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PS 56Q The Harry Eichler 

School  

86-10 114 Street  

Richmond Hill, NY 11418 

School phone (718) 441-4448 

School Fax (929) 372-7771 

بجے  2:35٭براہ کرم اسکول دن کے بعد دوپہر  
 روقت لے جانا یقینی بنائیے۔طلبا کو ب

 

 ہیں۔ 2:35دوپہر  - 8:15اسکول کے اوقات صبح 

 

ناشتے کے لیے دروازے روزانہ صبح مفت 

 کھل جاتے ہیں۔ 7:55

( غیر حاضری / اسکول Excessive) متجاوز 

 (Truancyسے بھاگنا )

یا اس سے زیادہ حاضری کی امید کی جاتی  90تمام طلبا سے ٪

ہے۔ وہ طلبا جن کی حد سے زیادہ غیر حاضری مارک ہوئی 

ہیں انکا دوبارا اسی گریڈ میں رہنے کا خدشہ ہے۔  وہ طلبا جن 

کی حد سے زیادہ غیر حاضری مارک ہوئی ہیں انکا اسکول 

 سے بھاگنے کا کیس بننے کا خدشہ ہے۔  

سل دنوں کی غیر حاضری کی وجہ اسکول سے پانچ مسل

 کھل جائے گا۔   خود بہ خودبھاگنے کا کیس 

اگر ایک طالبعلم کا ایک سے زیادہ مرتبہ اسکول سے بھاگنے 

کا کیس کھلے تو اس کا خدشہ کہ والدین کو انتظامیہ براے 

 ACSرپورٹ کرنا ہو گا۔   کے سامنے( ACSاطفال خدمات )

کے پاس والدین کے خالف مقدمہ چالنے کا اختیار ہے، اور 

اگر وہ  ضروری سمجھیں تو وہ بچوں کو انکے گھر سے ہٹانے 

 کا انتہائی قدم تک اٹھا سکتے ہیں۔

 

 اسکول سے قبل از وقت چلے جانا  

تاوقتیکہ کوئی غیر متوقع ہنگامی صورتحال ہو، طلبا کو قبل از 

ا انکاس سے نہ صرف یہ کہ وقت نہیں لے جایا جا سکتا۔  

تدریسی وقت چھوٹ جاتا ہے بلکہ اسکی وجہ سے  تمام کالس 

ہے۔  اگر کسی طالبعلم کو قبل از وقت لے  میں خلل واقع ہوتا

جانا ضروری ہے، استاد کو وجہ اور وقت بتانے کے لیے ایک 

تحریر جمع کرانی ہوگی۔  اس سے اس آفس کے جلدی عمل 

 یں کم خلل واقع ہو گا۔کرنے میں اور کالس روم م

 

 پتے کی تبدیلی / ٹیلیفون

برائے کرم اپنے ساتھ نئے پتے کی تصدیق یا تبدیل شدہ ٹیلیفون  

نمبر مرکزی دفتر میں الئیں۔  قابل قبول ثبوت بشمول گیس یا 

بجلی کمپنی کے یوٹیلٹی بلوں یا ایک بینک بیان ہیں۔ محض ایک 

 نہیں ہو گا۔نیا نیال مکمل کرنے سے آپکا پتہ تبدیل 
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T&I-28692 (Urdu) 

 

 حاضری کی پالیسی اور طریق کار

ہمارے طلبا کے لیے ایک کارآمد اور کامیاب سال 

کو یقینی بنانے کے لیے، ہم چاہیں گے کہ اس موقع پر آپکو 

اسکول کی حاضری پالیسی کے بارے میں بنیادی  اپنے

 ۔بتائیںمعلومات 

اگر ایک اچھی حاضری تعلیمی کامیابی کے لیے اہم ہے۔  

طالبعلم اپنی شیڈیول کالسوں میں حاضر نہیں ہوتا؛ انکے فیل 

ہو کا خدشہ ہے اور اگلے گریڈ میں ترقی نہیں ہونے کا امکان 

ہے۔  نیویارک ریاست محکمہ تعلیم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تمام 

اسکول جانے کی عمر کے بچے پابندی سے اسکول جایا 

ی حاضری کا ذمہ دار کریں۔  ریاست والدین کو انکے بچے ک

ٹھراتی  ہے، اور اگر والدین نے اس قانون کی پابندی نہیں کی 

 تو ان کے خالف قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔

ہمارا مقصد ہے کہ ہر بچہ بروقت آئے، اور روزانہ ہر کالس 

 میں شریک ہو۔  

ہونا واقعی میں نا گزیر ہو جائے، تو ہم چاہیں  نہ اگر حاضر

 گے ہمیشہ ایک تحریری دستاویز جمع کرائیں

مزید غیر   براِہ کرم ہماری اسکول کی ویب سائٹ پر جائیں۔ 

  www.ps56q.comمعلومات کے لیے .

، توسیعی تعطیالت، اور سفر سے حاضری پالیسی

 متعلق  

 روزانہ حاضری لینے کا طریقہ کار 

اپنے ہوم روم میں اپنی  بجے تک 8:15کو صبح تمام طلبا 

 نشست پر موجود ہونا چاہئیے۔

تاخیر سے آنے والے طلبا کو سیکیورٹی ایجنٹ سے تاخیر 

پاس نہیں لیں  سے آنے کا پاس حاصل کریں گے۔  اگر وہ یہ

 مارک کیا جائے گا۔ غیر حاضر، انکو گے

 

 والدین کے لیے مشورے 

٭خاندانی تعطیالت اسکول کی چھٹیوں کے ارد گراد شیڈیول 

 کیجئیے۔

اسکول سے پہلے یا  (appointments) ٭ تمام وقت مالقات 

 بعد کے رکھئیے۔

٭ اپنے بچے کی معلوم غیر حاضریوں کا دھیان سے ریکارڈ  

 رکھئیے۔

 فون کا فوری جواب دیجئیے۔ ہوئے براہ کرم اسکول سے آئے 

٭اسکول کو ہمیشہ اپنا تازہ ترین کام اور گھر کے ٹیلیفون  

نمبرز اور ساتھ میں ہنگامہ صورتحال میں رابطہ فرد کا نمبر 

 بھی دیجئیے ۔

٭اگر آپ کے ٹیلیفون نمبر یا پتے میں کوئی تبدیلی آئی ہے  

 یجئیے۔ ثبوت الزمی ہے۔تو فوراً اسکول کو مطلع ک

 اعتماد٭ ہمیشہ والدین  / استاد اجالس میں خود یا کوئی قابل  

 بڑے کو بھیجئیے۔

٭ اپنے بچے کا الل فولڈر اہم اطالعات اور ہوم ورک کے  

 لیے پابندی سے دیکھئیے۔

، نمبر IDطالبعلم  NYC٭ ہمیشہ اپنے پاس اپنے بچے کا  

 اور جدید کالس شیڈیول رکھئیے۔  

 خیریتا

کالس میں مستقل تاخیر سے آمد سے خلل اور قیمتی تدریسی 

وقت ضائع ہو جاتا ہے۔  اس سے نہ صرف اسکول دن متاثر 

ہوتا ہے بلکہ اس سے ساری کالس اور استاد کا سبق بھی 

 متاثر ہوتا ہے۔

 

 

 اسکول سے غیر حاضری 

غیر حاضریاں کم سے انکی طالبعلم کی اپنی بہتری کے لیے، 

والدین کو تعطیالت اسکول کی چھٹیوں کے  کم ہونی چاہئیے۔ 

حساب سے منانے کی،  اور ڈاکٹری مالقات اسکول سے پہلے 

 یا بعد میں رکھنے کی حوصلہ کی جاتی ہے

اگر طالبعلم بیمار ہے اور ڈاکٹر سے عالج کروا رہا ہے، اسے  

اور وجہ ری کی ڈاکٹر سے ایک نوٹ النا ہو گا جس میں بیما

بچے کی واپسی کی تاریخ کی وضاحت درج ہو۔   یا پھر، والدین 

ایک نوٹ جمع کرائیں جس میں غیر حاضری کی وجہ اور 

 موجودہ دن کے وقت کا والدین کا فون نمبر درج ہو۔

تک اسکول نہیں دنوں دن یا اس سے زیادہ  5اگر کوئی طالبعلم 

ن رابطہ کار کو مطلع آتا، والدین کو مرکزی دفتر آ کر والدی

ن کو کرنا ہو گا۔ اگر طالبعلم ملک سے باہر جا رہا ہے، والدی

ول تدریسی دنوں اسکنی ہو گی۔  ہوائی جہاز کی ٹکٹ فراہم کر

   ۔غیر قانونی حاضریاں ہوتی ہیں ںامیں چھٹی

اگر کوئی طالبعلم گھر تبدیل کر رہا ہے تو والدین کو الزماً 

( بھرنا ہو discharge form)  مرکزی دفتر آ کر خارج فارم

 گا۔  ورنہ تحقیقات کی شروعات ہو سکتی ہیں۔
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