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م ایس یس پی ایس فیملت     :محتر

 ےس اسکول می  تعلیم حاصل کرےک اپایس یس پی ایس اس بات کو 
ی

ن  یقین  بنان  ےک لئے کوششی  جاری رکھے ہوئے ہے کہ تمام طلبا باقاعدگ

۔ اگرچہ یہ پہےل گ ی کا طالب علم گنسبت مختلف نظر آرہا ہے  تعلیم ےس پوری طرح فائدہ اٹھائی   تعلیی  ، تاہم اسکول گ مثبت حاض 

۔ ا  کامیاپی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے
ی

حسوس  ، طلبا کو اسکول اور اپن  بارے می  بہتر مےس اسکول جانا  س مجازی ماحول می  بیھ، باقاعدگ

وری ہے کہ طلبا روزانہ اپن  ورچوئل ، براہ راست کالس روم پلیٹ فارم )گوگل میٹ / کینوس( می  الگ ان ہوں ۔ یہ ض   ۔کرئ  می  مدد دیتا ہے

ی گ درست اطالع دی  ۔اس ےس اساتذہ کو حاض   جاسکنر ہے

اکت دار گ حیثیت وری ہے کہ طےس تعلیم می  شر ۔ اہل خانہ کو یہ یقین  بنانا ض  ی می  کنئی کلیدی کردار ادا کرئر ہی  لبہ ، اسکولوں می  حاض 

وری  ی کیوں بہت ض   می  کامیاپی ےک لئے اسکول می  حاض 
ی

 ۔ہے روزانہ محفوظ طریقر ےس اسکول پہنچی  اور سمجھی  کہ اسکول اور زندگ

۔ صحت ےس متعلق مسائل یا دوشے حاالت گ  ایس یس پی ایس کو احساس ہوا کہ طلباء اسکول ےس محروم ہوئ  گ بہت یس وجوہات ہی 

۔  یاں جلدی شامل ہوجاپر ہی  ۔ تاہم ، غت  حاض  یاں ناگزیر ہی   کو دائی  ٪10وجہ ےس کچھ غت  حاض 
ی

یا اس ےس زیادہ گ غت  موجودگ

۔ اگر  ۔ سمجھا جاتا ہے  آپ کا طالب علم اسکول ےس باہر ہے تو ، براہ کرم اسکول کو کال کرنا یاد رکھی 

س ےک سبب وہ ا -اس گ وجہ ےس قطع نظر  -ایس یس پی ایس کو یہ بیھ احساس ہے کہ جب طلبا بہت زیادہ اسکول ےس محروم ہوجانر ہی  

۔ یاد رکھی  کہ اگرچہ طال  دور نہی  ، لیکن اس گ عدھر ےس کام مکمل کرسکتا ہے ب علم گتعلیی لحاظ ےس پیچھے پڑسکئر ہی 
ی

م موجودگ

 یا ساکھ کا سامنا کر رہا ہو۔ یہاں تک کہ مہین  می  
ی

۔ طالب علی گ کامیاپی کا امکان کم یہ ہے اگر طالب علم دائی عدم موجودگ
ی

ہوگ

۔ تحقیق ےس پتہ چلتا 2ضف   :دن غائب ہونا ایک طالب علم کو خطرہ بناتا ہے

 کا امکان بہت  سطح پر پڑھئ   گ  ڈ یجماعت ےک آخر تک گر  یس یحاض  طلباء کو ت ت  طور پر غ دائی ی  جماعت م کنڈرگارٹن اور پہیل 

۔  کم ہوتا ہے

    چھن  
ی

۔ انتبایہ طلباء ےک اسکول چھوڑئ  کا خطرہ ہوئ  واےل ابتداپے  جماعت تک ، عدم موجودگ  عالمت ہے

  ت  غ ہر سمست  گ ی  جماعت م ںینو  
ی

۔ ا یکم کرد  ٪25ےک امکانات کو  شنیجو یےک ہر ہفئر گر  موجودگ  جاتا ہے

بنانے کہ طلبا  ن  یقی، اور اس بات کو دالن  ےک لئے پرعزم ہے  میحد تک تعل نیےس بہتر  تیصالح یپور  یہر طالب علم کو ہمار  سیا پی  یس سیا

  ی  ۔ اسکول می  بنائ ن  یقی، ہر دن طلباء کو اسکول جان  کو ۔ براہ کرم سارا دنںینہ کر  اور حوصلہ شکن   ںینہ پڑ  چھےیپ
ی

کت  باقاعدگ ےس شر

 :ی  ہ ہیےک لئے مدد کرئ  ےک لئے کچھ نکات 

 ےک ساتھ پروان چڑےھ ۔ طلبا مستقل مزاجی ی  کا مستقل وقت اور صبح کا معمول رکھ  ڈ یب! 

 ے   ۔ںیکر   / رات ےس پہےل سپالپے  ںیےس پہےل سامان جمع کر  ےتیار کر گیاور ب کتی 

  مار یب یعواق، جب تک کہ وہ ، ہر دن مکمل کرےشنیالگ ان ہو اور ہر س ی  کہ آپ کا طالب علم اسکول م  ی  بنائ ن  یقیاس بات کو 

 نہ ہوں۔

 ۔ںیےس اجتناب کر  وںیتقرر  ڈاکت  گ ا ی وںیجب اسکول کا اجالس ہوتا ہے تو چھٹ 

 چ ی  اگر آپ کا طالب علم اسکول ےک بارے م  ۔ںیبات کر  ےس ت  اپن  اساتذہ اور مش محسوس کررہا ہے تو مشورہ ےک ےل ن  ینی

 SC 2020-2021 براہ کرم   ےلمعلومات ےک د یمز  ی  ےک بارے م وںیلیتبد ی  مشق م گ  یحاض   سیا پی  یس سیسال ےک لئے ا ییتعل

  ۔ی  کھیسائٹ د بیو  خدمات گ یآفس حاض  

راہ کرم آفس ب معلومات ےک ے د یمز  ی  مےک بارے  وںیلیتبد ی  مشق م گ  یحاض   ی  م سیا پی  یس سیسال ےک لئے ا ییتعل 2020- 2021
 ۔ی  کھیسائٹ د بیو  خدمات گ یحاض  

 
 پبلک اسکول کاؤنن    اسٹافورڈ  ،خدمات کا دفتر  گ  یحاض  

 کاؤنٹی پبلک اسکول  فرد اسٹا
ی یک خدمات ےک دفت    حاضر

125 University Boulevard 
Fredericksburg, Virginia 22406 

Phone:   540-286-8985 
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