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2016-2017 

 
 عزيز والدين/ سرپرست،

 
کے ہائی سکولوں کے تمام طلباء کيليئے فيملی کنکشن کی مفت سہولت فراہم  PWCSدفتر برائے سڻوڈنڻس سروسز نہايت مسرت سے 

ہے، ايک جامع ويب سائٹ جسے آپ اور آپ کے بچے کالج اور پيشوں کے انتخاب کی منصوبہ بندی کرنے ميں استعمال کر  رہا کر
سے منسلک ہے، اس ويب سائٹ کو ہمارا دفتر کالج کی تعليم اور کيريئر کی Naviance ™سکتے ہيں۔ فيملی کنکشن کی ويب سائٹ 

ن پر نظر رکهنے کيلئے استعمال کرتا ہے، لٰہذا يہ ويب سائٹ آپ کو آپ کے بچہ/بچی منصوبہ بندی کےاعداد و شمار کا تجزيہ اور ا
 تازه ترين معلومات فراہم کرتی ہے۔ سے متعلقکے سکول 

 
 فيملی کنکشن آپ کے طفل مکتب کو درج ذيل امور ميں مددگار ہے:

 
 ا، آئن الئن سروے مکمل کرنا، کالج اور وی بنان-سی –تجويز کرده طريقہ کار اور منصوبہ بندی کے عمل ميں شامل ہونا

 کيئريئر سے متعلق کئے گئے فيصلوں کی ڈيڈ الئن اور وقت کی پابندی کرنے ميں مدد ملتی ہے۔
اس کے  –کی تحقيق  وںکالجGPA  کا موازنہ کرنا، سڻينڈرڈائزڈ ڻيسٹ سکور اور ديگر اعداد وشمار کا ان اصل داخلوں کے

 آپ کے ہائی سکول کے طلباء نے کيئے۔ فيصلوں سے تقابلہ جو ماضی ميں
 کيجئے۔ تحقيق کے مجموعوں کیاور کيئرير  کی تعداد ميں کيئرير سينکڑوں –کيئرير کی تحقيق 
 اہداف مقرر کيجئے اور کرنے والے کام طے کيجئے، اور سکول کی طرف سے ديئے  –مستقبل کی منصوبہ  بندی کرنا

 چے کو مستقبل کے کالج اور کيئرئر کے انتخاب کے ہدف کيلئے تيار کر سکيں۔گئے کاموں کو مکمل کيجئے تاکہ آپ اپنے ب
 

فيملی کنکشن کے ذريعے ہم مستقبل کی مالقاتيں اور تقريبات، مقامی سکالرشپ کے مواقع، اور کالج و کيئريئر کی ديگر معلومات آپ 
 اور آپ کے بچوں تک پہنچاتے ہيں۔ 

 
بچے/بچی کے ہائی سکول کی ويب سائٹ پر ملے گا۔ آپ درج ذيل ويب سائٹ پر جا کر بهی اپنے فيملی کنکشن کا لنک آپ کو اپنے 

 بچہ/بچی کے سکول کی ويب سائٹ پرفيملی کنکشن کی ويب سائٹ مالحظہ کر سکتے ہيں۔
 

th/fclookuphttps://connection.naviance.com/au 
 

آپ کا بچہ/بچی اپنے نامزد کرده ہائی سکول کے کونسلنگ ڈيپارڻمنٹ سے اپنا آئی ڈی اور پاس ورڈ حاصل کر سکتے ہيں۔ اگر آپ 
کے بچہ/بچی ہائی سکول کے بعد کی تعليم کی منصوبہ بندی کرتے ہيں تو مجهے اميد ہے کہ آپ اور آپ کے طفل مکتب ان وسائل 

ائی سکول کے بعد کی تعليم کی منصوبہ بندی کی مزيد معلومات کيلئے براه مہربانی دفتر برائے سڻوڈنڻس سروسز کو مفيد پائيں گے۔ ہ
@) پر فالو کيجيئے۔ اگر آپ کے ذہن ميں فيملی کنکشن کے بارے ميں PWCSFutureReadyکی ويب سائٹ ديکهئيے يا ہميں ڻويڻر(

 سکول کونسلر سے رابطہ کيجئے۔کوئی سوال ہيں تو براه مہربانی اپنے بچہ/بچی کے 
 

 مخلص،
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