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Ditmas I.S. 62 

3 Academies| 1 School| Moving Forward Together 
www.ditmas.org 

Barry Kevorkian، پرنسپل 
Marielena Santiago: معاون پرنسپل انتظامیہ 

 سکول کی رابطہ معلومات
Sixth Grade Exploratory Academy 

Ms. Smalley  :نائب پرنسپل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔x104 
Ms. Schillaci  :رہنمائی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔x154 

Ms. Brock  :مہتمم طلباء۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔x179 
Ms. Santos :خاندان/حاضری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔x114 
 رمنگ اور بصری فنونتدریس، پرفا

Ms. Esposito  :نائب پرنسپل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔x232 
Ms. Myers  :رہنمائی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔x204 
Ms. Jayson  : طلباء۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مہتممx205  

Ms. Ruiz  :خاندان/حاضری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔x243 
 قانون و سماجی خدمت

Ms. Lynch  :نائب پرنسپل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔x327 
Ms. von Gizycki  :رہنمائی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔x345 

Ms. Herr  :مہتمم طلباء۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔x311 
Ms. Coles  :خاندان/حاضری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔x161  

   منتقل ہو رہے ہیں؟ نیا پتہ؟ نیا فون؟
  :کرم ہماری طلباء اکاؤنٹ سیکریٹری کو کال کریں براہ  

Ms. Leone718.941.5450………………………x178  : 
Ms. Hughes  :(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔134)کمرہ  نرسx164 

Marilyn Aybar  :رابطٔہ کار برائے والدین۔۔۔x154 
maybar@iditmas.orgc: 347.563.4545 | e:  

 
Ms. Sessa:IEP  استاد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔x313  

Ms. Duncan :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سکول کی ماہر  نفسیاتx171 
Ms. Etienne :ELL  رابطہ کار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔x254 

Ms. Alejandro : خطرے کی زد میں رویہ کی مشیرx146  
CFYp DeskHel  :099-566-9900 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  خوش آمدید

 لیے کے ان کو دن ہر ہم اور ہیں وابستہ توقعات زیادہ بہت سے طلباء اپنے ہماری
 کا سکول طلباء، والدین، اساتذہ، ہیں۔ کوشاں میں بنانے واال تجربے تعلیمی مفید،
 پتھر بنیادی کا تعلیم کامیاب ایک جب ہیں۔ شریک کے ان میں سفر اس سب مہ - عملہ
 کے ٹیم ایک کہ ہے الزم پر اساتذہ اور والدین ہو، تعاون باہمی کا سکول اور گھر
  کریں۔ کام کر مل پر طور

  ہمارا نصب العین
 یکا اور پانے سربلندی کو بچے ہر جو کرنا مہیا تعلیم منصفانہ ایک کو طلباء تمام
 کے بننے ہو، تیار کو کرنے شرکت میں معاشرے جمہوری ہمارے جو - شہری مفید
 پروان اسے اور کرنے پیدا پیار لیے کے تعلیم میں طلباء اپنے ہم ہے۔ بناتی قابل

 ہم پر Ditmas ،برآں مزید رہے۔ قائم زندگی پوری جو ہیں کرتے مدد میں چڑھانے
 معاونت اور مدد کی مقاصد اور ہدافا بصیرت، العین، نصب یکتا کے اکیڈمی ہر

  :ہیں کرتے

 The Sixth Grade Exploratory Academy طور سماجی فعال، ایک 
 چاہت وراثتی لیے کے تعلیم کی بچوں ذریعے کے نصاب کٹھن اور احساس ُپر پر
 ساتھ اور( فنون بصری اور بورڈ کی رقص، بینڈ،) فنون ہے۔ کرتی معاونت میں
 پر سرگرمیوں اور موضوعات متعلقہ سے خدمت سماجی اور قانون ساتھ ہی

 الئق انہیں اور بھی گا آزمائے کو طلباء ہمارے پروگرام ہمارا ہوئے، کرتے تحقیق
  گا۔ بنائے بھی

 APVA: Academics, Performing & Visual Arts زیادہ سے ایک 
 کے فنون بصری اور بورڈ کی رقص، بینڈ، ذریعے کے تعلیم مشتمل پر شعبوں
 تخلیقی قدرتی کی طلباء تمام ہوئے کرتے پیشکش کی پروگرام تعلیمی بنیادی ایک

 ہے۔ چڑھاتا پروان کو صالحیت
 LCS: Law & Community Serviceچڑھائی پروان کو داری ذمہ سماجی 

 پیدا قبولیت اور آگاہی ثقافتی ذریعے کے خدمت سماجی اور تحقیق قانونی اور ہے
 ہے۔ کرتی

 
 

   االوقاتاسکول کا نظام 
 بدھ اور جمعرات سوموار منگل اور جمعہ

 AM 7:55 AM 7:30 ناشتہ AM 7:55 AM 7:30 ناشتہ
 AM 8:15 AM 8:00 روم ہوم دوپہر از قبل AM 8:15 AM 8:00 روم ہوم دوپہر از قبل

1 8:15 AM 9:00 AM 8:15 دن توسیعی AM 8:52 AM 
2 9:00 AM 9:45 AM  1 8:52 AM 9:37 AM 
3 9:45 AM 10:30 AM  2 9:37 AM 10:22 AM 

6GEA 10:30 4لنچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ AM 11:15 AM  3 10:22 AM 11:08 AM 
LCS 11:15 5لنچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ AM 12:00 PM 6GEA 11:08 4لنچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ AM 11:53 AM 

APVA 12:00 6لنچ۔۔۔۔۔۔ PM 12:45 PM LCS 11:53 5لنچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ AM 12:38 PM 
 7 12:45 PM 1:30 PM APVA 12:38 6لنچ۔۔۔۔۔۔ PM 1:23 PM 
 8 1:30 PM 2:15 PM  7 1:23 PM 2:08 PM 

 PM 2:20 PM  8 2:08 PM 2:53 PM 2:15 روم ہوم دوپہر از بعد
 PM 2:57 PM 2:53 روم ہوم دوپہر از بعد   

http://www.ditmas.org/
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 داخلہ اور برخاستگی
ہنگامی  کے سکول اور ہو میں فہرست نام کا جس بالغ مجاز بھی کبھی وک طلباء لیے، کے بنانے محفوظ کو سالمتی کی( بچوں) بچے کے آپ

  جاتی۔ دی نہیں اجازت کی نکلنے سے عمارت کی سکول بغیر کے ہو، شدہ شناخت پر رابطہ کارڈ
 :ہے ذیل حسب   کہ جو ہیں، ہوتے خارج سے اس اور داخل میں عمارت کی سکول مطابق، کے سکول کی ترتیب  کار طلباء
 6

th
 Grade Exploratory Academy:  East 7

th
 Street Entrance 

 APVA:  Ditmas (میں عقب کے سکول) میدان کا کھیل 
 LCS:  East 8th Street پر Flag Yard دروازہ  

تہ ش ا نچ اور ن    ل
 البتہ، ہے۔ بناتا ممکن کو کرنے سے طریقے درست آغاز کا دن کے اس لیے کے علم طالب ہر جو تک بجے 8:00 تا بجے 7:30 صبح مفت ہے ناشتہ (مینو کے لیے کلک کریں)

 االدا واجب پر بنیادوں ماہانہ جو گے، ہوں پیسے لیے کے کھانے ہر کے لنچ دیگر، بصورت   ہے، سکتا ہو اہل لیے کے لنچ مفت یا پر نرخوں رعائتی بچہ کا آپ منحصر پر آمدن کی خاندان
 اپنے آپ اگر ہوتی۔ نہیں منتقل میں سال اگلے سے سال ایک اہلیت ہیں؛ جاتے بھیجے گھر کو ستمبر ہر نرخ کے لنچ مفت اور رعایتی اور( سکول لنچ فارم) فارم کے اہلیت کی آمدن گے۔ ہوں
  ہے۔ االدا واجب پر بنیادوں ماہانہ بھی رقم کی اس ہے، اختیار کا خردینے ڈبہ ایک کا دودھ پاس ےک آپ ہیں، کرتے منتخب بھیجنا لنچ ساتھ کے بچے

 طالب علم کے میٹرو کارڈ
 مختلف سے کارڈز میٹرو ان کارڈ میٹرو کے علموں طالب ہیں۔ کرتے تقسیم کارڈ میٹرو کے علم طالب میں مستحق طلبا میں آغاز کے سمسٹر ہر کے سال تعلیمی سکول
 :برائے کریں کلک پر روابط ذیل مندرجہ ہیں۔ کرتے استعمال عوام عام جو ہیں ہوتے

 سواالت والے جانے پوچھے اکثر میں بارے کے اہلیتطالب علم کے میٹروکارڈ کے بارے میں مزید معلومات

 

SchoolMessenger: رابطہ! 
SchoolMessenger لیٹر نیوز میل ای وار ہفتہ ہیں۔ ہوتے حاضر غیر یا ہیں، پہنچتے سے تاخیر سکول وہ جب ہے کرتا کالیں میں گھروں کے طلباء نظام 

  کریں۔ فراہم ایڈریس میل ای اپنا کو( maybar@iditmas.org) والدین برائے کار رابطہ ،Ms. Aybar کرام براہ   لیے کے کرنے وصول

 سکول واپس النے والے اہم فارم
 گھر سے رابطہ کی معلومات 

a) ترین تازہ کی رابطے ساتھ کے گھروں کے طلباء ہمارے وقت ہر پاس ہمارے کہ ہے حامل کا اہمیت یہ میں، صورت کی بیماری یا میں حالت ہنگامی 
  لیے۔ کے اکیڈمی کی بچے کے آپ دوسرا لیے، کے دفتر مرکزی ایک ہیں، درکار کارڈ نیلے ہنگامی دو ہمیں ہوں۔ معلومات

b)   وہ اور گے، ہوں دستیاب میں حالت ہنگامی ایک افراد تمام جدر پر کارڈ اس کہ لیں کر یقین کرم براہ East 7th Street داخل میں عمارت کی سکول پر 
  کریں۔ پیش شناخت تصویری موزوں ایک پر ہونے

c) 718-941-5450 یا بھیجیں؛ نوٹ ایک کو استاد کے بچے اپنے ساتھ کے نمبر فون نئے اپنے کرم براہ   ہے، جاتا ہو تبدیل نمبر فون ٹیلی کا آپ اگر 
  maybar@iditmas.org کریں میل ای یا کرین؛ کال میں دفتر مرکزی پر 0 ایکسٹینشن

d) یا گرڈ قومی پر نام کے مکین جو بھیجیں( بجلی یا گیس) بل یوٹیلٹی رہائشی ایک کرم براہ   ہے، جاتا ہو تبدیل پتہ کا آپ اگر Con Edison سے جانب کی 
  ۔(ہو کا اندر اندر کے تاریخ کی دنوں 60 پچھلے یہ) ہو کردہ جاری

 سکول لنچ فارم  

 جو گے، ہوں پیسے لیے کے کھانے ہر کے لنچ یا ہے الزمی بھجوانا واپس اور کرنا ُپر فارم لنچ سکول ایک لیے کے سرپرستوں اور والدین
 سے آپ کہ لیے کے بنانے یقینی یہ ہے ضرورت کی بھجوانے واپس تک 2013 ستمبر 30 کو ںفارمو ان گے۔ ہوں االدا واجب پر بنیادوں ماہانہ

  پر  orlunch.com/ https://www.applyfالئن آن آج لنچ کے لیے درخواست دیں ہے۔ جاتی کی وصول رقم پر طور موزوں

 NYC سکول سروے 
 میں دینے تحریک اسے اور بنانے بہتر کو کمیونٹی کی سکول ہمارے نکالنا وقت لیے کے کرنے غور پر ہیں رہے کر کیسے خدمت کی بچوں ہم

 فروری 27 سروے! پہنچائیں تک دوسروں آواز اپنی اور نکالیں وقت لیے کے کرنے ُپر NYC SCHOOL SURVEY اپنا کرم براہ   ہے۔ قدم اہم ایک
 گے۔ ہوں یابدست دوران کے اساتذہ مشاورتوںوالدین  تک 2014

 تفریحی دورے کے لیے رضامندی فارم 
NYC DOE آپ جب ہے۔ کرتا تقاضہ کا لینے رضامندی کی والدین سے طلباء تمام رہے کر شرکت میں( بعد یا دوران، کے اوقات کے سکول) سرگرمیوں کی باہر سے سکول 

 کرم براہ   دیں۔ بھیج واپس سکول ہاتھ کے بچے اپنے اور کریں دستخط پر اس اور کریں لمکم کو فارم رضامندی کرم براہ   ہے، جاتا کیا مدعو لیے کے شرکت کو بچے کے
 ہو۔ ضروری کرنا رابطہ کہ لیے کے صورت ایسی کریں شامل معلومات رابطہ درست

 ویڈیو اور انٹرنیٹ رضامندی فارم 
NYC DOE رضامندی ہے۔ کرتا تقاضہ کا رضامندی کی بنانے ٹیپس ویڈیو یا میںفل لینے، فوٹو اور استعمال، کے اقتباسات شمولیت، میں انٹرویوز کی طلباء 
 تمام کی ابالغ ذرائع اور پر، انٹرنیٹ استعمال میں اشاعت بشمول مقاصد منافع بال کی استعمال دوبارہ کے ان اور کرنے استعمال کرنے، تدوین میں مصنوعات

   کریں۔ کلک یہاں ایک نقل کے لیے ہے۔ درکار بھی لیے کے استعمال میں شکلوں دیگر
 

http://www.opt-osfns.org/schoolfood/public1/default.aspx
http://www.opt-osfns.org/schoolfood/public1/default.aspx
http://www.opt-osfns.org/OSFNS/resources/SFMenuSystem/public1/menu_select.aspx
https://www.applyforlunch.com/Application
http://schools.nyc.gov/Offices/Transportation/ServicesandEligibility/StudentMetroCards/default.htm
http://schools.nyc.gov/Offices/Transportation/ServicesandEligibility/StudentMetroCards/default.htm
http://schools.nyc.gov/Offices/Transportation/ServicesAndEligibility/BusTransportation/faqs
http://schools.nyc.gov/Offices/Transportation/ServicesAndEligibility/BusTransportation/faqs
mailto:maybar@iditmas.org?subject=SchoolMessenger%20email
mailto:maybar@iditmas.org
mailto:maybar@iditmas.org
../2_TR/لنچ%20کے%20لیے%20درخواست%20دیں
https://www.applyforlunch.com/
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2012-13/Survey_2013_K062.pdf
file:///C:/Users/Marilyn/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Consent%20Forms/InternetPhotoConsentForms.doc
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ضے   ل اورطبی مسائ قا ے ت کہ جات ک ی تی ٹ فاظ  ح
Lisa Hughes, School Nurse @ Ditmas I.S. 62…………………….……………………….718.941.5450 ext. 164 

  جب آپ کے بچے بیمار ہوں تو جلد صحت یابی میں ان کی مدد کے لیے، اور بیماری کو جماعت کے دوسرے ارکان میں پھیلنے سے روکنے
یا اس سے زیادہ بخار؛ کان  100کے لیے انہیں گھر پر رکھیں۔ اپنے بچے کی صحت کے تحفظ کے لیے، اسے سکول مت بھیجیں اگر: اسے 

درد؛ معدہ خراب؛ جلد پر عفونت زدہ حصے؛ گال خراب؛ "گالبی آنکھ" )کنجیکٹویٹس(؛ پھولے ہوئے غدود؛ سر میں جوئیں؛ قے یا اسہال؛ سرخ 
  بادہ کے غیر معمولی نشانات؛ مسلسل کھانسی ہو۔

  یطساگر آپ کے بچے کو کوئی طبی مسئلہ ہے جیسے کہ اب کل سیل کی بیماری )خون کے سرخ خلیوں کی ایک بیماری(، الرجی یا  ،ذی دمہ، س 
 مطلع کریں۔ کوئی اور طبی مسئلہ ہو تو فوری طور پر سکول نرس کو

  اتاگر آپ کے بچے کو مکمل کروائیں اور کاغذی  فارم کا جانے دیئے دوا تا ہے تو نرس کو بتا دیں۔ اپنے معالج سےدے کر سکول بھیجا جا ادوی
 کاروائی ہر تعلیمی سال کے آغاز پر نرس کو واپس بھجوائیں۔

 ا بچہ غیر حاضر ہے تو فائل میں رکھنے کے لیے ڈاکٹر کا ایک نوٹ یا غیر حاضری کا ایک نوٹ جمع کروائیں۔اگر آپ ک 
  سکول فوری طور پر آپ سے رابطہ کرے گا۔ سکول آنا اور اپنے بچے کو لے جانا آپ کی ذمہ بچہ سکول میں بیمار ہو جاتا ہےاگر آپ کا ،

پر درج افراد کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا۔ سکول سے آپ کے بچے )بچوں( کو چھٹی  ہنگامی نیلے کارڈ داری ہے۔ اگر آپ دستیاب نہیں ہیں تو
پر واقع عمارت میں داخل ہوتے وقت، اور دوبارہ مرکزی دفتر میں ایک موزوں شناخت پیش کرنے کے لیے  East 7th Street ،دینے کے لیے

 گامی رابطہ نمبر درکار ہے۔آپ کا ہن
 تمام بچوں کا Tdap Vaccination اور دیگر تمام ویکسینیشن مکمل ہونا درکار ہے۔  
  نیویارک ریاست کے شعبٔہ تعلیم اور شعبٔہ صحت کو درکار ہے کہ تمام دستاویزات محفوظ ہوں جو ثابت کرتی ہوں کہ تمام بچے جو

  ہو چکے ہیں۔سکول آتے ہیں ان کے حفاظتی ٹیکہ جات مکمل 
 ہمیں ان بچوں کو علیحدہ کرنا درکار ہے جنہیں حفاظتی ٹیکے نہیں لگے اور معالج کی طرف سے دستاویزات کے حامل نہیں ہیں۔  
 

 مکمل تعمیل
مکمل مامون تصور کیے جانے کے لیے ایک بچے کی حفاظتی ٹیکہ 
کی جات کی تاریخ میں مندرجہ ذیل تمام ویکسینز کا ہونا الزمی ہے۔ ان 

مامونیت )حفاظتی ٹیکہ جات( کا ریکارڈ درجہ کے لحاظ سے جانچا جانا 
 چاہیئے جس میں وہ اس تعلیمی سال میں داخل ہوئے ہیں۔

 خوراکوں کی تعداد│                      12–1درجات │
DTaP، DTP، DT،Td  (یا-تشنج )خناق  Tdap(بغیر خلیوں -خناق-تشنج

موزوں بلحاظ   کے کالی کھانسی( ویکسین کی قسم
 3عمر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

Tdap   (1 تا  6کو یا اس کے بعد پیدا ہونے والے درجات  1994جنوری
 1کے بچوں کے لیے۔( ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 12

  

IPV  یا OPV 3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
  

MMR  (معہ خسرہ کی پہلی سالگرہ پر یا اس کے بعد ایک خوراک، ب
کی دوسری خوراک جو پہلی  [MMR ویکسین ]ترجیحی طور پر بطور

 2۔۔ئی ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دن یا اس کے بعد دی گ 28خوراک کے کم از کم 
  

 Merck بالغوں کی ویکسین 15تا  11طلباء بعمر ) B ہیپاٹائٹس

Recombivax HB®   خوراکیں وصول کر سکتے ہیں جو کہ اس  2کی
ماہ کے وقفے سے دی گئی  4ضے کو پورا کرنے کے لیے کم از کم تقا

ہوں۔ دستاویزات کا الزمی طور پر وضاحت کے ساتھ مصنوعہ اور اس 
 3کی خوراک کی طاقت ظاہر کرنی چاہیئے۔(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

کو یا اس کے بعد پیدا ہونے والے تمام بچوں  1994)یکم جنوری، خسرہ 
لی سالگرہ پر یا اس کے بعد ایک خوراک۔ * اگرچہ خسرہ کے لئے، پہ

ویکسین کی صرف ایک خوراک درکار ہے، تمام بچوں کو خسرہ والی 
 *1۔ی ہے۔(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ویکسین کی دو خوراکیں لینے کی سفارش کی جات

برانڈ ناموں کا استعمال نیویارک شعبٔہ صحت اور ذہنی طہارت کی   #
 صنوعہ کی منظوری پر داللت نہیں کرتا۔ جانب سے کسی بھی م

 

 مشروط تکمیل
نئے طلباء پچھلے دو ماہ کے دوران مامونیت کے کم از کم اس ابتدائی 

سلسلے کی دستاویزات کی شرط پر سکول میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 
مشروط طور پر داخل ہو جانے کے بعد، تکمیل کا حسِب ذیل ہونا الزمی 

 :ہے

پہلی اور دوسری خوراک کے   کی B ہیپاٹائٹسخناق، پولیو، اور (1)
ماہ سے کم کا وقفہ، اور دوسری اور تیسری خوراک کے  2درمیان 
  ماہ سے کم کا وقفہ اور 6درمیان 

کی پہلی اور دوسری  MMR خسرہ والی ویکسین، ترجیحی طور پر (2) 
  ماہ سے کم کا وقفہ۔ 2خوراک کے درمیان 

اء کا پورے سلسلہ کو مکمل کرنا قانون کی تعمیل کرنے کے لیے طلب
الزمی ہے۔ وہ طلباء جو مشروط عرصے کے اندر اندر حفاظتی ٹیکہ 

جات نہیں لگواتے الزمی طور پر انہیں اخراج کے خط جاری کیے جائیں 
اور سکول سے اس وقت تک خارج رکھا جائے جب تک وہ ان تقاضوں 

 کو پورا نہیں کرتے۔
 کی تعدادخوراکوں │           12–1درجات │

DTaP، DTP، DT،Td  (یا-تشنج )خناق Tdap (بغیر خلیوں -خناق-تشنج
 1کے کالی کھانسی( ویکسین کی قسم موزوں بلحاظ  عمر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

Tdap (1  تا  6کو یا اس کے بعد پیدا ہونے والے درجات  1994جنوری
 1کے بچوں کے لیے(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  12

IPV  یا  OPV1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
MMR  (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)1پہلی سالگرہ پر یا اس کے بعد 

 1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔B ہیپاٹائٹس
کو یا اس کے بعد پیدا ہونے والے تمام بچوں  1994)یکم جنوری، خسرہ 

 1ک(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کے لئے، پہلی سالگرہ پر یا اس کے بعد ایک خورا
  
 

 
 

http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/461805A3-25CC-4397-AE8E-F8A32BCF6335/0/SH65_2013_14.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/461805A3-25CC-4397-AE8E-F8A32BCF6335/0/SH65_2013_14.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/461805A3-25CC-4397-AE8E-F8A32BCF6335/0/SH65_2013_14.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/952DB10B-23B4-4BA5-A09C-4327CBA5B3E9/0/3DiabetesMAF201314Final.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/2D4A8B9F-BF27-480B-981D-CD784CA0B624/104673/OSH1112MAF.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/DC2FFC16-447B-4124-9FF6-92B735FA3ADE/0/1MAF20132014.pdf
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 سکول کی وقائع نگاری
اندازاً ہر سہ ماہی کے وسط میں تقسیم کی جاتی ہیں طلباء اور ان کے اہل  خانہ  پراگریس رپورٹیں( سہ ماہیاں ہوتی ہیں۔ 4ہر تعلیمی سال میں چار )

ہر سہ ماہی کے اختتام کے اندازاً دو ہفتے بعد  رپورٹ کارڈدینے کے لیے۔ دونوں کو موجودہ سہ ماہی کے لیے طالب علم کی پیش رفت کا ایک جائزہ 
کے دوران طالب علم کی پیش رفت پر  "PTC" یاوالدین اساتذہ مشاورتوں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ والدین اور طلباء کے پاس اساتذہ کے ساتھ ملنے اور 

   :کے لیے محفوظ کر لیں PTC گا لیں اور ان تاریخوں کوتبادلٔہ خیال کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ اپنے کیلنڈر پر نشان ل
    .p.m 8:00تا  .p.m 5:30یا  .p.m 3:00تا  .p.m 1:00کو  2013نومبر  19 .1
   .p.m 8:00تا  .p.m 5:30یا  .p.m 3:00تا  .p.m 1:00کو  2014فروری  27 .2

 مشاورتیں اساتذہ-والدین برائے والدین رہنمائے  :وسائل 
 سواالت کردہ تجویز  لیے کے پوچھنے کے خانہ اہل   دوران کے مشاورتوں استاد نوالدی   

 پراگریس اور رپورٹ کارڈ کی تقسیم
   تاریخیں کی تقسیم کی رپورٹ پراگریس 

  2013اکتوبر  15 پہلی سہ ماہی ۔۔۔۔۔«
  2013دسمبر  17 دوسری سہ ماہی   ۔۔۔۔۔«
  2014مارچ  4 تیسری سہ ماہی۔   ۔۔۔۔«
  2014مئی  13 چوتھی سہ ماہی  ۔۔۔۔۔«

 تاریخیں کی تقسیم کی کارڈ رپورٹ

  2013اکتوبر  18 پہلی سہ ماہی
  2014فروری  26 دوسری سہ ماہی
 2014اپریل  7 تیسری سہ ماہی
 2014جون  26 چوتھی سہ ماہی

 

 یکساں درجہ بندی پالیسی
ہ سمجھنے کے لیے، ہم آپ کو درجہ بندی کا نظام مہیا کر رہے ہیں جو ہر آپ کے بچے کے رپورٹ کارڈ کے درجات کی ترکیب کیا ہوتی ہے ی

اں شعبے کے لیے نمبر دینے میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم انگریزی زبان کے فنون، ریاضی، معاشرتی علوم اور سائنس کے بنیادی مضامین کے لیے یکس
  درجہ بندی کی پالیسی کی تعمیل کرتے ہیں۔

 
 
 

 ریاں اور درجاتجسمانی تعلیم ذمہ دا
  منٹ( کے لیے جم میں ملتی ہیں۔ 90پیریڈز ) 2جماعتیں ہفتے میں ایک بار مسلسل  

 ( مالقاتیں ہوتی ہیں۔8ایک طے شدہ عرصے میں اندازاً آٹھ )  
Ditmas بال، باسکٹ بال، جمناسٹک، جسمانی چستی اور سافٹ بال  پر جسمانی تعلیم کے پروگرام میں کنڈیشنگ مشقیں، کھیل، سوکر، فٹبال، والی

ظہ شامل ہیں۔ تمام سرگرمیوں میں بنیادی مہارتیں اور اصول سکھائے جاتے ہیں۔ ہر وہ شعبہ جس میں سرگرمی ملوث ہو میں سالمتی ایک اہم مالح
ہیں اور اس کی توقع رکھتے ہیں۔ جم کالسیں لڑکوں اور ہوتا ہے۔ حادثات کے امکان کو کم کرنے کے لیے ہم ہر کسی سے تعاون کا مطالبہ کرتے 

 لڑکیوں کو اکٹھی پڑھائی جاتی ہیں۔ ایسے کھیل جن میں جسمانی رابطہ ہوتا ہے لڑکیوں اور لڑکوں کو علیحدہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔
ادت اور ممتاز کارکردگی کو بلند درجات سے نوازا نمبر ملیں گے۔ رضاکارانہ قی %85اگر مندرجہ ذیل تقاضے پورے ہوتے ہیں تو ہر طالب علم کو 

کا  جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر طالب علم جسمانی سرگرمیاں انجام دینے پر راغب نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے جسمانی طور پر قدرتی صالحیت
  ۔حامل نہ ہو؛ ہم صرف ہر طالب علم سے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کو کہتے ہیں

 :نمبر کے لیے ان اصولوں پر عمل کریں %85معتبر 
 یہ  ہیں۔ شامل جوتے آواز بے اور پتلونیں ڈھیلی یا شارٹس شرٹ، ٹی Ditmas Bulldog میں جس ہوں تیار میں وردی کی جم طلباء کہ ہے الزمی یہ ۔1

 اشیاء جم میں خریدی جا سکتی ہیں؛ قیمتیں ذیل میں مالحظہ کریں۔
 منٹ بعد کام کے لیے تیار ہوں۔ 5الزمی ہے کہ بروقت آئیں اور پیریڈ شروع ہونے کے طلباء کے لیے  ۔2
 سالمتی کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی اپنی پوری کوشش کریں۔ سیٹیوں کا حکم مانیں اور ہدایات پر عمل کریں۔ ۔3
 ایک میڈیکل نوٹ کے بغیر دو سے زیادہ غیر حاضریاں نہیں ہوں گی۔ ۔4
 ر حاضریاں یا بغیر تیاری کے نمبر ناکامی پر منتج ہوں گے۔غی 3ُکل  ۔5
 خطرناک کام یا بار بار برا طرز  عمل والدین کو اطالع دینے اور مداخلت پر منتج ہو گا۔ ۔6
جسمانی تعلیم شعبے کے   Ditmas۔ الک صرفسکول الک ہو  Ditmasکہ اس کے پاس اپنے الکر کے لیے ایک الزم ہےہر طالب علم پر  ۔7

 ۔حفاظتی مقاصد کے پیش  نظر دیگر الک قابل  قبول نہیں ہوں گےذریعے ہی خریدا جا سکتا ہے۔ 
 سالمتی مقدم! جم میں چیونگم، ہیٹ، کھانے یا پینے کی اشیاء کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ ۔8
 

 :Gym Shorts: $14│ Combination Lock: $6│ Complete Uniform & Lock  10ٹی شرٹ: $ Ditmas :وردی کی قیمتیں

$30 
 
 
 

 

http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/F772CE43-42FE-44CD-A556-FC1704B83149/0/ParentGuidetoParentTeacherConferences11712FINALfinal.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/82DB2D2A-3D1D-4B36-A717-549531A78DD4/0/QuestionsforPTCs2.pdf
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    درسی کتب اور ورک ُبکس: حالت اور فیس پالیسی
ی ہر سال کے آغاز پر، طلباء اپنی درسی کتب کی حالت کے ساتھ فارم وصول کرتے اور اس پر دستخط کرتے ہیں۔ جب طلباء سال کے اختتام پر درس

لب علم کی درسی کتب سکول کی ملکیت ہیں؛ واپس کی جانے والی کتب کی حالت کتب واپس کرتے ہیں، ہر کتاب کی حالت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ طا
 :سے منسلک ایک فیس ہے اور ساتھ ہی ساتھ گمشدہ یا نقصان زدہ کتب کو تبدیل کرنے کی الگت

  :تک 125.00$سے   65.00$ایک گمشدہ یا نقصان زدہ درسی کتاب کی تبدیلی 

 تک 55.00$سے   15.00$ی: ایک گمشدہ یا نقصان زدہ ورک ُبک کی تبدیل 

 ین کو ایجنڈہ کتب: طلباء اسائنمنٹس ریکارڈ کرتے ہیں اور اس تنظیمی اوزار کو تعلیمی کارکردگی کی نگرانی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ والد
 Sixth Grade آگاہ رکھنے میں مدد کرتا ہے اور گھر اور سکول کے مابین رابطے کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جا ستا ہے۔

Exploratory Academy $ :4.00الگت. APVA اور LCS ایجنڈہ کتب مفت ہیں۔ 

 قبل از سکول اور بعد از سکول سرگرمیاں/کلب
1. CHAMPS ٹریک اندر کے دیواری چار اور بال والی سوکر، فٹبال، فلیگ بال، باسکٹ 
2. Flatbush Development Corporation) FDC( لطیفہ فنون   مدد، میں کام کے گھر ہے۔ چلتا 2014/13/6 تا 2013/17/9 پروگرام سکول از بعد 

  (718) 859-3800 رابطہ ہے۔ محدود داخلہ چیئرلیڈنگ،/سٹیپ ،کھیل دستکاریاں، اور
 ہیں دستیاب لیے کے طلباء حامل کے اہلیت بھی کھیل اور ٹیکنالوجی مطالعہ، ریاضی، بشمول سرگرمیاں، کی دن سکولی توسیعی .3

 
 خصوصی پروگرام

 ہوئے مکمل مخلوط ٹیکنالوجی پروگرامایپلیکیشنز اور انٹرنیٹ تک رسائی کے لیے جدید ترین کمپیوٹر لیب استعمال کرتے  .4
5. Principal’s Gifted & Talented Class اہلیت رکھنے والے طلباء کو Ditmas  میں ان کے پورے عرصے میں بہتری النے والے

ل ( سال، ارضی سائنس اور مخلوط الجبرا ریجنٹس، خصوصی ہائی سکو3پروگراموں کی پشکش کرتی ہے، بشمول غیر ملکی زبان کے تین )
 امتحان کے لیے تیاری، ٹیلنٹ کالسز اور سماجی خدمت کے مواقع

Big Brothers/Big Sisters│ Spell Read & Text Connections │Just Words│ Wilson Learning │ELL Program: SIOP, RIGOR, 
Achieve3000/TeenBiz│ Word Generation │Story Studio │MSQI│ CFY & PowerMyLearning.com │Winter & Spring Concerts & 

more 

 طالب علم کی ذمہ داریاں اور نظم و ضبط کا قاعدہ
طلباء کے حقوق کا بل طلباء کے لیے ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے جب وہ ایک متنوع معاشرے میں مفید شہری بننے میں کوشاں ہوتے ہیں اور 

ننن ن ننننیویارک شہر کے شعبٔہ تعلیم کے  میں مل سکتا ہے۔ حقوق کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کی مکمل قبولیت طلبا کو اپنے  ننننن نن 
  ہےآپ اور معاشرے کوی پوری خدمت کرنے کا موقع دیتی 

 ڈاؤن لوڈ کریں اور اس پر مباحثہ کریں 2112نظم وضبط کا قائدہ  والدین کے خطوط اور طرز  عمل کے معاہدوں کے ساتھ 

  والدین کے حقوق و فرائض کا بل
 http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ParentBillofRights/default.htm :ڈاؤن لوڈ کریں اور اس پر مباحثہ کریں بل کا فرائض و حقوق کے والدین

 
 کامیابی کی توقع

 !وہ کامیابی کی توقع کر سکتے ہیں -شامل ہوتے ہیں  اورجب والدین باخبر رہتے ہیں 
  :والدین، قابل  قدر تعلیمی وسائل کے لیے ان صفحات کو دیکھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں

  :http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/ExpectSuccessکامیابی کی توقع
  :http://www.thenyic.org/education/parentguideتارکین  وطن خاندانوں کے لیے رہنمائے کالج

  :http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/LearningAtHome/SLH_k8.htmگھر پر پڑھنا
Common Core الئبریری http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/default.htm:  

schools.nyc.gov/ParentsFamilies  مزید معلومات کے لیے رابطہ کریںface@schools.nyc.gov   ۔212-374-4118یا 
دیواروں پر لکھنے یا نقش و نگار بنانا ناقابل  برداشت ہے۔ اگر آپ کے بچے کی دانستہ سکول کی امالک کو خراب کرتے ہوئے  اسکول کی امالک:

 یا جائے گا اور موزوں کاروائی کی جائے گی۔شناخت ہوتی ہے، انہیں حوالٔہ پولیس ک
 
 
 

http://schools.nyc.gov/Academics/FitnessandHealth/CHAMPS/default.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/FitnessandHealth/CHAMPS/default.htm
http://fdconline.org/youth_detail.html
http://fdconline.org/youth_detail.html
http://fdconline.org/
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ParentBillofRights/default.htm
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ParentBillofRights/default.htm
http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/ExpectSuccess
http://www.thenyic.org/education/parentguide
http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/LearningAtHome/SLH_k8.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/default.htm
http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/default.htm
http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/default.htm
mailto:face@schools.nyc.gov?subject=Parents%20As%20Partners!
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 ے()کیلنڈر تبدیلی سے مشروط ہواقعات کا کیلنڈر 
 ٹیگ موقع تک تاریخ دن

 بند سکول ڈے جونیئر کنگ لوتھر مارٹن   1/20/14  سوموار

 تقریب کی  PTA  رقص کا ڈے ویلنٹائن   2/14/14 جمعہ

 سوموار
 جمعہ تا

 بند سکول (سالگرہ کی واشنگٹن بشمول) چھٹیاں کی سرما وسط 2/21/14 2/17/14

 کارڈ رپورٹ  تقسیم کی کارڈز رپورٹ کے ماہی سہ یدوسر   2/26/14 بدھ

 تقریب  8:00p Ditmas تا 5:30p اور 3:00p تا 1:00p :مشاورتیں اساتذہ والدین   2/27/14 جمعرات

 اجالس PTA  اجالس PTA دوران کے مشاورت کی اساتذہ اور والدین   2/27/14 جمعرات

 رپورٹ پراگریس تقسیم کی رڈزکا رپورٹ کے ماہی سہ تیسری   03/04/2014 منگل

 تقریب کی PTA  نائٹ مووی پاجامہ   3/14/14 جمعہ

 اجالس PTA  (تصاویر بمعہ شو سالئیڈ کا تقریبات) اجالس نامزدگی PTA   3/19/14 بدھ

 اور 4/2 04/01/2014 منگل
4/3/2014 

NY  امتحان کا فنون کے زبان انگریزی ریاست (ELA)  DOE آزمائش 

 کارڈ رپورٹ تقسیم کی کارڈز رپورٹ کے ماہی سہ تیسری   04/07/2014 سوموار

 (NYSESLAT)  ٹیسٹ کا زبان ثانوی ایک بطور انگریزی NYS 5/16/14 04/09/2014 بدھ

DOE آزمائش 

 اجالس PTA  ساجال PTA   04/09/2014 بدھ

 تقریب کی PTA (ہے جاتا کیا قائم پر 9a) 10a-5p بازار کا چیزوں سستی  PTA   04/12/2014 ہفتہ

-سوموار
 منگل

 2014 اپریل 23 بدھ، طلباء (یہود عید   اور ایسٹر فرائیڈے، ُگڈ بشمول) چھٹیاں کی بہار موسم   4/22/14 4/14/14

 گے۔ آئیں واپس سکول کو
 بند سکول

 تقریب کی PTA  تاریخ متبادل کی بازار کے اشیاء سستی   4/26/14 ہفتہ

 اور 5/1 4/30/14 بدھ
05/02/2014 

NYS امتحان کا ریاضی DOE آزمائش 

  (NYSESLAT) ٹیسٹ کا زبان نویثا ایک بطور انگریزی NYS 5/16/14 05/05/2014 سوموار

DOE آزمائش 

 پراگریس تقسیم کی چٹھیوں کی مشکوک ترقی میں ماہی سہ چوتھی   5/13/14 منگل

 اجالس PTA  اجالس کا انتخابات PTA   5/14/14 بدھ

 آزمائش DOE  آزمائش کی کارکردگی کی سائنس NYS 5/30/14 5/21/14 بدھ

 بند سکول  گیا نایام شہداء یوم     5/26/14 سوموار

 آزمائش DOE حصہ تحریری سائنس NYS   06/02/2014 سوموار

 آزمائش DOE ریجنٹس NYS 6/26/14 06/03/2014 منگل

 چھٹی آدھی پر 11:45a چھٹی کو طلباء - چھٹی آدھی دفتری   06/03/2014 منگل

 بند سکول  دن کا مشاورت کی چانسلر لیے کے عملے   06/05/2014 جمعرات

 تقریب کی APVA بجے 7 شام کنسٹ بہار APVA   06/06/2014 جمعہ

 چھٹی آدھی پر 11:45a چھٹی کو طلباء - چھٹی آدھی دفتری   06/09/2014 سوموار

 چھٹی آدھی پر 11:45 چھٹی (تقسیم کی کارڈز رپورٹ) دن آخری لیے کے طلباء تمام   6/26/14 جمعرات

 
 نوٹس

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

http://schools.nyc.gov/Accountability/resources/testing/NYSESLAT.htm
http://schools.nyc.gov/Accountability/resources/testing/NYSESLAT.htm

