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:سرپرست/ینمحترم والد  

 
آپ کا بچہ جو __________اسکول  -ہے یاسے ہو گ یابیسال کا آغاز کام یمیتعل یےہے کہ آپ سب کے ل یدمجھے ام

لکھ  یےبتانے کے ل یہخط آپ کو  یہ یںمسرپرست ہونے کے ناتے  /ینہے اور آپ کو بطور بچے کے والد یمتعل یرز یںم

امپروومنٹ  ینڈسپورٹ ا یٹڈنے ٹارگ یجوکیشنبورڈ آف ا یٹاسٹ یرولیناکو نارتھ ک یلیمنٹری،جے ا یلنہوں کہ ا یرہ

آپ کو  کہ یساج -ہے یاچنا گ یعنیہے  یا( اسکول کے طور پر نامزد کیاے ٹ - یآئ یسا یسپورٹ )ٹ یٹڈٹارگ یڈیشنلا

 یکو بامقصد تعاون اور بہتر یرولیناہے، نارتھ ک یاگ یابتا میں 2ڈی  1111کشن سیاے کے  یسا یسا یا معلوم ہے اور

یا  یلیذ یکجن کا ا یں( اسکول وہ ہیاے ٹ - یآئ یسا ی)ٹ یںم ناییرولک نارتھ -یتھ یشناخت کرن یاسکولوں ک یےکے ل

کو بہتر بنانا،  نتائج یمیاس موقع کا مقصد تمام طلبا کے تعل -رہا ہے کم ہوکا مظاہرہ  یکارکردگکی  سجگروپ ہے  سب

-کو بہتر بنانا ہے یارکے مع یعنی تدریس اضافہ، اور پڑھانے یںکے حصول کے فرق کو ختم کرنا، شراکت م یابیکام  

 

ضرورت ہے جو  یکرنے ک یارجامع منصوبہ ت یککو ا یلیمنٹریجے ا یلناسکول کے طور پر، ا یاے ٹ یآے آئ یسا یٹ

اس منصوبے  -کو بہتر بناسکتا ہے یابیکام یکرے کہ اسکول کس طرح طالب علم ک ینشاندہ یخاص طور پر اس بات ک

 ینگران یک یترق یمدد کرے گا اور ہمارے اسکول ک یڈسٹرکٹ کس طرح ہمار یاشامل ہے کہ ہمارا ضلع  یبھ یہ یںم

:یںحصے شامل ہ یاشعبے  یلمندرجہ ذ یںم ےجامع منصوب -کرے گا  
 

انتظام یا ینجمنٹم یکالس روم ک  • 

یستدر یامطابق پڑھانا  معیارکے  • 

ورانہ علم یشہمعاشرے کا پ یعنی( یس یلا ی)پ یونٹیزلرننگ کم پروفیشنل   • 

یڈرشپل یا یادتق تدریسی  • 

یاور برقرار یبھرت یاساتذہ ک موثر  • 

تعاون یںم یلیتبد یعنی یشنٹرانز یںم یڈسے دوسرے گر یڈگر درجے یا ایک  • 

نظام یسیدرجے کے اعتبار سے تدر یعنیانسٹرکشنل سسٹم  ٹیئرڈ  • 

یساز یصلہمعلومات کے مطابق ف یعنی ڈیٹا  • 

خدمات یکو تعاون فراھم کرنے ک طلباء  • 

عمل در آمد یاور معاشرے کے ساتھ اشتراک یملیف یعنی خاندان  • 

 

:یںہ یےاہداف مقرر ک یلدرج ذ یےکے ل یلیمنٹریجے ا یلنہم نے اس سال ا  
 

سے بڑھا کر کم از کم  یصدف 36.6ٖکو  یکارکردگ یاسکول ک یلیمنٹریجے ا یلنتک، ا 2022جون 

جائے گا یاک یصدف 43  

• 

 یقیافر یںطلباء کے مقابلے م یشیائیاور ا یاسکول ، ہسپانو یلیمنٹریجے ا یلنتک، ا 2022جون 

 یعنیتک کم کرے گا جو پڑھنے یصدکے حصول کے فرق کو پانچ ف یابیکام ینکے ماب یکیوںامر

ھے یںم یاو ج یا یاور سائنس ک یاضیر یڈنگ،ر  

• 

 ینت یاکم از کم دو  یںاوررابطوں کے لئے ہفتے م یاتہدا یسیکے ساتھ تدر یناساتذہ طلبا اوروالد

کے  یابیکام ی،بہتر یا یترق یگے تاکہ طالب علم ک یںبنائ یقینیاستعمال  کا یکنالوجیمرتبہ ٹ

 یا یب آئی یاے، ڈ یا یوڈبل ینکہ ا یسامددگارثابت ہو ج یںم یکم یںم یوںحاضر یرحصول اورغ

ہے یگئ یک یمعلومات سے نگران یعنی یٹاکے ڈ یضراے اورحا یلآر ا یاو وائے، آئ یا یس،ا یلا  

• 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یسےا یصدسے پانچ ف یںکل تعداد م یکے اختتام تک ہمارے طلبا ک 2022-2021سال  یمیتعل

جاتا ہے یاشامل ک یںم یسپردگ یدفتر یا یفرلآفس ر یاںجن کو نما یتعداد کم ہو جائے گ یبچوں ک   

• 

 یاتاکہ الئحہ عمل  یکرے گ یںدو مرتبہ مالقات یںماہ م یکا یمٹ یبنانے وال یقینیکو  یحاضر

 یک  2021 - 2020سال  یمیکہ کس طرح تعل یںجائے اور وسائل حاصل کئے جائ یبنائ یٹجیاسٹر

 5تعداد کو کم از کم  یک یراور تاخ یاںحاضر یرغ یںسال م یمیاس تعل یںاوسط کے مقابلے م

 یرغ یدرجے ک یانےتک النا، درم 5.2سے  10.2کو  یحاضر یرغ یادہز یعنیجائے   یاک کم یصدف

تک النا 8.2سے  13.2کو یوںحاضر یرتک النا اور کم غ 3.2سے  6.2کو یحاضر  

• 

    

سٹاف، طلباء اور  یعنیعملے  یےاس کے ل یکنل یںسطح کو حاصل کر یکے حصول ک یابیکام ی  ہمارے طلباء اعل

گے جو  یںکا ذکر کر یھم اس حکمت عمل یچےن -یضرورت ہوگ یوالوں کو سخت محنت ک یملیف یعنیخاندانوں 

:یاس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے نافذ کرے گ یلیمنٹریجے ا یلنا  
 

 یمیاور طلبا کے تعل یںکو استعمال کرے گا تاکہ طلبا اور خاندانوں کے ساتھ تعلقات بنائے جائ یقوںسٹاف مختلف طر یاعملہ 

 یسیتدر یموٹر یعنیبال واسطہ  یاآمنے سامنے  یںم یروشن یجذبات اور احساسات ک یاور سماج

 یکام ک ی،سا کہ حاضریج -جا سکے یاپرمنصوبہ بنا یادوںبن یعمل کے لئے مؤثر اور اخالق

ہے یاگ یاان سے اندازہ لگا یکچ یلا یا یساور ا یئے،اور ڈوجو تجز ینوسک یل،تکم  

• 

یا  تمام درجوں )تیسری سے پانچویں تک( یلا 3اور  ی، اے آر س (           )         اے یلکے ا یس

کو  یہینشنکمپر یعنیاور سمجھنے کے عمل  یبلریووک یاالفاظ  ینسی،فلوا یعنی یروان یںم گریڈز

سے اور  یباقاعدگ یںکالس رومز م یموٹر یعنیتمام آمنے سامنے اور بال واسطہ  یےبڑھانے کے ل

سے استعمال ہوں گے یقےمؤثر طر  

• 

بال  یاجائے گا تاکہ آمنے سامنے  یاالزم ک یںم یڈزگر یعنیکو تمام درجوں  یاضیر یعنی یتھم یوریکا

جا سکے اور ماھر ھونے کا  یاکو بڑھا یتقابل یںم یاضیر یا یتھم یںکالس روم م یموٹر یعنیواسطہ 

جا سکے یامقصد حاصل ک  

• 

 یعنی یڈنگر یںم یوشنٹ یموٹبال واسطہ ر یا یںکے مطابق اسکول م یاتضرور یطالب علم ک

یناکو فروغ د یاضیپڑھنے کو اور ر  

• 

 یملیاور ف ینمواقع کے لئے والد یا یونٹساور اسکول کے بعد ہونے والے ا یںاسکول کے اوقات م

یفراہم یاور وسائل ک یٹجیاسٹر یا یحکمت عمل یےوالوں کے ل  

• 

 

 -ہے یزبہت عز یںاور ہم یدبہت مف یناحصہ ل یںعمل م یکا اشتراک ینوالد یںکوششوں م یک یترق یہمارے اسکول ک

:یںھم مل کر کام کر سکتے ہ یعےجن کے ذر یںہ یقےوہ طر یلمندرجہ ذ  

 

لحاظ سے کن  یمیسے واقف ہو کہ اس سال آپ کے بچے کو تعل یزکہ آپ اور آپ کا بچہ اس چ یںبنائ یقینیاس بات کو 

لسٹ  یکا یمقاصد ک یمیتعل یںطالب علم کے لئے آسان زبان م -کو پورا کرنا ہے یدوںام یا یاتضرور

کے پاس موجود ہے یچرٹ یطالب علم ک  

• 

سوال  یاگر آپ کو اپنے بچے کے متعلق کوئ یں( پر کال کر336) 434-8490کو  یچرٹ یاپنے بچے ک

سٹاف  یااور اس وقت پر اسکول کے عملے  یںمالقات کا وقت طے کر یعنیاپوائنٹمنٹ  یاپوچھنا ہے 

یںدار ہ ذمہ یںکے سلسلے م یمتعل یجو آپ کے بچے ک یںسے مل  

• 

سے اسکول آتا ہے یکے ساتھ باقاعدگ یاریکہ آپ کا بچہ ت یںبنائ یقینیاس بات کو   • 

یںکرتے رہ یکجانا واال کام چ یاآپ کے بچے کو گھر کے لئے د  • 

 یعنیمالقاتوں  یکے ساتھ ہونے وال یچراور ٹ یںکر ینگران یک یاور ترق یکارکردگ یاپنے بچے ک

یںحصہ ل یںم یٹنگزم  

• 

یںسائٹ پر نظر رکھ یبو یک یڈیاسائٹ اور سوشل م یبو یلدرج  ذ یہمار  

https://www.gcsnc.com/allen_jay_elementary, Allen Jay Elementary Facebook, 

Twitter: ajejaybird, Instagram: @ajejaybirds 

• 

یںکارانہ طور پر خدمات د رضا  • 

یںحاصل کر یتشمول یںاے م یٹ یپ - یاے جے ا  • 

 

K - 2nd 



 

 

جن  یںہمارے اور آپ کے مشترکہ بچے ہ یہ یکنل یہوگ یمحسوس ھو رہ یذمہ دار یبڑ یکا یہممکن ھے آپ کو 

مشترکہ کوشش ھے جس سے ہم اس  یکا یہاور  یںہے جو آسان نہ یذمہ دار یسیا یکا یابیاور کام یاریت یک

اور ان  یںمدد کر سکتے ہ یںجو اس م یںذرائع ہ یسےگئے کچھ ا یےدئ یچےن -یںہو سکتے ہ یابکام یںمقصد م

-ور فائدہ حاصل ہو سکتا ہےسے بھرپ  

 
https://www.gcsnc.com/allen_jay_elementary   یمنٹریایلن جے ایل  • 

www.ncpublicschools.org/gradrequirements/ گریجویشن کی ضروریات • 

www.ncpublicschools.org/curriculum/  معیار تعلیمی مضامین میں K-12 • 

www.ncpublicschools.org/accountability/ اسٹیٹ کے طالب علم کی کامیابی کا نتیجہ • 

https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src کا رپورٹ کارڈ این سی اسکول  • 

 
 

آپ کے بچے  یابیکہ کام یںاور بھرپور کوشش کر رہے ہ یںبہت جذبے سے کام کر رہے ہ یںسال م یمیھم اس تعل

:ھے یابنا یقینیکے حصول کو  یلھم نے اس مقصد کے لئے مندرجہ ذ -کے قدم چومے  

 

 • تمام گریڈز یا درجوں کے لئے ریڈنگ الگ

 • یوریکا میتھ کے گھر کے کام کرنے کے لئے مددگار یا ہیلپر ، والدین کے لئے ٹپ شیٹ

 •  عناصر ی ترغیب کےحاضری ک وطالب علم ک

لئے نائٹس کی ترتیبوالدین کے   • 

کالس ڈوجو کانفرنس یںم یادتق یطالب علم ک  • 

 • اس ماہ کا ایس او اے آر طالب علم

 

یلیسٹیروس سے ای میل یا فون پر رابطہ کریں:ببرائے کرم مسز اس خط سے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو   

 

floresc@gcsnc.com 8490-434-336 یا  
 

 آپ کی مخلص

 

Carla F. Ballesteros  
یلیسٹیروسبکارال فلوریس   
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