
   

 
 

 

 کی خدمات کا نیوز لیڻرمکالمہ AAP بیسڈ -موسم بہار کا اسکول 
 

 )AAPایڈوانسڈ اکیڈمک پروگرامز (
 ) کی خدمات کی جانچ  II-IIIبیسڈ ( لیول  -اسکول 

 
کے تمام طالب علموں کو تسلسل کے ساتھ اعلٰی سطح کے تعلیمی پروگراموں   K-8 گریڈز) FCPS(  فیئر فیکس کاؤنڻی پبلک اسکولز

میں زیاده معلومات کی فراہمی، پڑھانے کی رفتار میں تیزی ، اور وسعت ) POS( فراہم کرتے ہیں۔  پروگرام آف اسڻڈیز کی سہولتیں
جن سے ان میں اعلٰی سطح کی سوچ پیدا ہوتی ہے ۔  کے ذریعے، طالب علموں کو ایسے تعلیمی تجربے فراہم کیئے جاتے ہیں 

 -ہرایلیقنڻری سکول میں مندرجہ ذیل سطحوں کی اسکول ) AARTs( ریسورس ڻیچرز ڻیچرز، ایڈمنسڻریڻرز، اور ایڈوانسڈ اکیڈمک
 بیسڈ سہولتیں فراہم کرنے کے لیئے مل ُجل کر کام کرتے ہیں:

    

 ) I(لیول   K-6تنقیدی اور تخلیقی فکر کے اسباق، گریڈز   •
کی خدمات حاصل کرتے ہیں جو تنقیدی اور تخلیقی مہارتیں سکھانے  Iتک کے تمام طالب علم لیول  6 کنڈرگارڻن سے گریڈ

تمام کالسوں میں ایڈوانسڈ اکیڈمک ریسورس ڻیچر نمونے کے اسباق ترتیب دیتے ہیں،    کے مااڈل لیسنز پر مشتمل ہے۔
طالب علموں کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے ڻیچرز پورے سال غور و فکر کے یہ اور   پھر  کالس روم ڻیچرز اور 
کی شناخت کے عمل کے  AAP طالب غلوں کا ان مااڈل لیسنز پر ردعمل کرتے ہیں  ۔ طریقے کالس روم  میں استعمال

چیت میں اور دوسری ایک جزو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ۔  والدین بھی ان  طریقوں کو گھرانے  کے ساتھ بات 
تنقیدی اور تخلیقی طریقوں کی تفصیل اس ویب سائٹ  9 کے سرگرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں ۔  غور و فکر کرنے

 .  http://www.fcps.edu/is/aap/level1.shtml پر دستیاب ہے
 

 ) II(لیول  6سے  Kعالمانہ مضبوطی کے شعبوں میں امتیازی اسباق گریڈز  •
) عام تعلیم کے پروگرام میں ، کالس روم ڻیچر کے اشتراک سے ایسے اسباق AARTایڈوانسڈ اکیڈمک ریسورس ڻیچر (

ائی وسعت اور گہراور وسائل کے ذریعے   مزید چیلنج اور وسائل فراہم کرتےہیں  جن سے پروگرام آف اسڻڈیز میں مزید 
کی حدمات ذہانت کی نشونما کے پول کا حصہ ہے۔  اس سطح کی خدمات کی ضرورت کے  IIپیدا ہوتی ہے  ۔  لیول 

 فیصلے کے بارے میں ہر سال طالب علمون کی دوباره جانچ کی جاتی ہے۔
 

 )IIIتک (لیول  6سے  3ڻائم اعلی تعلیمی پروگرام، گریڈز  -پارٹ  •
عام تعلیم کے پروگرام میں ، کالس روم ڻیچر کے اشتراک سے ایسے اسباق ) AART( ورس ڻیچرایڈوانسڈ اکیڈمک ریس

ذریع  مزید چیلنج اور وسائل فراہم کرتےہیں  جن سے پروگرام آف اسڻڈیز میں مزید وسعت اور گہرائی  اور وسائل کے
سے براہراست حدایات حاصل کرتے  AARTمقامی سکول پرایڈوانسڈ اکیڈمک ریسورس ڻیچر پیدا ہوتی ہے  ۔  طالب علم

 AAP Curriculum and Resources to Support the ۔ سائٹ سے نصاب استمال کرتے ہیں ہیں، جو اس ویب
Differentiated Framework.  جو طالب علم لیول III  لیول  تک 6گریڈ کرتے ہیں وه کی خدمات کی نشاندہیIII  کی

 خدمات کا حصول جاری رکھتے ہیں۔
 

 
بیسڈ خدمات کی جانچ اسکول سال میں کسی بھی وقت ہوسکتی ہے مگر بہار میں یہ اگلے سال کی خدمات کا تعین کرنے  -اسکول 

 AAP) کی خدمات کے لیۓ  اس لنک پرIII اور II لیول( بیسڈ -کے لیۓ اسکول گیر سطح پر کی جاتی ہے۔  والدین یا سربراه سکول
III) Referral Form-Based Services (Level II-School جو"Formsکےنیچے اس ویب سائٹ "  www.fcps.edu/is/aap پر 

وا کے جانچ شروع کروا سکتے کو سپرنگ سکریننگ سے پہلے جمع کر AARTدستیاب ہے، پرایڈوانسڈ اکیڈمک ریسورس ڻیچر 
کی تمام سطحوں کی خدمات کے لیۓ، طالب علموں کو جانچنے کے لیۓ ، ایک سے زیاده معیار استعمال کیۓ جاتے  AAP ہیں۔.

کے ذریعے ان کے طالب علم کی اہلیت کے  ______________سربراه جنہوں نے ریفرل جمع کروایا ہے، ان کو ہیں۔  والدین یا
 تک مطلع کریں گے۔   _________بارے میں

 
درخواست کرنا چاہتے ہیں،تو وه مقامی سکول کی سکریننگ کمیڻی کی طرف  اپیل کی اگر والدین یا سربراه  نااہلی کے فیصلے کی

 درخواست جمع کرواسکتے ہیں۔    اپیل کی ۓ اعداد شمار کے ساتھ ایکسے غوروخوض کے لیۓ ن
 ں۔  ئی___________________پر جمع کروانئی معلومات __

 
 اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں، براِه مہربانی____________ سے رابطہ کیجیئے۔ 
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