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ن ہف��   پہ� تنی

, سائنس, طالب علموں کو گ��ج��شن � ل�ئ درکار کور�ن � ل�ئ پہ� � ر�کارڈ کردە مواد پڑ� گا (انگ��زی ز�ان آر�س,  9-1  ر�ا�ن
 سما�� مطالعہ). اخت�اری کور�ن � استاد تر�� �افتہ مواد پڑ� گا. 

 ، انفرادی طور پر �ا  
�

�کارڈ شدە مواد � عالوە ، اساتذە چھو�� گرو�وں منی طالب علموں � ساتھ دو گھن�� روزانہ مالقات ک��ں �
 .  خت� الئیو بات چ�ت منعقد کر�� ہنی

 )th4ستم�� -  th17واقف�ت س�شن (ا�ست 

  . کول والدین � رابطہ کر� گا ا�ک تعارف س�شن � ل�ئ ا�ک وقت قائم کر�ن � ل�ئ   
  :

�
 ت � س�شن منی شامل ہوں �

 یونیورسل پری �شخ�ص 
 گشت کینوس 
 تعل�م � ل�ئ گوگل اطالقات کو سمجھ�ن  
 رسائئ ڈ�جیڻل نصائ� کتب 
 الئیو ہدا�ات منی حصہ لی�ن  
 کرناتف��ضات جمع   
 ر�کارڈ شدە سبق تک رسائئ  
 اپ�ن ب�� � دور دراز س�کھ�ن � دن کو سمجھنا 
��ئ اور کالج گائ�ڈ کا استعمال کر�� ہو�ئ (�ف    � طالب علم) HSک�ی

 9-4ہف�� 

 ە کو چھو�� گروپ � ساتھ ہف�� منی چار دن ر��� ہنی اور انفرادی طور پر چ�ک ان 
o  اور اس ط�ح � طالب علموں کو جو ال� ان نہنی کر سک�� ہنی پوسٹ ک�ا چاہ�ئ ، بعد منی رسائئ سبق ر�کارڈ ک�ا جانا چاہ�ئ

 حاصل کرسک�� 
o  �� ر�کارڈ شدە سبق الئیو ہدا�ات � عالوە ب� استعمال ک�ا جا سکتا 

  کو تف��ض کردە کام گ��ڈ سطح کا مواد ہوگا 
ن جی� آرٹ ، عال�     خصو� کالسوں اور ال�کش�ن

�
 ز�انوں اور جسمائن تعل�م حاصل کر�ن � ل�ئ جاری ر�نی �

 ذمہ دار�اں اور منص��وں پر آزادانہ طور پر کام.  
 دن بھر منی تح��ک وق�ن اور اسک��ن ب��کوں کو � لو.  
  . �ری ، اور جسمائن تعل�م منی خصو� ای��ا کالس � ہدا�ات منی حصہ لنی  آرٹ ، موس��� ، الئ��

 کو ا�ک موقع م� گا:  اسکول � طالب علموں  
 ) ا�ک ہف�� � دن, انفرادی اور4الئیو حاصل, ان � کور�ن منی � تمام منی مجازی ہدا�ات ( 
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 چھو�� گروپ کو چ�ک ان جمعہ کو. 
وری �� کہ ہدا�ات � ل�ئ چھو�� گرو�وں منی شامل    ہوں. �ن
 ان � اسکول � مش�ی � طرف � انفرادی حما�ت � درخواست ک��ں.  
 ذمہ دار�اں اور منص��وں پر آزادانہ طور پر کام.  
 دن بھر منی تح��ک ، دو�ہر � کھا�ن ، اور اسک��ن وق�ن � لو 

راز ہدا�ات � ل�ئ روزانہ � توقعات    
 تل�کال� (الئیو) گ��ڈ � سطح

 ہدا�ات
 پذیری بندقت 

 کارڈ ہدا�ات
 ن�� تک   گھن��   3 گ��ڈ  و�ں 12 – و�ں 9

ی اور گ��ڈنگ  حا�ن

 ی روزانہ � جا�ا جا�ئ گا. ا�ر آپ � ب�� کو کالس منی حصہ نہنی د�ا جا�ئ گا تو براە مہ��ائن اسکول � رابطہ ک��ں ۔ 
 رابطہ ک�ا جا�ئ گا علموں کو جو ال� ان نہنی �� ، ہر روز اسکول � طرف �  
 وں کو غ�ی حا�ن طلباء کو �شان زد کر�ن � پہ� والدین � ساتھ راب� بنا�ن � کوشش کرئن چاہ�ی  
پال�� � ل�ئ یہاں کل� ( تعل�م � بورڈ � طرف � منظوری دے دی � طور پر ضلع گ��ڈنگ پال�� مندرجہ ذ�ل پر تف��ض ک�ا جا�ئ گا  

 

 منص��وں 504ا� خدمات ، انگ��زی س�کھ�ن ، معذور افراد � طالب علموں ، 

 ، دور س�کھ�ن � دوران ممکن حد تک ان � خدمات حاصل کر�ن � ل�ئ جاری رکھنا  جو عام طور پر   
�

ک� ب� خدمات کو حاصل ک��ں �
 . 

کھنی ە ای م�ل ، فون چ�ک ان ، نیوز لی�� اور ہفتہ وار مواصالت � د�گر ذرائع � شکل منی طالب علموں � ساتھ جاری مواصالت برقرار ر  
  

ورت �� �ا اس � متعلقہ خدمات � ل�ئ ن اور �   �رستوں کو جو ک� انفرادی تعل�م � منص��ہ بندی � اجالس � درخواست کر�ن � �ن
 . ورت �� جو دور � براە راست اسکول � رابطہ کرنا چاہ�ئ  ں کو ش�ڈول کر�ن � �ن
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