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1  برائے گفٹڈ طلباء

 عمل کا شناخت
 ریاضی اور( زبان) انگریزی تک بارہ گریڈ سے کنڈرگارٹن

 تاریخ ہے۔ جاتی کی شناخت کی طلباء لیے کے خدمات میں
 کی طلباء لیے کے خدمات میں سائنس اور علوم سماجی اور

 تک بارہ گریڈ ہے ہوتا شروع سے چھ گریڈ آغاز کا شناخت
 ہے۔ رہتا جاری

 آغاز  کا عمل
 ایک منتظم،  ایک سرپرست، قانونی یا والدہ یا والد ایک

 کا ایجوکیشن گفٹڈ یا کونسلر،  سکول ایک استانی، /استاد

 کیلیئے تعین کے سروسز ایجوکیشن گفٹڈ استانی/استاد

 طالبہ/طالبعلم ایک ہیں۔ سکتے کر ریفر کو طالبہ/طالبعلم

 کو طلباء ہے۔ سکتی/سکتا کر ریفر بھی خود کو آپ اپنے
 سکتے کر ریفر بھی ارکان کے کمیونٹی یا دوست کے ان
 ہیں۔

 ہے۔ دستیاب رپ سائٹ ویب کی ایجوکیشن گفٹڈ فارم،  ریفرل
 شروع عمل ہیں۔ دستیاب بھی میں سکولوں تمام فارم ریفرل
 کو سرپرست قانونی یا والدہ یا والد پہلے،  سے ہونے
 پر نامہ اجازت لیے کے اجازت کی عمل کے شناخت
 گے۔ ہوں کرنا دستخط



 خدمات تدریسی

 عمل  مشتمل پر معیاروں سے  بہت

  معلومات  سے ذرائع سے  بہت

 نمونے  کے کام کے طالبہ/طالبعلم کیلیئے جائزے

 ہیں، کرواتے  جمع کام  اساتذہ ہیں۔ جاتے کیے اکٹھے

 کے  کام  بھی خود طلباء اور  سرپرست  اور  والدین مگر

سکول  مڈل اور منٹریلی ای  ہیں۔ سکتے  کرا  جمع نمونے
ریاضی طلباء تمام کے 
حل کے سواالت کے 

بھی پیکٹ ایک کا 
ہیں۔ کرتے مکمل 

 سرپرست قانونی یا والدین
 جمع رپورٹ پیرنٹ سے

 ہے۔ جاتا کہا کو کروانے
 وارانہ پیشہ سے اساتذہ
 کو کروانے جمع رپورٹ

ہے۔ جاتا کہا  

 بچوں یایلیمنٹر ہے۔ جاتا لیا جائزہ کا گریڈز کے جماعت
 ہے۔ جاتا رکھا مدنظر کو درجوں کے پڑھائی لیے،  کے
 کورسوں کے ان کیلیئے،  طلباء کے سکول ہائی اور مڈل
 طلباء ان ہے۔ جاتا رکھا مدنظر کو درجے کے دقت کی
 شامل بھی سکوز ٹیسٹ کے معیارات کے سیکھنے کے
 ہیں۔ لیئے ٹیسٹ یہ کے ورجینیا نے جنہوں ہیں جاتے کیے
 کے ریاستوں دوسری میں صورت کی نےہو دستیاب سکور
 ہیں۔ جاتے کیے شامل بھی ٹیسٹ

 اور کنڈرگارٹن ہیں۔ ہوتے شامل سکور کے ٹیسٹ ایپٹیٹیوڈ
 کافمین کو طلباء کے گریڈ تیسرے اور دوسرے پہلے، 
 ہر ٹیسٹ یہ ہے۔ جاتا دیا ٹیسٹ جنس انٹیلی بریف

 ہے۔ جاتا دیا پر طور انفرادی کو طالبہ/طالبعلم

 وربل-نان Naglieri کو طلباء تمام کے جماعت دوسری
 تمام وہ بعد کے گریڈ دوسرے ہے۔ جاتا دیا ٹیسٹ ابیلیٹی
 جاتا لیا جائزہ لیے کے شناخت کی خدمات کا جن طلباء

-نان Naglieri اور سٹٹی یلیٹیزبا کاگنیٹو کو ان ہے، 
 ہیں۔ ٹیسٹ گروپ یہ ہے۔ جاتا دیا ٹیسٹ ابیلیٹی وربل

 کمیٹی ترقیاتی والی بنانے پروفائل
 لیتی جائزہ کا معلومات تمام کمیٹی ڈویلپمنٹ پروفائل ایک
 میں زمرے ہر اور ہے جاتی میں سکول ہر کمیٹی یہ ہے۔

 ، منتظم ایک میں کمیٹی اس ہے۔ کرتی غور پر معلومات
 شامل اساتذہ کے جماعت کمرۂ اور کونسلر سکول ایک

 استانی/استاد ریسورس گفٹڈ صدارت کی اس ہیں۔ ہوتے

 ہے۔ کرتی/کرتا
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3  برائے گفٹڈ طلباء

 کا داخلے اور کرنے شناخت
 کمیٹی والی کرنے فیصلہ
 والی کرنے فیصلہ کا داخلے اور کرنے شناخت ، معلومات
 اور ، مڈل ،یایلیمنٹر کمیٹیاں ہیں۔ جاتی بھیجی کو کمیٹی
 میں کمیٹیوں ان ہیں۔ جاتی کی قائم پر لیول کے سکول ہائی

 کمرۂ اور کونسلرز،  سکول منتظمین،  سے بھر ڈویژن
 شعبے ہر کمیٹیاں یہ ہیں۔ ہوتے شامل اساتذہ کے جماعت

 :ہیں کرتی فیصلے تین اور ہیں لیتی جائزہ کا ثبوت میں

 ہے؟  اہل کا خدمات طالبہ /طالبعلم یہ کیا .1

 سروسز ایجوکیشن گفٹڈ کو طالبہ/طالبعلم اس کیا
 کی اس  جو چاہیئے بہتر اور  زیادہ کہیں سے  اس

 ہمارے کیلیئے کرنے  پورا  کو صالحیتوں تعلیمی
 جا  کی  پیش ذریعے کے  نصاب  ایڈوانس  یا باقاعدہ
 ہیں؟ رہی

 اسے تو  ہے اہل کا خدمات ان  طالبہ/طالبعلم یہ اگر .2
 گا؟  جائے  رکھا  پر درجے  کس

 یا میں ریاضی یا زبان کو طالبہ/علمطالب  اس کیا
 کیا ہے؟  ضرورت  کی خدمات  میں شعبوں دونوں
 میں علوم  سماجی اور  تاریخ کو طالبہ/طالبعلم اس
 ضرورت  کی خدمات میں شعبوں دونوں  یا/ اور
 ہے؟ 

 چاہیئں؟ جانی دی کیسے  خدمات یہ .3

 کے سروسز ایجوکیشن گفٹڈ خدمات یہ کیا
 جانی دی سترا  براہ ذریعے  کے  استانی/استاد
 استانی/استاد  کے سروسز ایجوکیشن گفٹڈ یا چاہیئں
 کے  مضمون اس  یا جماعت کمرۂ سے مدد کی

 چاہیئے؟  جانی  دی  ذریعے  کے  استانی/استاد

 قانونی یا والدین تو ہیں جاتے پا انجام فیصلے یہ جب
 کے کمیٹی کی داخلے اور شناخت کو سرپرستوں
 ہے۔ جاتا کیا آگاہ سے فیصلے
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 خدمات تدریسی 1
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 کار  طریقہ  کے  اپیل
 پیشہ کا ڈویژن سکول یا سرپرست یا والدہ یا والد اگر

 کے خدمات یا داخلہ اہلیت،  رکن کا عملےکے  پروگرام
 اور شناخت فرد وہ تو ہوں نہ متفق سے فیصلے کے تعین
 اپیل ہے۔ سکتا کر اپیل خالف کے فیصلے کے کمیٹی داخلہ
 کو سرپرستوں یا والدین درخواستیں،  کی تقرری کو کمیٹی

 کے دن 90 کے دینے اطالع کے کمیٹی داخلہ اور شناخت
 ے۔چاہیئ کرنی اندر اندر

 میں سکول پر طور عام درخواستیں کی تقرری کی اپیل

 طرف کی استانی/استاد ریسورس ایجوکیشن گفٹڈ موجود
 سرپرست قانونی یا والدین ہیں۔ جاتی کروائی جمع سے

 ایجوکیشن گفٹڈ یا کے کر فون پر 703.791.7400 بھی
 درخواست کی  مالقات کے کر میل ای کو سپروائزر کے
 پر پیج ویب کے ایجوکیشن گفٹڈ میل یا وہ ہیں۔ سکتے کر
 ہے۔ دستیاب تحت کے سٹاف اور آفس

 عمل کا اپیل عمل،  یہ تحت کے ضوابط ورجینیا اگرچہ، 
 اپیل میں سکولز پبلک کاؤنٹی ولیئم پرنس مگر ہے کہالتا
 ہے۔ کرتی کام پر تشخیصی کمیٹی کے طور کمیٹی

 کردہ پیش کے استانی/استاد ریسورس اراکین کے کمیٹی
 سکول اساتذہ، کے جماعت کمرۂ گے۔ لیں  جائزہ کا بوتوںث

 کر پیش ثبوت مزید طلباء اور سرپرست یا والدین منتظمین، 
 میں بارے کے خدمات اور داخلہ اہلیت،  کمیٹی ہیں۔ سکتے
 ہے۔ رکھتی سامنے کو ثبوتوں تمام لیے کے کرنے فیصلہ
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5  برائے گفٹڈ طلباء

 استانی/استاد ریسورس ایجوکیشن گفٹڈ  اور جاتا کیا مکمل فارم  ریفرل 
 ہے۔ جاتا کروایا جمع پاس کے

 اور  شناخت سے سرپرست قانونی یا والدین استانی/استاد ریسورس
 ہیں۔  کرتے وصول اجازت  کی کرنے آغاز  کو عمل  کے داخلہ

 ہے۔ جاتا کیا مکمل اندر اندر  کے دونوں تدریسی 90 عمل یہ

 :ہیں کرتے اکٹھے ثبوت  سے ذرائع مختلف استانی/استاد ریسورس

 نمونے؛ کے کام  کے طالبہ/طالبعلم •

 ؛رپورٹیں سے افراد ور پیشہ اور  والدین •

 دستاویزات؛  کے کارکردگی میں جماعت •

 نتائج۔ کے ٹیسٹ ایپٹیٹیوڈ •

 ان اور  ہے لیتی جائزہ کا ثبوتوں کمیٹی ڈویلپمنٹ پروفائل سکول
 کو کمیٹی داخلہ اور شناخت کی ڈویژن  سکول پر، بنیاد کی ثبوتوں

 ہے۔  کرتی فراہم  معلومات

 اگر  ہے۔ لیتی جائزہ کا اہلیت  کی خدمات کمیٹی داخلہ اور  شناخت

 طالبہ /طالبعلم اس کمیٹی تو  ہے، اہل کا خدمات طالبہ/طالبعلم ایک 
 ہے۔ کرتی فیصلہ  کا خدمات  اور داخلہ  مناسب کے

 بارے کے خدمات یا  داخلہ اہلیت، کو کمیٹی داخلہ  اور  شناخت اگر
 اطالع  کو والدین  تو چاہیئے ثبوت مزید  لیے کے کرنے فیصلہ میں

 کیلیئے کرنے فیصلہ کو  پروفائل کے طالبہ /طالبعلم بعد، کے دینے
 گا۔ جائے رکھا غور زیر کو پروفائل تک  کرنے اکٹھا ثبوت مزید

 اور شناخت کو  سرپرست قانونی  یا والدین استانی/استاد ریسورس   
 ہے۔ کرتی آگاہ ذریعے کے خط  سے فیصلے کے کمیٹی داخلہ

 کے خدمات یا داخلہ،  اہلیت، کو سرپرستوں قانونی یا والدین اگر   

 کے استانی/استاد ریسورس تو ہیں خدشات  کوئی متعلق سے فیصلہ
 کی اپیل کر  سپروائزر کے ایجوکیشن گفٹڈ  راست  براہ  یا ذریعے

 ہے۔  سکتی جا کروائی جمع درخواست 

 اندر کے دنوں  تدریسی 90 کے نوٹیفیکیشن کے فیصلہ  درخواست 
 چاہیئے۔ جانی کروائی جمع اندر
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 خدمات تدریسی 1
1  

 سروسز ایجوکیشن گفٹڈ
 تک بارہ گریڈ سے کنڈرگارٹن والے جانے کیے شناخت
 پیش انتخابات کے خدمات متواتر اور مسلسل کو طلباء کے
 ایجوکیشن گفٹڈ اور جماعت کمرۂ میں جن ہیں جاتے کیے

  ہیں۔ شامل سروسز ریسورس

 کو طلباء گئے کیے شناخت لیے کے سروسز ایجوکیشن گفٹڈ
 وقت،  تدریسی ساتھ کے طلباء کے عمر اپنی پر طور الزمی
 اپنے اور وقت،  تدریسی ساتھ کے ساتھیوں تعلیمی اور ذہین
 اور ذہنی انتخابات کے خدمات چاہیئے۔ گزارنا وقت پر طور

 ہیں۔ گئے کیے ڈیزائن لیے کے بڑھانے کو ترقی تعلیمی
 تحقیق قومی ورجینیا،  ڈویژن، سکول عملیاں حکمت تدریسی

 حکمت تدریسی ہیں۔ ہوتی مبنی پر بنیاد کی مشقوں بہترین کی
 اور تعاون اور  امتیاز،  میں نتائج اور عمل مواد،  عملیاں
  ہیں۔ کرتی حمایت کی عکاسی

 کی طالبہ/طالبعلم
 کی ترقی تعلیمی 

 رپورٹنگ اور جانچ
مخصوص لیے کے 

 بنیاد کی تحقیق 
طریقے بہترین پر

 ہیں۔ ضروری
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7  برائے گفٹڈ طلباء

 گئے کیے شناخت لیے کے خدمات پروگرام،  یایلیمنٹر

 ہر ساتھ کے استانی/استاد ریسورس کو طلباء یایلیمنٹر

 ہے۔ کرتا فراہم موقع کا کرنے کام مرتبہ 28 سال

 جسے ہیں ملتے لیے کے منٹ 45 تقریبا   طلباء کنڈرگارٹن
 اور ایک گریڈ ہے۔ جاتا کیا تقسیم پر شیڈول کے ہفتوں دو

 ملتے پر شیڈول وار ہفتہ لیے کے منٹ 45 طلباء کے دو

 وار ہفتہ لیے کے منٹ 90 تقریبا   طلباء کے تین گریڈ ہیں۔
 ہیں۔ ملتے پر شیڈول

 لیے کے منٹ 225 تقریبا   طلباء کے پانچ اور چار گریڈ
 حاصل پر شیڈول وار ہفتہ خدمات ریسورس راست اہبر

 ہیں۔ کرتے

 شیڈول وار ہفتہ برابر کے منٹ 90 طلباء میں، سکول مڈل
 گفٹڈ سکول ہیں۔ کرتے وصول خدمات ریسورس پر

 متبادل ایک ذریعے کے کمیٹی ایڈوائزری ایجوکیشن
 ہیں۔ سکتے کر قائم شیڈول

 کورس ڈوانسڈای شیڈول کے طالبہ/طالبعلم میں،  سکول ہائی
 ہو مختلف پر بنیاد کی دستیابی کی مواقعوں کے کام کے

 کی کمیٹی ایڈوائزری ایجوکیشن گفٹڈ تک جب ہیں۔ سکتے
 طلباء جاتا،  کیا نہیں منظور منصوبہ متبادل سے طرف

 گھنٹے 18 کم از کم کے خدمات ریسورس راست براہ
 گے۔ کریں وصول



1 

 خدمات تدریسی 1
1  

 ےمنصوب  مختلف  کے خدمات
 کے پریڈ گریڈنگ پہلے سال ہر سرپرست قانونی یا والدین
 یہ ہیں۔ کرتے وصول منصوبہ کا سروسز امتیازی میں آخر

 سی کون کو طالبہ/طالبعلم ہر ہے کرتا ظاہر منصوبہ
 کمرۂ پر،  لیول یایلیمنٹر گی۔ جائیں کی فراہم خدمات
 کے تعاون کے اساتذہ ریسورس اور اساتذہ کے جماعت
 لیول کے سکول مڈل ہیں۔ جاتے بنائے صوبےمن یہ ذریعے

 ساتھ کے خدمات کی جماعت کمرۂ اساتذہ،  ریسورس پر، 
 پر،  لیول سکول ہائی ہیں۔ جاتے بنائے منصوبے کر مل

 منصوبہ سے تعاون کے استاد ریسورس اور طالبہ/طالبعلم
 ہیں۔ جاتے کیے تیار

 رپورٹس  سی پروگر کی ایجوکیشن  گفٹڈ
 ایلیمنٹری والے کرنے وصول سروسز ریسورس راست براہ

 گفٹڈ سمسٹر،  ہر سرپرست یا والدین کے طلباء کے سکول
 ہیں۔ کرتے وصول رپورٹ پروگرس کی ایجوکیشن

 یا مڈل والے کرنے وصول سروسز ریسورس راست براہ
 ایجوکیشن گفٹڈ سرپرست یا والدین کے طلباء کے سکول ہائی
 ایک کم از کم دوران کے سال تعلیمی رپورٹ پروگرس کی

 تعلیمی کی طالبہ/طالبعلم رپورٹس یہ ہیں۔ کرتے وصول دفعہ
 جنہیں سرپرست یا والدہ یا والد کوئی ہیں۔ دستاویز کی ترقی
 انہیں ہو،  نہ وصول رپورٹ ساپروگر تک جوالئی یکم

 چاہیے۔ کرنا مطلع کو ایجوکیشن گفٹڈ برائے سپروائزر
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 9 برائے گفٹڈ طلباء

 اساتذہ کے روم کالس
 تعاون ساتھ کے
 انتخابات کے سروس تعاون ساتھ کے اساتذہ کے روم کالس
 لیے کے طلباء تعاون یہ ہے۔ کرتا حمایت کی تسلسل کے

 ہے۔ کرتا مہیا بھی خدمات متواتر اور مسلسل

ایلیمنٹری سکول میں، طلباء اپنے کمرۂ جماعت کے اساتذہ 
کا ریسورس اساتذہ کے تعاون سے فراہم کرتے ہیں۔ 

 فراہم مواد افزودگی لیے کے جماعت کمرۂ اساتذہ ریسورس
 درجے اعلی دوران کے وقت توسیعی بنیادی یا ہیں کرتے
 ہیں۔ کرتے تمعاون میں کام کے

 مضبوطی تعلیمی میں شعبوں اپنے طلباء کے سکول مڈل
 یا ریاضی توسیعی یا زبان فنون توسیعی پر بنیاد کی

 ہیں۔ سکتے لے داخلہ میں جماعتوں دونوں

 کی پروگرام کردہ پیش میں سکول ہائی ہر میں،  سکول ہائی

 انٹرنیشنل -پری داخلہ،  ایڈوانس-پری طلباء پر،  بنیاد
 کے کورسز ایجوکیشن سیکنڈری یا ڈپلومہ،  بیکولوریٹ
 ہیں۔ سکتے لے داخلہ میں سرٹیفکیٹ جنرل انٹرنیشنل
 داخلہ، ایڈوانس طلباء یہ ہیں،  بڑھتے آگے وہ جیسے جیسے

 سرٹیفکیٹ انٹرنیشنل ایڈوانسڈ یا ڈپلومہ بیکولوریٹ انٹرنیشنل
 ہیں۔ سکتے لے داخلہ میں کورسز ایجوکیشن آف
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 تدریس  اور نصاب
 خدمات کی جماعت کمرۂ
 ماڈل،  روم کالس متواتر لیے کے تدریس اور نصاب
 مشتمل پر بنیاد کی تحقیق قومی اور ورجینیا ڈویژن،  سکول
 لیے کے ساخت کی خدمات کی روم کالس افعال بہترین
 ہیں۔ جاتے کیے فراہم

 خدمات راست براہ کی  ریسورس
 کے تدریس اور بنصا کیلیئے سروسز ایجوکیشن گفٹڈ
 میں ان ہیں۔ ہوتے مددگار لیے کے نتائج کے متعلم ماڈل

 William and Mary) ماڈل کریکولم انٹیگریٹد
 کریکولم پیرالل اور ، (مرکز کا ایجوکیشن گفٹڈ میں کالج
 ۔(ایشن ایسوسی قومی کیلیئے بچوں گفٹڈ) ماڈل

 مربوط باہم،  ایک پروگرام ریسورس کا تدریس اور نصاب
 جماعت بارہویں سے کنڈرگارٹن ہے۔ کرتا مرتب ڈیزائن
 پر مہارتوں کی صدی ویں21 تصورات کے نظاموں تک

 ہیں۔ منحصر

 سوچ  ناقدانہ

 سوچ  تخلیقی

 اشتراک 

 رابطہ 

 سوچ  تصوراتی

 کے نتیجے اور عمل مواد،  میں شعبہ یا مضمون ہر یہ
 تعاون کو متعلم ڈیزائن شدہ مکمل ہے۔ مشتمل پر معیارات

 جاتا بن ماحول تدریسی لیے کے معاونت میں عکاسی اور
 ہے۔

 نتائج  کے متعلم
 اور پروگرام مواد،  سے مدد کی عکاسی اور عقل کے متعلم
 نتائج ان ہیں۔ جاتے کیے قائم نتائج کے متعلم میں نتیجے
 ذریعے کے رپورٹ پروگراس کی ایجوکیشن گفٹڈ کی

 ہے۔ جاتی کی تشخیص

 کے جماعت پروگرام لیے کے طلباء میں، ایلیمنٹری
 فنون ،طلباء میں پروگرام اس گا۔ کرے وسیع کو نصاب
 اور تاریخ زبان، 
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11  برائے گفٹڈ طلباء

 کو مضامین کے سائنس اور ریاضی،  سائنس،  سماجی
 معائنہ کا تعلقات درمیان کے مضامین ان وہ ۔یںہ ےجانت
 ہیں۔ کرتے بھی

 ان کی طالبہ/طالبعلم یونٹ الکلیاتی بین میں، سکول مڈل
 تعلقات درمیان کے شعبوں کے مضامین مطالعہ زیر کے

 میں مراکز کے سیکھنے انفرادی ہیں۔ کرتے مدد میں بنانے
 پسندیدہ اپنے طلباء کے سکول مڈل ہوئے،  کرتے کام

 وکیل،  سائنسدان،  مصنف،  ہوئے کرتے مطالعہ کا مضامین
 کر فرض کردار کے رامرپروگ کمپیوٹر یا تعمیرات ماہر

 ہیں۔ سکتے

 پروگرام سیمینار ریفلیکٹو طلباء پر،  لیول سکول ہائی
 کے ان کو طلباء پروگرام یہ ہیں۔ سیکھتے ذریعے کے
 مدد میں بنانے تعلقات درمیان کے مضامین مطالعہ زیر
 کے دنیا کو طلباء ہے۔ گیا کیا ڈیزائن لیے کے دینے
 سوال پر وضوںمفر اور بوجھ سمجھ اپنی میں بارے
 ہے۔ جاتا کیا چیلنج لیے کے اٹھانے

 عمل  رفتار تیز
 میں زمروں کے“ طالبہ/طالبعلم ”700 یا“ تدریس ”600
 ضوابط، نامزد کے سکولز پبلک کاؤنٹی ولیئم پرنس

 لیے،  کے بڑھانے رفتار تعلیمی مناسب کی طلباء انفرادی
 ہیں۔ کرتے وضاحت کی کار طریقہ مخصوص

 پرفارمنگ  یا/اور بصری
 شناخت میں آرٹس

 یا/اور بصری کو طلباء میں گریڈ بارہویں سے ویںن
 ہے۔ جاتا کیا شناخت لیے کے خدمات کی آرٹس پرفارمنگ
Colgan پرفارمنگ و فائن ےئبرا نٹریس میں سکول ہائی 

 صوتی موسیقی،  آالت رقص،  ذریعے کے( CFPA) آرٹس
 اور تحریر،  تخلیقی تھیٹر،  ٹیکنالوجی،  کی موسیقی موسیقی، 
 ۔جاتی ہیں کی فراہم خدمات میں بارے کے فنون بصری

CFPA کے آڈیشن اور درخواست لیے،  کے داخلے میں 
 کا درخواست گا۔ جائے کیا مکمل عمل کا شناخت ذریعے
 تاریخ حتمی کی جس گا ہو شروع میں خزاں موسم عمل

 کوششوں کی ان کی طلباء میں،  پروگرام گی۔ ہو میں دسمبر
 کے تدریس وہ تاکہ ہے جاتی کی افزائی حوصلہ میں

 کو فنون جو سکیں کر حاصل عبور پر حّصوں مشترکہ
 ان کی طلباء ہے۔ کرتا پیدا استعداد وسیع میں سمجھنے
 فن کے یونیورسٹی جو ہے جاتی کی تربیت میں مہارتوں
 اور ہیں ضروری لیے کے ہونے کامیاب میں پروگرام
 تخلیقی اور کامیابی، تعلیمی کرنے،  اظہار کا خود تخلیقیت،

 ہے۔ جاتی کی افزائی حوصلہ کی بڑھانے کو سوچ
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 گورنرسکولز ورجینیا  

 سکول  گورنرز  ایئر-اکیڈیمک ریجینل ورجینیا

 بمقام  سکول گورنر
Innovation Park 

  کا یونیورسٹیجارج میسن 

کیمپس ٹیکنالوجی و سائنس  

10900 University Boulevard 

Manassas, VA 20110-2203 

703.993.7027 

 ولیئم پرنس، Park Innovationگورنرز سکول بمقام 
 سکولوں کے  پارک مناسس سٹی،  منانس سائنس،  کاؤنٹی، 
 ریاضی اور انجینئرنگ،  کنالوجی، یٹ کے لیے

(STEM)ہے۔ منصوبہ کا تعلیم کی 
 میسن جارج جو

 کے یونیورسٹی
 چالیا سے اشتراک

 صبح طلباء ہے۔ جاتا
 سکول گورنر میں

 ہر اور ہیں جاتے
 ایک میں دوپہر

 لیے کے جماعت
 سکول ہائی اپنے
ہیں۔ آتے واپس  

 تدریسی کا پروگرام
حیاتیات ڈیزائن  
 ریاضی اور کیمیا

 ساتھ کے 
 طبعیات، 

 اور انجینئرنگ
 ساتھ کے تحقیق لیبارٹری اور تصورات کے ٹیکنالوجی 

 دوران کے عمل کے علم تحصیل ہے۔ ضم میں ڈوری
 کے نگرانی اور ہے جاتی دی پر تحقیق عملی توجہ مرکزی
 سطح کی یونیورسٹی اور حکومت،  صنعت،  کاروبار،  ساتھ
 ہے۔ جاتی کی فراہمی کی مواقعوں پر

 میں اس طلباء والے جانے یںم کالسوں جونیئر بااہل
 ہائی ہر اور الئن آن درخواستیں ہیں۔ قابل کے لینے داخلہ
 گی۔ ہوں دستیاب بعد کے نومبر یکم میں سکول
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 سکول ہائی جیفرسن تھامس
 ٹیکنالوجی و سائنس برائے

6560 Braddock Road 

Alexandria, Virginia 22312 

  سکول تھامس جیفرسن ہائی
ٹیکنالوجی و سائنس برائے  
 امتحان اور درخواست ایک جو سکول،  گورنر ریجنل ایک
 قبول کو طلباء کے کاؤنٹی ولیئم پرنس ذریعے کے عمل کے

 کو طلباء کے جماعت آٹھویں والے رکھنے دلچسپی ۔ہے کرتا
 کرنا اصلح پیکٹ معلوماتی سے کونسلر سکول کے سکول مڈل

 داخلہ کے Thomas Jefferson معلومات مزید چاہیئے۔

 ویب سائٹ یا پر 571.423.3770سے دفتر
www.fcps.edu/registration/thomas-jefferson-admissions 

 ہیں۔ سکتی جا کی حاصل سے

 سکولز  گورنر  ریزیڈینشل سمر ورجینیا
 ریسیڈنشل سمر طلباء کے جماعت گیارہویں اور دسویں
 کے دینے درخواست میں پروگراموں کے سکول گورنر
 ہیں۔ ہوتے منعقد پر کیمپس کالج پروگرام سمر یہ ہیں۔ اہل
 اور سائنس ریاضی،  ہیومینیٹیس،  زراعت،  پروگرام یہ

 اور بصری اور طب،  اور سائنس الئف ٹیکنالوجی، 
 سائنس میرین اور انجینئرنگ یہ ہیں۔ میں آرٹس پرفارمنگ

 تعلیم کی زبان ملکی غیر ہیں۔ کام ساتھ کے نگرانی میں
 درخواستیں ہیں۔ موجود مواقع کے کرنے شرکت بھی میں

 ایجوکیشن گفٹڈ سکول  ہائی گی۔ ہوں دستیاب سے اکتوبر

 میں بارے کے پروگراموں ان استانی/استاد ریسورس
 گے۔ کریں فراہم معلومات

http://www.fcps.edu/registra-
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 ترقی  وارانہ پیشہ  
 تقاضوں کے ضوابط ورجینیا مواقع کے ترقی وارانہ پیشہ
 مطابقت ساتھ کے اہلیت کی اساتذہ مخصوص مطابق کے

 ہیں۔ رکھتے

  ایجوکیشن  گفٹڈ
 اساتذہریسورس 

 کہ ہے جاتا کیا تقاضا سے اساتذہ ریسورس ایجوکیشن گفٹڈ

 کے کرنے قبول پوزیشن کی استانی/استاد ریسورس وہ
 اندر اندر کے سال تین

 میں ایجوکیشن گفٹڈ
 الئسنس کا ورجینیا
کریں حاصل  

 اساتذہ ریسورس
 منصوبے کر مل

ہیں۔ بناتے  

 جماعت کمرۂ
اساتذہ کے  
کے جماعت کمرۂ  

ایجوکیشن گفٹڈ اساتذہ 

 ساتھ کے طلباء گئے کیئے شناخت پر طور کے متعلمین کے 

 سائنس اور ریاضی علوم،  سماجی اور تاریخ،  ، (زبان) انگریزی
 آف سٹینڈرڈز ورجینیا ہیں، کرتے کام میں شعبوں کے

 سال پانچ کو ایکریڈیشن ڈویژن سکول پر بنیاد کی ایکریڈیشن
 کا ورجینیا ہے۔ اجات کیا تقاضا کا کرنے مکمل اندر اندر کے

 کرنے پورا کو تقاضے کے" خدمات متواتر اور مسلسل" ضابطہ
راست براہ اور جماعت کمرہ طلباء شدہ شناخت کیلیئے  
 خدمات ریسورس گفٹڈ

 ہیں۔ کرتے وصول
 پورا کو تقاضے اس

 کیلیئے،  کرنے
 کو طلباء شدہ شناخت

 کمرۂ رفتار تیز
 اساتذہ کے جماعت

 کمرۂ ساتھ کے
 ھارک میں جماعت

 ہے۔ جاتا
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 منصفانہ کی طلباء
 نمائندگی

 کی طالبہ/طالبعلم میں سکولز پبلک کاؤنٹی ولیئم پرنس
 سے نظر نقطہ ثقافتی کثیر،  اور عالمی قومی،  تدریس
 ہے۔ جاتی بڑھائی

 نمائندگی  یکساں کی طلباء
 کے نمائندگی منصفانہ کی خدمات گفٹڈ لیے کے طلباء
 گفٹڈ اور منصوبے کے عملی حکمت ڈویژن سکول لیے، 

 االنہس ذریعے کے رپورٹ کی کمیٹی یایڈوائزر ایجوکیشن
 مخصوص ےک متعلموں متنوع ہے۔ کرتا نگرانی

 جکیمبر داخلے،  میں پروگراموں ایڈوانس اور پروگراموں
 ڈپلومہ پروگرام ٹبیکولوری انٹرنیشنل اور پروگراموں

 ہے۔ جاتا رکھا نگرانی زیر بھی کو رسائی تک کورس

 اور معاونت اور شناخت کی والوں سیکھنے انگریزی
 کی طلباء متعلمین،  والے صالحیت معمولی غیر دوہری
 میں والوں سیکھنے انگریزی ہیں۔ حّصہ کا نمائندگی یکساں

 لیے کے والوں بولنے زبانیں دیگر جو ہیں شامل بھی وہ

 غیر دہری ہیں۔ اہل کے( ESOL) خدمات کی انگریزی
 جو ہیں شامل وہ میں متعلمین والے صالحیتوں معمولی

 کے دونوں خدمات کی ایجوکیشن گفٹڈ ورا تعلیم خصوصی
 مخصوص کی معذوریوں کی جن متعلمین وہ اور ہیں اہل

نصوبہ بندی کے م تعلیمی کو جن ہیں موجود دستاویزات

 غور رکھنا چاہیے۔ وقت زیر
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 خدمات تدریسی 1
1  

 اور والدہ یا والد

 شمولیت کی کمیونٹی
 والد میں منصوبے کے عملی حکمت کی ڈویژن کولس
 بہتری مسلسل میں شمولیت کی کمیونٹی اور والدہ یا

 کے ےممکال بشمول ہیں گئے کیے قائم اہداف کے بنانے
 ور۔ؤ پر زپھیال ساتھ کے معاونت اضافی کیلیئے مواقع

 ایجوکیشن گفٹڈ
 کمیٹی  ایڈوائزری 

 گفٹڈ وہ کہ ہے اختیار پاس کے رکن بورڈ سکول ہر
 کرے۔ مقرر نمائندہ ایک میں کمیٹی ایڈوائزری ایجوکیشن
 ہولڈر سٹیک ملٹی تعین کا ارکان کے کمیٹی ممکنہ اضافی

 ہے۔ جاتا کیا پر تجویز گئی کی پیش سے طرف کی
 ممکنہ اضافی کردہ نامزد کا ان یا سکولز برائے سپرنٹنڈنٹ

 بات اس تاکہ ہیں لیتے جائزہ کا فہرست کی راکینا کمیٹی
 کو خدمات تعلیمی کی طلباء گفٹڈ کہ سکے جا بنایا یقینی کو

 ہو عمل طرح پوری پر ضوابط کے ورجینیا والے دیکھنے
 ہے۔ رہا

 کمیٹیوں اور کونسلوں مشاورتی اراکین کے بورڈ سکول
 کے کار طریقہ تعیناتی شدہ قائم سے پہلے لیے کے

 برائے سپرنٹنڈنٹ ہیں۔ کرتے ںتقرریا اپنی ذریعے
 کمیٹی ممکنہ اضافی سامنے کے بورڈ سکول سکولز، 
 ہیں۔ کرتے پیش کیلیئے منظوری فہرست کی ممبران
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3
17  برائے گفٹڈ طلباء

 تعلیمی کی ءطلبا گفٹڈ تحت، کے  ضوابط  ورجینیا 
 ممبران، کمیٹی تمام لیے، کے  کرنے  مہیا خدمات
 ہیں۔ جاتے کیے تعینات ذریعے کے بورڈ سکول 

 کا اثر کے پروگرام
 جائزہ ساالنہ

 کے اثر کے پروگرام
 کے جائزے ساالنہ
 ہیں۔ قائم کار طریقہ
 کیلیئے،  حمایت اس

 کے منصوبے
 پر حّصوں مختلف

 بنیاد کی باقاعدگی
 دینے توجہ پر

 ایک کیلیئے
 کیا تیار منصوبہ

 ہے۔ گیا

 سالہ پانچ ایک لیے کے حمایت کی جائزے اس
 ہے۔ گیا کیا تیار الئن ٹائم واال جانے دہرایا

 کا اثر کے خدمات گفٹڈ کا کمیٹی ایڈوائزری ایجوکیشن گفٹڈ
 معلومات سال، ہر ہے۔ کردار مرکزی میں کرنے تجزیہ
 کا سکولوں کمیٹی پر،  طور کے عمل کے کرنے اکٹھی

 ہے۔ سنتی سے پینل کے طالبہ/طالبعلم اور ہے کرتی دورہ

 چاہتا کرنا فراہم خدمات ذریعے کے ماڈل اس سکول اگر
 رینج کی ماڈل شدہ قائم میں پالن ایجوکیشن گفٹڈ جو ہے
 اترنے پورا پر ضوابط کے ورجینیا تو ہے مختلف سے
 ایک سے کمیٹی ایڈوائزری ایجوکیشن گفٹڈ یلیئے،ک

 ہے۔ ضروری منظوری اور جائزہ کا منصوبے تحریری

 پبلک کاؤنٹی ولیئم پرنس کمیٹی،  ایڈوائزری ایجوکیشن گفٹڈ
 برائے سپرنٹنڈنٹ پر نتائج کے ایجوکیشن گفٹڈ میں سکولز
 کرواتی جمع رپورٹ ساالنہ کو بورڈ سکول اور سکولز
 ہے۔




