
 

     
   

 
  
          
   

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

"i 
~ 

Fairfax County 
PUBLIC SCHOOLS 
ENGAGE • NSI" ~E • THRl\lf. 

URDU 

FCPS رینڻسسروسری ٹرنپی
 رئنی بوی ےکںازخ

ں:یرک رڻسجر نئال نآ • https://bit.ly/3zjZrGH 
۔یگوہ وعرشےلہپہہینمکایًاریبقتےسخریاتیکپاشکرونشریسڻجر
 اگ ےئاج ایک ہمارف کنل کیا لیم ای ہعیرذب وک دارفا ےلاو ےنرک رڻسجر ،ںیم ماش ح/بص یک رئین بیو

• 
• 

2021 رمبست

LS-PRC-Fall Webinars 

بنایا جائے  (شام  بہتر بچے کے انتظامی کاموں کی مہارتوں کو کیسے تعلیمی سال میں اپنے بغیر، اس  •  9/9 تمام  دالئل کے
 (6:30-8:00 

 •  9/10 تمام  دالئل  کے بغیر، اس تعلیمی سال میں اپنے بچے کے انتظامی کاموں کی مہارتوں کو کیسے بہتر بنایا  جائے (صبح
 (10-11:30 

 •  9/17 فوج سے منسلک طلباء اور اسکول کی منتقلی:  (صبح 11:30-10) 
 •  9/23 ذہنی دباؤ، اختیارات کی جنگ اور رویے کے مسائل روکنے کے 5 طریقے (شام 8-6:30) 

 •  9/24 ذہنی  دباؤ، اختیارات  کی  جنگ اور رویے کے مسائل روکنے کے 5 طریقے  (صبح 11:30-10) 

اکتوبر 2021 

  (11:30-10  •  10/1 گھرانے  کی  ڈیبجیڻل  فالح  و بہبود : ہمارا اگال نارمل کیا  ہے؟ (صبح
سے متعلق،  تعارفی اجالس   (   Dyslexia) پڑھنے  میں دشواری  •  10/8 لکھنے

 SIBSHOPS ( 1 بجے *اسکول پالنگ ڈے  •  10/11 (صبح 10 بجے اور دوپہر
ورک   ڈے )   •  10/11 آن  الئن  کالج  Bootcamp (دوپہر  12:30-3  *ڻیچر
تحریر کرنا (صبح 11:30-10)   •  10/15 بطور والدین  اپنی کہانی دوباره
 •  Fair Oaks Mall  10/17 پر   FCPS کالج فیئر (رات 9:30-7:30   ) 

 •  10/19 کمیونڻی میں زندگی کی طرف پیش قدمی:  وسائل  میلہ (شام 8:30-6:30) 
پیشکش) (صبح 11:30-10)  ہوئے آگے بڑھنا (عربی  میں  •  10/29 بطور والدین مشکل حاالت کا سامنا کرتے

نومبر  2021 

 (11:30-10  •  11/5 بطور والدین پیش آنے والے مسائل کا  مضبوطی سے مقابلہ اور اثاثوں کی تعمیر (صبح
 •  11/19 والدین کے مسائل کے ماہر Rachel Bailey کے  ساتھ فیملی-چیک  ان  

دسمبر  2021

 (11:30-10  •  12/3 غیرمتومع صورتحال میں والدین کے مسائل:  فوجی گھرانوں کی مشکالت (صبح
 •  12/10 ڈیجیڻل شہریت (صبح 11-10)  

https://bit.ly/3zjZrGH

