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 ۲۰۲۲ اگست

 
 موضوع: اسکول میں حاضری  

 

 ،محترم والدین اور سرپرستوں 
  ڈیپارٹمنٹ آف سٹوڈنٹ سروسز آپ کو نئے تعلیمی سال میں خوش آمدید کہنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہے گا۔  جیسا کہ آپ کا طالب

ہیں کہ باقاعدگی سے حاضری انتہائی اہم ہےول میں منتقل ہوتا ہے، ہم آپ کو یاد دالنا چاہتے  علم واپس اسک  ۔

 
سال کی عمر کے درمیان تمام طلبا کو اسکول )سرکاری یا پرائیویٹ(،   ۱۸-۵کے مطابق، حاضری الزمی ہے اور  ۲۵۴-۲۲.۱کوڈ آف ورجینیا،  

ہیں کہ طلباء اس وقت زیادہ کامیاب ہوتے  مذہبی استثنٰی کے لیے منظور شدہ، یا گھریلو ہدایات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔  اعداد و شمار بتاتے 

دن( غیر  ۱۸دن )یا تعلیمی سال میں  یا اس سے زیادہ ۲ہیں جب وہ روزانہ، وقت پر اور مستقل طور پر اسکول آتے ہیں۔  جب طلبا مہینے میں 

 ۔ حاضر رہتے ہیں، خواہ عذر کیا جائے یا غیرمعافی، وہ اپنی تعلیم میں پیچھے رہ سکتے ہیں
ایس تسلیم کرتا ہے کہ کچھ غیر حاضریاں بیماری یا دیگر جائز حاالت کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اسکول کا عملہ آپ کے طالب علم   ایل سی پی

ب علم پورے دن یا  کے ساتھ مدد فراہم کرنے اور انہیں اپنی اسکول کی کمیونٹی سے منسلک رکھنے کے لیے کام کرے گا۔  تاہم، جب کوئی طال 

یر حاضر ہوتا ہے، تو والدین یا سرپرست اسکول کو بروقت غیر حاضری کی وجہ اور جواز کے بارے میں مطلع کرنے  کسی حصے کے لیے غ

 ۔ کے ذمہ دار ہوتے ہیں

 

 :آپ کے طالب علم کو حاضری کی صحت مند عادات بنانے میں مدد کرنے کے لیے ذیل میں کچھ نکات ہیں 

 

 حاضری کی تجاویز  :
 کہ آپ کا طالب علم باقاعدگی سے سونے کا وقت رکھتا ہے اور صبح کا معمول قائم کرتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں  •

 سونے کے وقت تمام الیکٹرانکس بشمول ٹی وی، فون اور ٹیبلیٹ کو بند کر دیں۔  •

 اس بات کو یقینی بنائیں کہ کپڑے اور اسکول کا سامان رات سے پہلے تیار ہے۔  •

ہیں ہے کہ بیماری کی وجہ سے اپنے طالب علم کو کب گھر پر رکھنا ہے تو اسکول کی نرس یا دفتری  اگر آپ کو اس بات کا یقین ن •

 عملے سے رابطہ کریں۔ 

 جب اسکول سیشن میں ہو تو تعطیالت یا خاندانی دوروں کو شیڈول کرنے سے گریز کریں۔ •

 بنائیں۔  اسکول کے دن سے پہلے یا بعد میں معمول کی طبی/ڈینٹل مالقاتوں کا شیڈول •

اگر آپ کا طالب علم اسکول جانے کے بارے میں فکر مند نظر آتا ہے تو مشورہ کے لیے اپنے اسکول کے دماغی صحت کے عملے  •

 سے بات کریں۔  ایل سی پی ایس اسکول کی پریشانی، اجتناب، اور انکار کے وسائل 

https://www.lcps.org/Page/239247 

اگر معمول کے معموالت میں خلل پڑتا ہے تو اسکول کے لیے بیک اپ ٹرانسپورٹیشن کے منصوبے تیار کریں۔  اپنے طالب علم کو  •

 اسکول لے جانے کے لیے خاندان کے کسی رکن، پڑوسی، یا کسی اور والدین کو کال کریں۔ 

 سرگرمیوں بشمول کھیلوں اور کلبوں میں شامل ہونے کی ترغیب دیں۔ اپنے طالب علم کو اسکول کے بعد کی بامعنی •

 
دیکھنے کے لیے، براہ کرم ایل سی پی ایس حاضری کی خدمات مالحظہ   ۸۱۴۰مزید معلومات کے لیے اور ایل سی پی ایس پالیسی اور ضابطہ 

 ۔ کریں
https://www.lcps.org/Page/223884 

 

 ۔ہم ایک کامیاب تعلیمی سال کو فروغ دینے کے لیے آپ کے ساتھ شراکت کے منتظر ہیں 

 
 مخلص  

 
 ایشیا آر. جونز، ایڈ ڈی  

 اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ  
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