر اپنی  •  o 08625) NJ Trenton, 304, Box POالیکشنز آف ڈویژن  NJد
Avenue, Clinton South (44  کمیشن رجسٹریشنMays Street, Main 5903 Complex, House Court (Historic  ،لینڈنگNJ

08330)

ی پبلک یا پرائیویٹ بھی کسی  • ی لیے کے علم طالب بھی کسی یا اسکول ایلیمنٹر ش کی اس یا ہے داخل میں اس جو اسکول سیکنڈر ہے،میں تال
اخراجسے طرف کی اداروں تعلیمی مقامی 

•

پ اگر  • ت ملک بیرون آ ت یا ہیں، رہے جا میں یونیورسٹی کالج/ہیں، رہے دے انجام خدما ت دیگر بصور پ تو گے، رہیں حاضر غیر دن کے انتخابا ٹ آ ڈاک" (پہلے بذریعہ "وو
ب کا تھا) جاتا جانا سے نام کے بیلٹ" حاضر "غیر  ی اوپر درخواستیں لیے کے اس ہیں۔ سکتے کر انتخا ہیں۔سکتی مل بھی پر جگہ بھی کسی گئی د
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ت: کی کھانے  گے۔لیں حصہ میں پروگرام لنچ اسکول نیشنل دوبارہ اسکول  Gallowayلیے، کے سال تعلیمی  2023-2022خدما

ت مزید  پ اگر یا لیے کے معلوما ت کوئی کے آ ی یا  ،5046کریں۔ رابطہ سے  ،ext 748-1250سروسز، فوڈ ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ تو، ہیں سواال "فوڈ نئے کے سائٹ ویب ہمار
//:foodservice/www.gtps.k12.nj.us/http۔main.htmجائیں: پر سیکشن سروسز" 

س ہے، کرتا استعمال کا  RevTrakلیے کے ادائیگی رجسٹریشن/ CCPضلع  /child-gtps.revtrak.net ۔/careہے: سکتی جا کی حاصل رسائی یہاں راست براہ تک ج
https:// ت مزید ت یا سواال ی یا  ،1029کریں۔ رابطہ پر  ،x 748-1250سے  Loveland Toddمسٹر لیے کے معلوما ۔child.htmlکریں: مالحظہ سائٹ ویب ہمار

childcare/DISTRICT/www.gtps.k12.nj.us/http://

گا۔جائے کیا فراہم کے قیمت کسی بغیر نظر قطع سے حیثیت شدہ کم مفت/ناشتہ کو طلباء تمام 

ت کے سیکھنے اور ورک ہوم جو ہے کرتا فراہم کو ارکان کے عملے پروگرام کیئر چائلڈ  ہیں) (ٹیوشن مدد میں تصورا فراہم سرگرمیاں تفریحی عالوہ، کے اس گے۔ کریں پیش ن
ٹ  -ہیں جاتی کی  س، آر س، سروس کمیونٹی اور گیمز، منظم پروجیکٹ مواقع کافی کے جلنے مل ساتھ کے ساتھیوں اپنے لیے کے بچوں اور  -پر طور کے مثال پروجیکٹ

ی ہونا رجسٹرڈ کو بچوں تمام لیے کے لینے حصہ ہیں۔ موجود  ہے۔ضرور

ی تمام داخل میں ضلع ہمارے ایجوکیشن آف بورڈ شپ ٹاؤن گیلوے میں: بعد اور پہلے سے پروگرام کیئر چائلڈ سکول  کیئر چائلڈ لیے کے طلباء کے سکول ایلیمنٹر
پ ہیں۔ سکتے کر شرکت میں پروگراموں دونوں کے بعد اور پہلے سے اسکول بچے کے  PreK-6گریڈ ہے۔ کرتا پیش پی) سی (سی پروگرام  اسکول میں اسکول کے بچے کے آ

ب کے دن فی  6.00$بچہ فی سے بجے  7:15صبح پروگرام کا پہلے سے  ی پومونا بچہ فی دن/فی  10$)سے حسا پ ہے۔ جاتا کیا فراہم لیے کے لیے) کے طلبہ کے اسکول پر آ
ب میں دن فی  10.00$بچہ فی تک بجے  6:00شام سے وقت کے ہونے ختم کے اسکول پروگرام کا بعد کے اسکول میں اسکول کے بچے کے  ابتدائی کچھ ہم ہے۔ دستیا

س ہیں ، کرتے پیش بھی پروگرام کا بعد کے اسکول پر دنوں کے برخاستگی  پ لیے کے شرکت میں پروگرام ہے۔ ہوتا پر سائٹ ویب کیلنڈر/اسکول اشارہ کا ج رجسٹر کا آ
ی ہونا  س کو بچے ہر ہے۔ ضرور پ یا ہیں، جاتے کیے فراہم اسنیک ب اسنیک/سے گھر بچہ کا آ پ اگر پر طور (خاص ہے سکتا ال مشرو ہے)۔شکار کا الرجی بچہ کا آ

پ تاہم،  نکالیں۔ وقت لیے کے کرانے جمع اور بھرنے درخواست کرم براہ ہے ، سکتا ہو اہل کا کرنے حاصل درجہ کم یا مفت تحت کے پروگرام لنچ اسکول نیشنل بچہ کا آ
ٹ:  ہیں گے ہوں اہل لیے کے حیثیت کم جو خاندان وہ سے، آغاز کے سال تعلیمی اس نو راست براہ یا پر سائٹ ویب کی ضلع درخواستیں گا۔ ملے کھانا مفت ان

PayPams  پرpaypams.com/ https:// ب پر ٹ کرم براہ ہیں۔ . دستیا ب کریں: نو پ ہیں۔ رہے کر استعمال درخواستیں گھریلو فیملی/ہم ا طلباء تمام کے گھر اپنے کو آ
ت کی کروانے جمع درخواست ایک صرف لیے کے  پ اگر ہیں۔ پڑھتے میں  Schools Public Township Gallowayجو ہے ضرور پ تو ہے، جاتی بدل آمدنی کی آ کو آ

ی ترغیب کی بھرنے فارم نیا ایک  پ اگر ہے۔ جاتی د رابطہ سے  ،x 748-1250سروسز، فوڈ ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ کرم براہ تو ہیں، چاہتے مدد میں کرنے مکمل کو درخواست آ
پ  .5046کریں۔  ت کردہ فراہم کی آ پ ہے۔ نجی معلوما پ کو حیثیت کی اہلیت کی آ پ میں پروگراموں کے ریاست وفاقی/اضافی کرنا ڈیٹ ا راست براہ کو شرکت کی آ
ہے۔کرتا متاثر کو امداد ریاستی اور وفاقی بھی مجموعہ ضلعی کا کھانوں گئے کیے کم مفت/ہیں۔ کرتے پیش امداد کی خوراک اضافی جو ہے کرتا متاثر 

س کی  3.75$لئے کے طلباء کے اسکول مڈل اور  3.50$لئے کے طلباء ابتدائی کھانا کا دوپہر  گا۔جائے کیا فراہم پر فی

س:  ت کی کھانے کے دوپہر کے ان پھر بار ایک کو طلباء اسنیک س دوران کے مد ت کی خریدنے اسنیک ب لیے، کے خریدنے ناشتہ ہوگی۔ اجاز کے ادائیگی پاس کے علم طال
ٹ لنچ کے ان لیے  ی صرف چاہیے۔ ہونی رقم نقد پاس کے ان وقت کے فروخت یا چاہیے ہونی جمع رقم میں اکاؤن کی فراہم تو ہیں، رہے کر ادا رقم نقد اگر طلباء: ایلیمنٹر
ی گئی  ٹ کے کھانے کے ان لیے کے خریداریوں کی مستقبل رقم پور ی کر شامل میں اکاؤن گی۔جائے د
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خاندانضلعی توسیعی ہمارا 

ی ڈاکٹر  پرمینٹرشیر

س، رچرڈ صدر کارمین، سوزیٹ ایجوکیشن: آف بورڈ  ی میڈلین صدر نائب ڈی بلیو۔ایبینزر ڈاکٹر ایور

جینٹائلجیمز 

ت کی ہونے شامل میں تعلیم کی بچے اپنے کو عوام ایجوکیشن آف بورڈ ایجوکیشن آف بورڈ شپ ٹاؤن گیلوے   BOEوہ کہ ہے جاتی کی افزائی حوصلہ کی ممبران کمیونٹی اور والدین ہے۔ دیتا دعو
ہیں پہچانتے لیے کے کامیابیوں کی ان کو طلباء اور عملے دوران کے سال تعلیمی پورے ہم کیونکہ ہوں شامل ساتھ ہمارے اور کریں اشتراک کا آراء کریں، پیش تجاویز لیے کے شرکت میں میٹنگز 
کریں)۔کلک پر بٹن ایجوکیشن" آف "بورڈ سے پیج ہوم ( ضلعی 

پ  ت کے بورڈ سکول کے نومبر آ ٹ میں انتخابا ہدوں ان کہ ہیں کرتے فیصلہ کر دے وو پ ہے۔ فائز کون پر ع ت کے پولنگ ہیں، سکتے کر لوڈ ڈاؤن فارم آ ت اور ہیں، سکتے کر چیک کو مقاما کچھ بہ
ش الئن آن  ش اپنی ہیں۔ سکتے کر تال کریں۔کلک پر سینٹرل" "بجٹ اور جائیں پر سائٹ ویب کی ضلع لیے کے کرنے شروع تال

گیڈسکول-سوسن 
چیسٹربیلنڈا 

FSA (GFSA)، Association School Family-Galloway The Association): School Family-(Galloway GFSA  پ پورے کے رضاکار والدین یہ ہے۔ کرتا کام میں اسکول ہر جو ہے نام کا گرو
ب  ی میلوں، کتا ت نظام اپنے لیے کے کرنے انتظام کا ریزرز فنڈ دیگر اور فروخت، کی کینڈ کھیل نشانیاں، جیسے ہیں، خریدتے بھی اشیاء خصوصی لیے کے اسکولوں وہ ہیں۔ نکالتے وقت سے االوقا

ش کی رضاکاروں ہمیشہ  FSAپروگرام۔ اسمبلی اور سامان، کا میدان کے  پ ہیں۔ رہتے میں تال ہیں ۔سکتے جان مزید میں بارے کے  FSAکے اسکول ہر کر جا پر سائٹ ویب کی اسکول کے بچے اپنے آ

ہدے منتخب اس تک سال تین اراکین کے بورڈ  س ہیں، رہتے فائز پر ع ب لیے کے ہونے منتخب دوبارہ میں بورڈ وہ بعد کے ج ہیں۔سکتے لڑ انتخا

بالؤتھبیشارا الیکسا ڈاکٹر 
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پ ایک کا ممبران کمیونٹی فاؤنڈیشن ایجوکیشن فاؤنڈیشن: ایجوکیشن شپ ٹاؤن گیلوے  طلباء ہمارے جو ہے گرو
ٹ کو اساتذہ اور  ی، کی مواد دیگر اور ٹیکنالوجی لیے کے طلباء زمین، لیے کے ضلع کر، دے گران ت ضلعی خریدار اقداما
ت اور حمایت، کی  ہے، رکھتی ریزرز فنڈ بھر سال فاؤنڈیشن ایجوکیشن ہے۔ کرتا فراہم مواقع تعلیمی کر دے کچھ بہ

برآں، مزید رن۔ کلر سے تعاون کے  GTEAاور  GFSAساتھ ساتھ کے بنگو پرس ڈیزائنر اور ٹورنامنٹ گالف فال جیسے 
ی آف "پیپل ساالنہ فاؤنڈیشن  ہے۔دیتی اعزاز کا ممبران کمیونٹی اور معلمین میں ڈنر" ایئر د
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