
 
 
 
 
 

 ۔ الؤڈون کاؤنڻی پبلک سکول

 ۔ طلباء کی خدمات کا شعبہ 

  ایجوکیشن کورٹ  ۲۱۰۰۰ 

 ۔ ۲۰۱۴۸ ایشبرن ، ورجینیا 

۔۱۰۲۲-۲۵۲-۵۷۱ :ڻیلی فون 

 ۔۲۰۲۱ اگست
 

 محترم والدین/سرپرست  :
 

اسڻوڈنٹ سروسز کی جانب سے ، میں آپ اور آپ کے طالب علم کو نئے تعلیمی سال میں خوش  الؤڈون کاؤنڻی پبلک سکولز ، ڈیپارڻمنٹ آف  
ہوتے ہی ، میں تمام والدین/سرپرستوں کو یاد دالنا چاہتا ہوں کہ تعلیمی کامیابی کے لیے باقاعده  آمدید کہنے کے لیے پرجوش ہوں۔  سکول شروع 
مطابق ، اگر آپ کا طالب علم غیر حاضر ہے تو آپ کو اسکول پر مبنی عملہ کو اپنے  کے ۱۷- ۸حاضری ضروری ہے۔  ایل سی پی ایس پالیسی §

طالب علم کی غیر موجودگی کی ایک وجہ فراہم کرنی چاہیے اور درخواست کریں کہ غیر حاضری کو معاف کیا جائے۔  ایل سی پی ایس کے  
ی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے جو رپورٹ نہیں کیا گیا ہے۔  اس  عملے کو والدین/سرپرستوں سے رابطہ کرنے اور طلباء کی غیر حاضری ک

بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ بروقت ایل سی پی ایس کمیونیکیشن وصول کرتے ہیں ، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اسکول کے عملے کو  
کاری یا تبدیلی سے آگاه کریں اپنے رہائشی ایڈریس ، ڻیلی فون نمبرز یا ای میل ایڈریس میں ہونے والی کسی بھی تازه  ۔ 

 
براه کرم نوٹ کریں کہ ورجینیا کا محکمہ تعلیم (وی ڈی او ای) اسکولوں سے غیر متعلقہ غیر حاضریوں کو دور کرتے وقت مخصوص ہدایات  

کامیابی کے ایکٹ کے اندر رپورٹ  اور ہر طالب علم کی  ۲۵۴- ۲۲.۱پر عمل کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔  یہ ہدایات ورجینیا الزمی حاضری قانون 
قہ کار کا کارڈ اور اسکول کی کارکردگی کے اشارے کے لیے رپورڻنگ کی ضروریات کے مطابق ہیں۔  ذیل میں حاضری کی رپورڻنگ کے طری 

میں عمل کرے گا  ۲۰۲۲- ۲۰۲۱ایک جائزه ہے ایل سی پی ایس اسکول پر مبنی عملہ   ۔
 

ول کو والدین/سرپرست سے براه راست رابطہ کرنے اور حاضری میں بہتری کا منصوبہ تیار کرنے کی پانچ غیر معقول غیر حاضریوں پر ، اسک
 ۔ ضرورت ہے

 
دس غیر معقول غیر حاضریوں پر ، اسکول کو والدین/سرپرست اور طالب علم کے ساتھ حاضری کانفرنس کا شیڈول اور انعقاد کرنا ہوتا ہے۔   

دنوں کے اندر منعقد کی جائے گی۔  اسکول کی کثیر   ۱۰ضری کے ویں غیر معقول غیر حا ۱۰کانفرنس کثیر نظم و ضبط کی ڻیم پر مشتمل یہ 
 ۔ الشعبہ ڻیم طلبہ کی حاضری کی نگرانی کرتی رہے گی اور حاضری افسر اور والدین/سرپرست سے بات چیت کرتی رہے گی

 
ر کانفرنس مکمل ہو جاتی ہے تو ، پرنسپل یا انتظامی نامزد ، اگر طالب علم اضافی غیر حاضری جمع کرتا ہے اور حاضری کا منصوبہ او 

 ۔ حاضری افسر کو باقاعده حوالہ دے سکتا ہے
 

حاضری افسر طالب علم اور طالب علم کے والدین کے ساتھ ایک کانفرنس کا شیڈول کر سکتا ہے۔  اس کے عالوه ، حاضری افسر ممکنہ عدالتی  
سکتا ہےلو تعلقات کی عدالت سے مشوره کر مداخلت کے حوالے سے نوجوان اور گھری   ۔ 

 
دد اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کا طالب علم باقاعدگی سے سکول جاتا ہے۔  اسکول پر مبنی عملہ اور آفس آف اسڻوڈنٹ سروسز ہمیشہ م

یں یا مزید مدد کی ضرورت ہے تو براه کرم  فراہم کرنے اور آپ اور آپ کے طالب علم کی مدد کے لیے دستیاب ہیں۔  اگر آپ کے کوئی سواالت ہ 
 پر اسڻوڈنٹ سروسز ڈائریکڻر ڈاکڻر کالرک بوورز کو کال کریں۔  میں ایک شاندار تعلیمی سال کا منتظر ہوں۔ ۱۰۱۲- ۲۵۲- ۵۷۱

 
 مخلص،

 
 ۔ایشیا آر جونز ، ایڈ

 ۔اسسڻنٹ سپرنڻنڈنٹ 


