حصولیابی کے معاہدے کے تئیں عہد بستگی
اکیڈمی کی عہد بستگی
دستخط کردہ

گھر کی عہد بستگی
دستخط کردہ

تدر یس اور آموزش :طلبا آموزش میں اپنی مہارت کو یقینی بنانے کے لیے انگر یزی اور ر یاضی پر زور دیں ان کا بچہ جو کچھ سیکھ رہا ہے اس میں دلچسپی لیں
ایک تقو یت یافتہ نصاب فراہم کر یں جو چیلنج پیش کرے سبھی کے لیے اعلی توقعات کے اسکول کے فلسفے کا تعاون کر یں
مدد کے لیے اعلی تر ین بہتر ین ممکنہ
جہاں بھی ممکن ہو ،کالس کی سرگرمیوں اور آف سائٹ دوروں میں
اور تحر یک دے
معیار کی تدر یس اور تعاون کے مستحق
شرکت کر یں
طالب علم کی پیشرفت پر نگاہ رکھنے کے لیے مستقل
ہیے۔
تشخیص کا استعمال کر یں
تاکہ مشکالت کا سامنا کرنے والے بچوں کے لیے بروقت
مداخلت کو یقینی بنایا جائے

حاضری :طلبا کو تعلیم کا حق ہے اور بچوں نامعلوم غیر حاضری کے پہلے دن والدین سے رابطہ کر یں
جو بچے مستقل طور پر تاخیر سے اسکول پہنچتے ہیں ان
کے پابندی کے ساتھ حاضر ہونے کو
کےوالدین سے رابطہ کر یں
یقینی بنانا والدین کی قانونی ذمہ داری
ہے۔

طالب علم
دستخط کردہ
آموزش کے لیے تیار ہوکر اسکول آئیں
اسباق میں سخت محنت کر یں
اپنی گھر پر آموزش روزانہ مکمل کر یں

یہ یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کر یں کہ ان کا بچہ روزانہ اور وقت پر روزانہ اسکول حاضر ہوں اور وقت پر پہنچیں
اسکول آتا ہے
کسی غیر حاضری اور اس کی وجہ کے بارے میں حتی االمکان جلد
سے جلد اسکول سے رابطہ کر یں
جہاں بھی ممکن ہو ،میعاد کے وقت کے دوران بچوں کو چھٹی پر لے
جانے سے بچیں

حصولیابی کے معاہدے کے تئیں عہد بستگی
ایک ضابطۂ اخالق رکھیں جو ہر کسی کے لیے ایک محفوظ گھر پر اچھے برتاؤ اور اسکو ل میں اچھے رجحان کیلئۓ شاباشی دیں
رو یہ اور رجحان :طلبا ایک ایسے منظم
ناقابل قبول رو یے کی صورتوں میں تدابیر تالش کرنے کے لیے اسکول
ماحول میں بہتر ین ڈھنگ سے سیکھتے اور دیکھ بھال کرنے واال ماحول تخلیق کرے
یقینی بنائیں کہ عملہ ،طلبا اور والدین کو متوقع رو یے کا علم کے ساتھ کام کر یں
ہیں جہاں ہر کسی کو اپنے سے وابستہ
ہے
توقعات معلوم ہوتی ہیں
ضابطۂ برتاؤ ،پابندیوں اور انعامات کو مستقل طور پر الگو کر یں
عملہ اور طلبا کو آموزش اور دیکھ بھال کے تئیں ایک مثبت
رحجان رکھنے کی ترغیب دیں

اسکول اور کالس کے اصولوں پر گامزن رہیں
آموزش اور اسکول کے تئیں ایک مثبت رجحان رکھیں

گھر پر آموزش کا سبھی سیٹ مکمل کر یں اور اسے بروقت
ان کے بچوں کو گھر پر ہونے والی آموزش اور اسکول ڈائری میں روزانہ
گھر پر آموزش :گھر پر آموزش کو حصولیابی والدین کو گھر پر آموزش کے نظام االوقات کے بارے میں
اسکول کو واپس کر یں
دستخط کرنے کی ترغیب دیں
باخبر رکھیں
میں طلبا کی مدد کرنے میں ایک اہم
روزانہ پڑھائی کر یں
گھر پر مبنی سرگرمیوں اور مدد کرنے کے طر یقوں کی بابت ان کے بچے کو روزانہ پڑھنے کی ترغیب دیں
کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔
مناسب مواد اور مشورہ فراہم کر یں
ان کے بچوں کو اپنے غنائی ساز روزانہ بجانے کی مشق کرنے کی ترغیب اپنے ساز کی روزانہ مشق کر یں (اگر مناسب ہو(
دیں (اگر مناسب ہو)
گھر پر آموزش کی فوری طور پر نشاندہی کر یں اور تعمیری
تاثرات فراہم کر یں

حصولیابی کے معاہدے کے تئیں عہد بستگی
ہمہ وقت کشادہ ذہن اور خوش مزاج رہیں اور والدین کے لیے کسی بھی ایسی چیز کے بار ےمیں اسکول کو بتائیں جو ان کے بچے
مواصلت :گھر اور اسکول کے بیچ اچھی
کی آموزش یا رو یے پر اثر ڈال سکتی ہے
مواصلت یہ یقینی بنانے کے لیے الزمی اسکولی زندگی میں شامل ہونے کے مواقع پیش کر یں
ہے کہ طلبا کو درکار تعاون انہیں موصول یقینی بنائیں کہ والدین کو اپنے بچے کی پیشرفت ،رو یے اور شام والدین میں حاضر ہوں
عمومی اسکولی معامالت کے بارے میں معلومات حاصل تشو یشات کا اظہار بروقت اور براہ راست اسکول کے سامنے کر یں
ہوتا ہے۔
ہے
یقینی بنائیں کہ والدین اس بات سے باخبر ہیں کہ ان کا بچہ
کیا سیکھ رہا ہے
والدین کے لیے اپنے بچے کے واسطے اہداف پر گفتگو کرنے
اور اسے متعین کرنے کا انتظام کر یں
یقینی بنائیں کہ وہ والدین کی تشو یشات کو سنتے اور مدد
کرنے کے لیے اپنی بہتر ین کوشش کرتے ہیں

خطوط ،پرچیوں اور ر پورٹوں کو اسکول سے گھر لے جائیں اور
انہیں اپنے والدین کو دیں
اسکول میں در پیش کسی پر یشانیوں کے بارے میں والدین
اور اساتذہ سے بات کر یں

روزانہ درست یونیفارم پہنیں
یقینی بنائیں کہ ہمارے اساتذہ جو بھی اسباق پڑھاتے ہیں یقینی بنائیں کہ ان کا بچہ روزانہ درست یونیفارم پہنتا ہے
آمادگی :آموزش کے لیے آمادہ ہونا
یقینی بنائیں کہ ان کا بچہ الزمی اسباب اور کتابوں کے ساتھ اسکول آتا درست اسباب اور کتابوں کے ساتھ اسکول آئیں
آموزش کے لیے الزمی ہے اور یہ زندگی کی اس کا منصوبہ بناتے ہیں
بھر پور آموزش انجام پانے کے لیے مواد اور وسائل دستیاب ہے
ایک گرانقدر اہلیت ہے
رکھیں

نگہبانی کے حالیہ ضوابط کے حصے کے طور پر Ark ،پرائمری اکیڈمی کے عملہ کے ممبروں پر بچوں اور بالغوں کے بارے میں
نگہبانی سے متعلق تشو یشات کی اطالع sمناسب اتھارٹی کو دینے کی قانونی جوابدہی عائد ہے ،اگر اس طرح کی تشو یشات کو
سنگین خیال کیا جاتا ہو۔ کچھ صورتوں میں ،والدین اور نگرانوں کو اس بابت مطلع نہیں کیا جاسکتا ہےکہ اس طرح کا حوالہ دیا گیا
ہے۔

