
اگال قدم
کیا ہے؟

فیملی کنکشن کیلئے اپنے بچے/بچی کے 
استاد سے ملیں۔ ایک دوسرے کو جاننے 

کا یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔

اپنے بچے یا بچی کے استاد سے 
پوچھیں کہ انہیں WaKIDS کی 

کارروائی کی معرفت آپ کے بچے/
بچی کے بارے میں کیا معلوم ہوا ہے۔

+  اگر آپ کا بچہ/بچی پری اسکول یا نگہداشت طفل میں ہے تو، براہ 
کرم ابتدائی  تعلیم فراہم کنندہ سے آپ کو جو معلومات موصول ہوئی 

ہیں ان کا اشتراک کرنے پر غور کریں۔

+  نیز آپ نے اپنے بچے /بچی کی جو تشخیص کروائی ہوسکتی ہے 
اس سے موصولہ معلومات کا بھی اشتراک کرنے پر غور کریں۔

�اوائل نومبر
 تک:

اسکول کی 
�شروعات 
ہونے پر:

2.

1.

استاد سے اس طرح کے سواالت پوچھیں:

+  آپ کی معلومات کے مطابق میرا بچہ/بچی کون سا کام اچھی 
طرح کر سکتا/سکتی ہے؟

+  کالس روم میں کیے جانے والے کام میں مدد کرنے کیلئے میں 
گھر پر کیا کرسکتا/سکتی ہوں؟

وسائل:

360-725-6161

لہذا آپ مدعو ہیں

2013
13-0032

اپنے بچے/بچی کے روشن 
مستقبل کیلئے یہاں تشریف الئیں

 کنڈرگارٹن کو اپنے
بچے/بچی کیلئے ایک زبردست 

تجربہ بنانے میں مدد کیلئے 
 ہمارے ساتھ کام کرنے 

کا شکریہ!

...اسکول میں آپ کے بچے/بچی کی منتقلی اور 
پرورش میں مدد کیلئے تیار کردہ ایک پروگرام میں 

شرکت کے واسطے۔

WaKIDS
کی مہم میں آپ کا خیر مقدم ہے

کنڈرگارٹن
میں داخل ہونا

آپ اور آپ کے بچے/ بچی کیلئے ایک بڑا سنگ میل ہے!

WaKIDS کی ویب سائٹ 
www.k12.wa.us/WaKIDS

 “!Introducing Me” )“میرا تعارف کروانا!”( نامی ایک کتابچہ جو 
فیملی کنکشن سے متعلق گفتگو میں بارے میں رہنمائی کیلئے ہے

http://bit.ly/18vFfzN

 واشنگٹن اسٹیٹ کا ابتدائی  تعلیم اور نشوونما سے متعلق 
رہنما خطوط )ارلی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ گائیڈ الئنز(،

پیدائش سے لے کر تیسرے گریڈ تک 
http://bit.ly/LjwnC6

کنڈرگارٹنز میں داخل ہونے پر پائے جانے والی اور WaKIDS کے 
ذریعہ متعین کردہ عمومی خصوصیات 

http://bit.ly/12QBJvy

WaKIDS اور واشنگٹن اسٹیٹ کے معیارات 
http://bit.ly/19mBRtW



کامیابی کی راہ:

کیا: 

کیا ہے؟

کب: 

کہاں: 

کیوں:

کنکشن

بچے 

ابتدائی تعلیم 

کی تشخیص

فیملی 

نتیجہ

سارے 

میں باہمی تعاون

اہل خانہ اور اساتذہ آپ 
اور آپ کے بچے/ بچی کو 
جاننے کیلئے شراکت کر 

رہے ہیں۔

 اساتذہ بچوں/بچیوں کی 
 صالحیتوں کی نشاندہی کرکے 
 اس تعاون کو ہدف بناتے ہیں 
جہاں اس کی سب سے زیادہ 

ضرورت ہوتی ہے۔

 کنڈرگارٹن کے اساتذہ اور 
ابتدائی  تعلیم کے فراہم کنندگان 
کامیابی سے ہمکنار ہونے میں 

بچوں کی مدد کیلئے معلومات کا 
اشتراک کر رہے ہیں۔

 اسکول میں آپ کے 
 بچے/بچی کی کامیابی کی 
سمت ایک راہ کی تخلیق۔

.WaKIDS

جب آپ کا بچہ کنڈرگارٹن میں داخل ہو۔

آپ کے بچے کے نئے اسکول میں۔

اس وجہ سے کہ ایک ساتھ کام کرکے، 
ہم تاحیات  تعلیم کیلئے بہترین ممکنہ 

شروعات کرسکتے ہیں۔

واشنگٹن کنڈرگارٹن انوینٹری آف ڈیولپنگ اسکلز — یا 
WaKIDS — درج ذیل امور کیلئے ایک عمل ہے:

 • کنڈرگارٹن میں طلباء اور ان کے خاندانوں کا خیر 
مقدم کرنا۔

• طلباء کی صالحیتوں کی تشخیص کرنا۔

• بچوں/بچیوں کی نشوونما اور  تعلیم کی خصوصیات پر 
گفتگو کرنا تاکہ انہیں اسکول میں کامیاب ہونے کا اہل 

بنایا جائے۔

آپ کے بچے کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ اس 
ٹیم کے/کی ایک اہم ممبر ہیں جو آپ کے بچے/بچی کی تعلیم 
میں تعاون کرے گی اور کنڈرگارٹن میں منتقلی کو ممکنہ حد 

تک آسان بنائے گی۔


