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 میں آپ کا استقبال ہے! 18-2017 تعلیمی سالکے کنڈرگارٹن 

 
 ۔سال ہونی چاہیے5 کو یا اس سے پہلے  2017 اگست  31داخلہ پانے کے لیے آپ کے بچے کی عمر

 سے شروع ہونے والے آپ کے مقررہ اسکول میں داخلہ دالئیں۔2017 مارچ  1اپنے بچے کو 
 

م ہے۔ آنے والے سال میں آپ اور آپ کے بچے اور آپ کے ساتھ شریک استاذ کے لیے اسے ایک مثبت  تجربہ داہم ق ایک  شروع کرنا (Kindergarten) کنڈرگارٹن

انہیں آپ کو جاننے اور جن پر عمل کرنے کی ضرورت  ہے کہ  بتانے میں مدد کرتے ہوئے ہمیں مسرت ہو رہی ہے۔ داخلہ پانے کے لیے یہاں وہ باتیں بتائی جا رہی

 کہ آپ کا بچہ جس اسکول میں پڑھے گا وہاں کون سی چیزیں  النے کی ضرورت ہے۔ ہے اور یہ

 

 

 آپ کو کیا جاننے اور کرنے کی ضرورت ہے؟

 یہ طے کریں کہ آپ کا بچہ کس جگہ کے کنڈرگارٹن میں پڑھے گا۔

 www.gcsnc.com  سیکشن س ککی مدد سے اسکول ٹیب یا  کوئک لن ٹولپر دیے گئے آن الئن (Quick Links Section)  اسکول "کے تحت

 پر کلک کریں۔ آن الئن ہدایات پر عمل کریں۔ (”School Assignment Locator“)" اسائنمنٹ لوکیٹر

  فون کریں۔ پر  8303-370 (336)اگر آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت حاصل نہ ہو تو براہ کرم 

 کے لیے اپنے دستاویزات تیار کریں۔ رجسٹریشن 

  فارم پر کریںمنسلکہ اندراج 

  منسلکہ معلومات نامۂ طالب علم(Pupil Data Sheet) پُر کریں 

 منسلکہ نارتھ کیرولینا ہیلتھ اسسمنٹ ٹرانسمٹل فارم (North Carolina Health Assessment Transmittal Form)  پرانا چیک  سال 5 اپنے بچے کے

سے یہ فارم بھروائیں۔ )یہ یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے کی آنکھ اور کان کا معائنہ بھی لے جائیں اور اپنے بچے کے ڈاکٹر/ فراہم کار صحت  اپ کلینک

 کیا گیا ہے۔(

 مامونیتی( ٹیکوں کی )مطلوبہ  ۔ٹیکوں )امیونائزیشن( کا ریکارڈ طلب کریں مامونیتی اپنے بچے کے ڈاکٹر / فراہم کار صحت سے بچے کا تجدید شدہ

 ( ۔پر دیکھیں  2فہرست صفحہ

 کراتے وقت اسکول میں النے والی ضروری اشیاء کی تفصیل ذیل میں دیکھیں۔ اندراج 

 

 

 آپ کو اپنے بچے کے مقررہ ابتدائی اسکول میں کون سی چیزیں النے کی ضرورت ہے۔

درخواست کے کاغذات اور 

 تصدیق نامۂ پیدائش

 رہائش کا ثبوت
 ۔میں درج چیزیں جمع کر کے ساتھ الئیں  Fیا  A, B, C, D, Eنیچے

آپ کے دستاویز میں بچے کے والدین یا عدالت سے مقرر کردہ سرپرست کا نام اور پتہ الزماً 

 ظاہر ہونا چاہیے۔

 * جائزہ صحت کی رپورٹ

 اندراج مکمل شدہ درخواست

 

 اور

 

 مکمل معلومات نامۂ طالب علم

 

 اور

 

 بچے کا تصدیق نامۂ پیدائش

A. کے اندر کی تاریخ کا بجلی پانی گیس کا بل دن  30گزشتہ 

  قدرتی گیس، پانی یا بجلی کا بل )ٹیلیفون اور کیبل بل قبول نہیں کیے جائیں

 گے(

 یا
B. لیز کرایہ داری یا معاہدۂ  ۂمعاہد 

 یا
C. رائے  اور)موٹر گاڑیوں کے محکمے سے(  ڈڈرائیور الئسنس/ ریاستی شناختی کار

 کارڈرجسٹریشن دہندگان 

 یا
D.  رجسٹریشن کار کا اور ڈرائیور الئسنس/ ریاستی شناختی کارڈ 

 یا
E.  آجر کی طرف سے خط جس میں پتے  اور ڈرائیور الئسنس/ ریاستی شناختی کارڈ

 کی تصدیق کی گئی ہو )جو کمپنی کے لیٹر ہیڈ پر ہو(

 یا
F.  اورکارڈ  کا رجسٹریشن رائے دہندگان یا  ڈرائیور الئسنس/ ریاستی شناختی کارڈ 

 میڈیکیڈ کارڈ

پوری طرح مکمل شدہ نارتھ 

ا ہیلتھ اسسمنٹ نکیرولی

 ٹرانسمٹل فارم

 

 اور
 

آپ کے بچے کے ڈاکٹر/ 

فراہم کار صحت کا دیا گیا 

مامونیتی )ٹیکوں کا ( 

 ۔ریکارڈ

 

یہ دستاویزات اسکول کے  *

دن کے اندر   30آغاز سے

 جمع کیے جانے چاہئیں۔

 

 

 کے جواباتبعض اکثر پوچھے جانے والے سوالوں 
 

 میں اپنے بچے کے تصدیق نامۂ والدت کی تصدیق شدہ نقل )کاپی( کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟
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 جہاں آپ کے بچے کی والدت ہوئی تھی اس کاؤنٹی یا ریاست کے رجسٹر آف ڈیڈز سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کے بچے کی والدت گلفورڈ کاؤنٹی 

(Guilford County) پر فون کریں۔ 7556-641 (336) میں ہوئی ہے تو 

 

 میں اپنے بچے کا مامونیتی ریکارڈ کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟

 آپ اس کی نقل اپنے بچے کے فراہم کار صحت سے حاصل کر سکتےہیں۔ ریاستی قانون کے تحت ضروری مامونیتی ٹیکوں میں شامل ہیں:

 4  5 یا DTP/ DTaP آخری(چوتھی  خوراک(4th)  سالگرہ پر/ اس کے بعد)دی جانی چاہیے 

 3 آخری خوراک چوتھی  پولیو 4 یا( کی خوراکیں(4th) )سالگرہ پر/ اس کے بعد دی جانی چاہیے 

 2  پہلی *خسرہ کی خوراکیں() st(1  12خوراک   )ماہ کی عمر پر/ اس کے بعد دی جانی چاہیے 

 2  پہلی *کی خوراکیں )گلپھڑے( گل سوجا() st(1  ماہ کی عمر پر/ اس کے  12خوراک )بعد دی جانی چاہیے 

 1 ماہ کی عمر پر/ اس کے بعد دی جانی چاہیے( 12  )خوراک  *کی خوراک )جرمن خسرہ(  روبیال 

 3 ہیپاٹائٹسB (ماہ کی عمر پر دی جانی چاہیے 5کی خوراکیں )آخری خوراک 

 2  (چاہیےماہ کی عمر پر / اس کے بعد دی جانی  12 کی خوراکیں )پہلی خوراک)چھوٹی چیچک( ویری سال 

 

 اگر میرا خاندان عبوری مرحلے میں ہو تو کیا کرنا چاہیے؟

  اسکول میں  یا ہراگر آپ کے خاندان کی مستقل رہائش نہیں ہے تو وفاقی قانون کے تحت آپ کے بچے کو بعض حقوق حاصل ہیں۔ فارم اور معلومات

 ۔(Franklin Blvd., Greensboro,NC 120)اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ آفس میں دستیاب ہیں 

۔ سواالت کے لیے بے گھر افراد ہے یضرورمکمل کیا جانا  (StudentinTransitionAffidavit)طالب علم کا حلف نامہہر بچے کے لیے عبوری مرحلے والے 

 پر فون کریں۔ 4001-621 (336) کو (HomelessandTransitional Services) اور عبوری خدمات کے دفتر

 

 سے حاصل کر سکتا ہوں؟میں مزید معلومات کہاں 

 www.gcsnc.com کوئک لنکس"  دیکھیں"((“Quick Links”) انرول اے چائلڈ ان اسکول" ٹیب کے تحت"(“Enroll a Child in School”)   پر

 "(۔کلک کریں

  اپلیکیشنگلفورڈ کاؤنٹی اسکولس اس ضلع اور اسکول کے بارے میں مزید جان کاری کے لیے جس  میں آپ کا بچہ حاضر ہوگا(Guilford 

County Schools App)  ڈاؤن لوڈ کریں۔ 

  اسائنمنٹ آفس اسٹوڈنٹجی سی ایس (GCS Student Assignment Office)پر فون کریں۔  8303-370 (336)کو 

 

 مجھے اور کیا کرنا چاہیے؟

  اپنے بچے کے کاغذات داخل کریں تو اسکول کا دفتر  جب آپ اسکول کے دفتر میں اسکول کے فراہم کردہ اضافی فارموں کو پر کریں۔  کےاپنے بچے

 بس سے آمد و رفت،  بعد اسکول نگہداشت )اگر اس مقام پر دستیاب ہو( اور اسکول سے مخصوص دیگر معلومات فراہم کرے گا۔

 کنڈرگارٹن میں خوش آمدید"والی تقریبات  میں شرکت کریں۔ کسی اپنے بچے کے اسکول میں واقع ہونے والی" 

  مدد کے طریقوں کے لیے منسلک صفحہ دیکھیں۔کنڈرگارٹن کے لیے اپنے بچے کی تیاری میں ممکنہ 
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 کنڈرگارٹن کے لیے اپنے بچے کی تیاری میں مدد کے طریقے

( ہوتی ہے )جن کی تفصیل نیچے دی گئی ہےاور جب تیاری کی بات آتی ہے تو پانچ کلیدی پہلوؤں پر توجہ مرکوز ا ہےگزرگزشتہ برسوں میں کنڈرگارٹن تبدیلی سے 

گلفورڈ کاؤنٹی" فیس  –کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ کنڈرگارٹن میں اس منتقلی میں معاون درست بروقت معلومات حاصل کرنے کے لیے "فیبوالس فائب 

 پیج میں شامل ہوں۔ (Fabulous Fives - Guilford County” Facebook“)بک

 طریقے ے اور آموزش کےنکھیل

  کتابوں، اخبارات، انٹرنیٹ یا الئبریری یا عملی کرنے اور سواالت پوچھنے کی ترغیب دیں۔ پیدا  اپنے اندر جانکاری کا تجسس غور کرنے، اپنے بچے کو

 کرنے میں اپنے بچے کی مدد کریں۔ شمشق کے ذریعے سوالوں کے جوابات تال

 متعارف  کا سواالت پوچھیں اور بعض نئے خیاالتاس کے بارے میں بات کریں یا اس میں شریک ہوں۔  —اپنے بچے کے کھیل میں دلچسپی دکھائیں

لکھ دیں۔ پیسے  "قیمت"اسٹور واال کھیل کھیل رہا ہے تو غذاؤں کے پرانے ڈبوں کا استعمال کریں اور ڈبوں پر غذاؤں کی نہ اکرکرائیں۔ مثالً اگر آپ کا بچہ 

 سکتے ہیں۔ "خرید"ے اور اسٹور سے چیزیں تاستعمال کر سکرے ٹٹکے آپ کاغذ کے کی جگہ استعمال کرنے کے لی
 

 جذباتی اور سماجی ارتقاء

 آؤ مل کر میز لگائیں۔  :اپنے بچے کو دوسروں کے ساتھ میل جول کا طریقہ سکھائیں دوستی اور اچھا دوست بننے کے طریقے کے بارے میں بات کریں۔"

 کیا تم چمچے ال سکتے ہو؟" ۔میں پلیٹیں رکھوں گا

 

  جب آپ اپنے " :بعض مواقع پر لوگوں کے احساسات کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کریںاپنے بچے کے ساتھ احساسات کے بارے میں بات کریں۔

 "غصہ آتا ہے۔ ے ہیں تو اسےآپ اپنے بھائی کا کھلونا لے لیت جب“یا "دادا/نانا کو کوئی تصویر بنا کر دکھاتے ہیں تو انھیں خوشی ہوتی ہے 

 

 صحت اور جسمانی ارتقاء

 اور اسے کھانے کے مختصر داغ دھبے صاف کرنا سکھائیں۔ آپ طعام کے اوقات کے معموالت  ،اپنے بچے کو مختلف صحت مند غذائیں فراہم کریں

نے اور اتار نے اور زپر اور بٹن استعمال کرنے کا طریقہ سکھائیں۔ اپنے بچے کو نسمجھنے میں اپنے بچے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اپنے بچے کو کپڑے پہ

 کا کافی وقت دینے کی کوشش کریں۔ہننے پخود سے کپڑے 

 

 ضابطوں کے ساتھ فعال ھتے، ٹھوکر لگانے، پکڑنے اور گیند پھینکنے کے لیے اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔ نئی مہمات کا سامنا کرنے مثالً چڑ

کو بتائیں کہ آپ صحت اور حفاظت کے طریقوں کو کیسے بچے کھیل مثالً ساگر  یا ٹیگ کھیلیں۔ صحت اور حفاظت کے بارے میں بات کریں اور اپنے 

 ہاتھ دھونا، بھیڑ کی جگہوں پر ہاتھوں کو سنبھالے رکھنا وغیرہ۔—استعمال کرتے ہیں 

 ۔گھنٹے کی سفارش کی جاتی ہے( 12سے10) نے میں مدد کریںہر رات اپنے بچے کی اچھی طرح سو 

 

 مواصالت زبان کا ارتقاء اور 

   نئے الفاظ متعارف کرائیں۔ ۔غور سے سنیں اور سواالت پوچھیںاپنے اسکول جانے سے قبل مرحلے والے بچے کے ساتھ ہر وقت بات کریں۔ 

 الفاظ پڑھیں اور بعض الفاظ بنائیں۔ تصویروں کے بارے میں بات کریں اور کہانی کے بارے میں سواالت  ہر روز پکچر بک پڑھنے کی کوشش کریں۔

 بھی دوبارہ پڑھیں۔ ںکتابیپوچھیں۔ پسندیدہ کہانیاں اور مختلف طرح کی 

 اس کی کوششوں کی تعریف کریں چاہے اس کے بعض  کاغذ، پنسل/سوکھے رنگ کی مدد سے لکھنے کے لیے اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔

 ۔جنھیں وہ لکھنے کی کوشش کر رہا/ رہی ہے نشانات ان حروف جیسے نہ ہوں

  بچے کے دماغ کے ارتقاء کے لیے دو زبانیں سیکھنا  کسیآپ گھر پر جو زبان بھی بولتے ہوں گھر پر اور ہمارے سماج میں اس کا استعمال جاری رکھیں۔

 !اچھا ہوتا ہے

 

 ارتقاء ادراکی 

 اپنےبچے کی دلچسپی کی چیزوں کے بارے میں الئبریری سے کتابیں حاصل کریں، مثالً کی حوصلہ افزائی کر یں۔  اور تجسس اپنے بچے کی دلچسپیوں

کے بارے میں تبادلۂ خیال کریں اور ان چیزوں کے بارے میں  اپنی دلچسپیوںکھیل کود، کیڑے مکوڑے، سپر ہیروز اور پھول پودے۔ اپنے بچے کے ساتھ 

 لگتی ہوں۔ اسے بتائیں کہ آپ کے خیال میں سیکھنا بھی تفریح ہے! بات کریں جو آپ کو دلچسپ

 لیے  الئبریری، میوزیم، ، ڈرامہ اور رقص دکھانے اور اس میں شریک کرانے کے ، فناپنے افراد خاندان کو مفت موسیقیآزادانہ تجربات کا فائدہ اٹھائیں۔

 چرچ، اسکول، پارک اور یہاں تک کہ کسی مقامی تجارتی ادارے میں جائیں۔

 ایسے سواالت پوچھیں جس سے آپ کے بچے کو چیزوں کو گننے ، ان کا موازنہ کرنے معموالت میں اشیاء کی گنتی اور پیمائش کریں۔  کے اپنے روز مرہ

" آپ کی سڑک پر کتنی اور کاریں سما ۔" گنتی کریں ی"آؤ اس سڑک پر کھڑی کی گئی کاروں ک :۔ )مثالً  ب ملےاور ان کے بارے میں پیشن گوئی کی ترغی

 ("اگر کوئی بہت بڑی کار آ گئی تو کیا ہوگا؟  ؟جائیں گے
 

 فار ارلی لرننگ اینڈ ڈولپمنٹ۔ زمآخذ: نارتھ کیرولینا فاؤنڈیشن

 

 کوشش۔ عمدگی۔ حصولیابی

نسل، مذہب، قومی یا نژادی، اصل، رنگ، عمر، فوجی خدمت، معذوری یا صنف کی تفریق کے (Guilford County Schools) میں گلفورڈ کاؤنٹی اسکولسوفاقی قوانین کی تعمیل 

و نسق چالتی ہے۔ مکمل وضاحت کے ظم بغیر عالوہ اس کے کہ استثنائی حالت موزوں ہو، اور قانونًا اس کی اجازت ہو تمام تعلیمی پروگراموں، روزگار کے مواقع اور داخلوں کا ن

 Guilford County مالحظہ کریں۔ استفسارات اور شکایات(Discrimination Free Environment Policy AC)  اے سی  لیے محکمۂ تعلیم کا تفریق سے عاری ماحول کی پالیسی

Schools Compliance Officer,120 Franklin Boulevard, Greensboro, NC 27401; 336.370.2323 کو ارسال کیے جانے چاہئیں۔ تمام گلفورڈ کاؤنٹی اسکولوں(Guilford County 

Schools)  باکو نوشی سے آزاد آموزشی ماحول فراہم کرتی ہیں۔مکی تعلیمی اور کھیل کود کی سہولت گاہیں ت 
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