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Department of Special Services 
Office of Special Education Instruction 

8270 Willow Oaks Corporate Drive 
Fairfax, Virginia 22031  

 2018جون،  06
 
 

 عزیزوالد/ والده یا سرپرست:
 

کی خدمات حاصل کرنے کے لیۓ، آپ کے بچے کو اس موسِم گرما  میں توسیعی تعلیمی سال  ESYکی ڻیم کی طرف سے تعین کی گئ )IEP(انفرادی تعلیمی پروگرام 
ٌ)ESYدرج ذیل کو ختم ہو گا۔  2018جوالئی،  27جوالئی کو شروع ہو کر  2بیسڈ پروگرام میں شرکت کے لیئے رجسڻر کر لیا گیا ہے، جو بروز پیر،  -) کے کالس

شروع ہونے سے پہلے  ESYہونے کی صورت میں، براه مہربانی  ہیہ معلومات درست نجوده رجسڻریشن کی بنیاد پر ہیں۔ کے لیئے مو ESYمعلومات آپکے بچے کی
 کے مقام پر براه راست رابطہ کریں۔  ESY درج ذیل نمبر پر ، براه مہربانیجوالئی کے بعد 2 پر کال کریں۔ 571-423-4190

ESY  کے مقام کے بارے میں
  معلومات

ESY :کا مقام  
ESY :کے مقام کا پتہ  
ESY :کا فون نمبر  
ESY :کےمنتظم  

  گھنڻی کے اوقات:
 

 لوماتی اجالس:مع
کی کالس جگہ پرمنعقد ہوگا۔ براِه مہربانی  ESYبجے تک آپ کے بچے کے  1:00 – 12:00جون کو دوپہر  29اس سلسلے میں ایک عام معلوماتی اجالس بروز جمعہ، 

  کی کالس کی جگہ کے بارے میں جاننے کیلئے اس معلوماتی اجالس میں تشریف الئیں۔ ESY اپنے بچے کے استاد سے ملنے اور
 

 ڻرانسپورڻیشن:
بچے جب بس میں سوار ہوں گے تو اُنہیں اُن ں گے۔ میں ایک فون کال موصول کریآپ اپنے بچے کے بس ڈرائیور کی طرف سے لینے کے اوقات اور جگہ کے بارے 

ے بچے کے بس اگر آپ کو اپننہیں اُن کے اساتذه اتار سکیں۔ کے ناموں کے ڻیگ دیئے جائیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اسکول میں پہنچنے کے بعد اُ 
 پر کال کیجیۓ۔ XXX-XXX-XXXXہوئی، تو براه مہربانی  تک کوئی کال موصول نہ جون 28ڈرائیور کی طرف سے بروز جمعرات، 

 
 مطلوبہ فارم:

درج ذیل انگریزی والے فارمز پُر کریں اور اُنہیں اپنے بچے کے ہاتھ . رجسڻریشن فارمز  :مہربانی درج ذیل ویب سائٹ پر جائیں اور ضروری فارمز پرنٹ کریںبراه 
ESY بھیج دیں۔میں  کی پہلی کالس 

 ہنگامی حاالت میں دیکھ بھال کی معلومات کا فارم (تمام طلباء کے لیئے)  •
   ادویات کا اجازتی فارم •

o  حالیہ ادویات کے اجازتی فارمزESY  سکول) کی طرف سے اکی کالس کے لیۓ اب بھی ڻھیک ہیں اور بیس اسکول (رہائشی عالقے کاESY 
 کی جگہ پر منتقل کردیۓ جائیں گے۔

o اگر آپ کا بچہ کوئی بھی نئ دوائی لے رہا ہے تو اسکے لیۓ ادویات کے ایک نۓ اجازتی فارم کی ضرورت ہوگی۔ 
o سکول) سے اکا  اپنے بچے کی ادویات بیس اسکول (رہائشی عالقےESY  کی جگہ تک پہنچانے اورESY  کی کالس کے ختم ہوجانے کے بعد

   ادویات واپس لینے کی ذمہ داری والدین پر ہے۔
o ESY  کی کالس ختم ہوجانے کے بعد جو ادویات نہیں اڻھائی جائیں گی انہیں ضائع کردیا جائے گا۔ 

 
 طالب علم کی ذاتی اور / یا طبی دیکھ بھال:

کی کالس کے تمام  ESYایسے طالب علم جنہیں ذاتی دیکھ بھال میں دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے، براه مہربانی اُن کے لیئے اسکول کے پہلے دن اور  •
تی سیشن کے جون کو ہونے والے عام معلوما 29آپ یہ اشیاء  کم از کم ایک جوڑی کپڑے بھیجیئے۔کے دوران وائیپز، ڈائپیرز اور بدلنے کے لیئے  عرصے

 موقع پر بھی اپنے ہمراه ال سکتے ہیں۔ 
پر نرسنگ کی خدمات تحریر ہیں، براه مہربانی یہ نوٹ کریں کہ پبلک ہیلتھ نرس کو یہ اطالع دے دی جائے  IEP طلباء کے کے والدین جن کے بچوںایسے  •

سکول کے اسپیشل ایہ بہت اہم ہے کہ آپ اپنے بچے کے موجوده  ور کردی گئ ہیں۔ کی ڻیم کی طرف سے منظ IEPکی کالس بیسڈ سروسز،  ESYگی کہ 
نرسنگ جون تک تصدیق کردیں۔  15کرنے کے بارے میں جمعہ،  کی کالس میں شرکت کرنے یا نہ ESYایجوکیشن کیس مینیجر کے ساتھ اپنے بچے کے 

 ۔کرنے کے لیۓ مناسب عملہ موجود ہوگا دد فراہمکی خدمات کے دوران طبی م ESYایجینسی کے لیۓ اس بات کو یقینی بنانا الزمی ہے کہ 
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• ESY نی م کرمیں شرکت کرنے والے ایسے طلباء جنہیں طبی دیکھ بھال میں مدد درکار ہے، انکے والدین کو وه سامان، متعلقہ اشیاء اور/ یا ادویات فراہ
جون کو ہونے والے عام  29آپ یہ اشیاء  ضروریات کے مطابق ہوتی ہیں۔ دوران اس قسم کی مدد کے لیۓ موجودهضروری ہیں، جو تعلیمی سال کے 

 کے دوران بھی اپنے ہمراه ال سکتے ہیں۔  ESYمعلوماتی سیشن کے موقع پر اور ضرورت کے مطابق 
 

 ):K-12طالب علم کے حقوق اور ذمہ داریاں (گریڈ 
کی دستاویز میں اسکولوں میں طلباء سے متوقع طرز عمل کے بارے میں آگاه  کیا گیا ہے تاکہ تمام طلباء ایک سازگار  )SR&R(طالب علم کے حقوق اور ذمہ داریوں 

کے پبلک ویب  FCPSآپ  کے دوران قابل عمل رہے گا۔ SR&R، ESYکے تعلیمی سال کا حالیہ  18-2017 حاصل کرنے کا تجربہ حاصل کرسکیں۔ماحول میں تعلیم 
 طالب علم کے حقوق اور ذمہ داریاںکی دستاویز کا جائزه لے سکتے ہیں،  RSR&پیج پر 

 
   :اضافی معلومات

روری سیکنڈری طلباء کے لیۓ لنچ لے کر آنا ض بستے میں ال سکتے ہیں۔مراه اپنے طلباء ضرورت کی اشیاء سمیت کھانے پینے کی چیزیں ہر صبح اپنے ہ •
 ہے۔ 

 تو براِه مہربانی اپنے بچے کے کیس مینیجر سے رابطہ کریں۔  میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں  میں داخلے کے بارے ESYاگر آپ اپنے بچے کے  •
 پر کال کریں۔ 4190-423-571تو  براِه مہربانی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں،   ESYکےاگر آپ اپنے بچے  •

 
 .توسیعی تعلیمی سال کی خدماتکی خدمات کے بارے میں مزید معلومات اس ویب سائٹ سے حاصل کی جاسکتی ہیں:  ESYرفیکس کاؤنڻی پبلک اسکولز میں ئفی

 
 مخلص،

 
 

Ellen Agosta 
 برائے اسسمنٹ اور سمر سروسزپروگرام مینیجر 

  
EA/saw 

توسیعی تعلیمی سال کی   اس ویب سائٹ اور  ،  ،  ، ، ، میں زبانوں اناس خط کا ترجمہ 
 پر دستیاب ہے۔  خدمات

https://www.fcps.edu/srr/
http://www.fcps.edu/esy
http://www.fcps.edu/esy
http://www.fcps.edu/esy
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/arabic/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/chinese/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/farsi/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/korean/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/spanish/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/urdu/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/vietnamese/index.shtml

