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 2017 اگست، 24

 ،خاندان Lees Corner عزیز
 

Chantilly Pyramid ،  FCPSOn  کا اطالق جاری رکھیں گے، تعلیمی تبدیلی کا پالن جو اساتذه کو ان ذرائع تک کی رسائ میں
اضافہ کے ذریعے جو تحقیق پر مبنی تعلیم کو فروغ دیتے ہیں، انفرادی تعلیم کی اجازت دے گا۔  ایسا کرنے کے لیۓ، کنڈرگارڻن 

استعمال کرنے کے لیۓ ایک ذاتی تفویض کرده لیپ ڻاپ دیا  سے چھڻے گریڈ تک کے طلباء کو ایک بار پھر پورے تعلیمی دن میں
 جاۓ گا۔ 

 
تیسرے گریڈ سے چھڻے گریڈ تک کے طلباء کے پاس ضرورت کے مطابق ڈیوائس گھر لے جانے کا آپشن ہوگا، اگر ذاتی ڈیوائس 

ے ڻاپس اسکول کی امالک سطلباء کو تب تک لیپ آفس میں واپس بھیجا دیا گیا ہے۔ فارم کے ساتھ دستخط شده معاوضہ اسکول 
) فرنٹ 4باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ ذاتی ڈیوائس فارم کے ساتھ دستخط شده معاوضہ (صرف صفحہ نمبر 

 آفس میں واپس نا بھیج دیا گیا ہو۔  
 

مختلف زبانوں میں  کی ویب سائٹ پر والدین کے لیۓ ذرائع کے پیج پر Lees Corner ES اس خط اور فارم میں شامل معلومات
 والے سیکشن کے لیۓ دیکھیۓ۔ FCPSOn حاصل کی جاسکتی ہیں۔ درج ذیل لنک کا استعمال کرتے ہوۓ

.http://www2.fcps.edu/LeesCornerES/parent_resources.html 
 

 
پہال قدم کی تعمیر جاری ہے، براه مہربانی یاد رکھیۓ کہ یہ دونوں اسکول کے عملہ اور گھرانوں  1:1جیسے جیسے ہمارے حالیہ 

اس وجہ سے آپکو یہ بات سمجھنی چاہیۓ کہ یہ تبدیلی ایک تدریجی عمل ہوگا اور یہ ہمیں ایک  کے لیۓ ایک تعلیمی تجربہ ہوگا۔ 
 کو فروغ حاصل ہوگا۔ FCPS Portrait of a Graduate موثر بنیاد تعمیر کرنے میں مدد فراہم کرے گا جس سے

 
FCPSOn  :کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیۓ براه مہربانی اس ویب سائٹ پر جائیے

.information-more-www.fcps.edu/fcpsonhttps://  
   

پر  3500-227-703ان معلومات کا جائزه لینے کے بعد، مزید سوال ہونے کی صورت میں، براه مہربانی اسکول سے بال جھجک 
ستمبر کو ہونے والی بیک ڻو اسکول نائٹ  19اور   Mike Lis، 12، ہمارے اسکول بیسڈ ڻیکنالوجی ماہررابطہ کیجیۓ۔  مزیدبرآں، 

 کے دوران سوالوں کے جواب دینے کے لیۓ موجود ہوں گے۔ 

 
 مخلص،

 

 

 

Robert D’Amato                  VaRonica Sloan                                  Mike Lis 

 اسکول بیسڈ ڻیکنالوجی ماہر                      معاون پرنسپل                                   پرنسپل       

URDU 
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 طالب علم کے لیۓ ڈیوائس سے متعلق ہدایات
 

• FCPS  سے ادھار لی گئ اسڻوڈنٹ ڈیوائس کو صرفFCPS  کے تعلیمی پروگرام سے متعلق پراجیکڻس میں ہی استعمال
 کیا جانا چاہیے۔ اس کو طالبعلم کے لیے ذاتی یا سوشل ڈیوائس کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ 

ڈیوائس بہت قیمتی ہے، اور اسے مناسب طریقے سے استعمال کرنا چاہیۓ۔ اس کو پھینکنا یا گرانا نہیں چاہیۓ۔ اس کو  •
ر کی چھت یا ہڈ پر نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی پیدل چلنے کے راستے یا گلی میں یا اس کو ایسے کسی انداز میں کا

 نہیں برتنا چاہیے جس سے اس کے ڻوڻنے، گرنے یا اس کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ 
بہن بھائیوں، کزنوں یا دیگر اسڻوڈنٹ ڈیوائس صرف آپ کے استعمال کے لیے ہے۔ آپ کے دوستوں دیگر طالبعلموں،  •

 افراد کو اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تمام وقت اس کو پالتو جانوروں سے دور رکھیں۔ 
اسڻوڈنٹ ڈیوائس کو کالس روم، بس، ہال وے، لنچ روم، ِجم یا کیسی بھی عوامی جگہ پر بنا نگرانی کے نہیں چھوڑا  •

 جانا چاہیے۔ 
ہونے والے کیمیکلز، کھانے یا پینے کی اشیا، یا دیگر ایسے محلول کے نزدیک بیڻھ  ڈیوائس کو پانی، گھر میں استعمال •

 کر استعمال نہیں کرنا چاہیے جو اس کے برقی اجزا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ 
ڈیوائس کو جب باہر لے جانا ہو تو اس کو اس انداز میں محفوظ بنائیں کہ بارش، برفباری، برف، زیاده گرمی اور یا  •

 ی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ سرد
 استعمال نا کرنے کی صورت میں ڈیوائس کو ہر وقت ایک محفوظ جگہ پر رکھیں۔  •
 اسکول کے دن کے دوران استعمال کے لیۓ الۓ جانے کی صورت میں ڈیوائس کو مکمل طور پر چارج ہونا چاہیۓ۔  •
 پر محفوظ ہونی چاہیں۔     Google Appsیا  Blackboardتمام تعلیمی فائلیں کمپیوڻر کی ہارڈ ڈرائو پر نہیں بلکہ   •
یپ لآپ کے لیپ ڻاپ کے لیۓ تکنیکی مدد، آپکے اسکول میں، صرف اسکول کے اوقات کے دوران فراہم کی جاۓ گی۔  •

 کی وارنڻی حاصل ہے۔  FCPSڈیوائس کو ڻاپ کو مرمت کروانے کے لیۓ ریڻیل اسڻور پر مت لے جایۓ۔  
ایک اسڻوڈنٹ تکنیکی ڻیم، اسکول سے پہلے اور لنچ سیشن کے دوران، مقرر کرده مقام پر موجود تکنیکی عملہ اور  •

ڻاپ  آپ کے لیپپورٹ ڻیم ممبر کے پاس لے جائیے۔ ہوگی۔  شائع کیۓ ہوۓ اوقات کے دوران اپنا لیپ ڻاپ کسی ایک س
 کی مرمت کردی جاۓ گی یا آپکو ایک ڈیوائس ادھار دے دی جاۓ گی۔ 

عملہ کو گم شده/چوری ہوئ ڈیوائس کو بارے میں فوری طور پر اطالع دینی چاہیۓ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسکول کے  •
 آپ کی ڈیوائس چوری کی گئ ہے، تو فوری طور پر پولیس کو اطالع دیجیۓ۔ 

 
ی سال لیمدرج ذیل ان اشیاء کی فہرست ہے جو آپ کا بچہ حاصل کرے گا اور اشیاء کو تبدیل کرنے کی الگت اگر وه تع •

 کے آخر میں واپس جمع کرنے کے دوران واپس نا کی گئیں۔ 
 

HP Probook Laptop ($355.00) 
 
HP power adapter ($38.00)  

Device Sleeve ($12.00)  

 مستقبل میں حوالہ کے لیۓ اس فالئر کو کسی محفوظ مقام پر رکھیۓ۔

نوٹ:  آپکے بچے کے اسکول چھوڑنے کی صورت میں، اوپر دی گئ تمام اشیاء واپس کرنے کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔  واپس نا 
 کی گئ کوئ بھی چیز اسکول کی طرف ایک ادھار کے طور پر ریکارڈ کی جاۓ گی۔ 
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LCES لیپ ڻاپ چیک آوٹ فارم 
 

 کی تصدیق کررہے ہیں کہ:اس فارم پر دستخط کرکے آپ اس بات 
 ،)2صفحہ نمبر (آپ نے طالب علم کے لیۓ ڈیوائس سے متعلق ہدایات پڑھ لی ہیں  •
آپ اسڻوڈرٹ ڈیوائس چیک آوٹ پروگرام کی ذمہ داری اور گھر پر استعمال کرنے کے معاہده کی منظور ی پر دی گئ  •

 ، اور )3شرائط سے اتفاق کرتے ہیں (صفحہ نمبر 
کی طرف سے جاری کیۓ گۓ  لیب ڻاپ کو اسکول کی امالک سے باہر لے جانے کی  FCPSکہ آپ اپنے بچے کو  •

  اجازت دینے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔
 

براه مہربانی یاد رکھیۓ کہ جبکہ تمام طلباء کو تعلیمی دن کے دوران اسکول کی ڈیوائس تک رسائ حاصل ہوگی، وه ایک ذاتی 
 کتے ہیں۔ڈیوائس النے کا انتخاب بھی کرس

 
 براه مہربانی  ذاتی ڈیوائس استعمال کرنے سے متعلق درج ذیل معلومات نوٹ کیجیۓ:

 
ہر طالب علم کو تعلیمی مواد/ چیزیوں کی رسائ حاصل کرنے کی لیۓ ایک ڈیوائس کی ضرورت ہوگی۔ اگر کوئ ذاتی  .1

بورڈ ہونا  -ئس کے ساتھ ایک کیکی جاری کرده ڈیوائس کی جگہ استعمال کی جاتی ہے، تو ذاتی ڈیوا FCPSڈیوائس 
کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ اسمارٹ   Google Appsالزمی ہے اور تعلیم اور اسکا مائیکروسافٹ آفس کیلئے 

 فونز ایک قابل قبول متبادل نہیں ہیں .
 

سنس یافتہ لئے الئب کے کی بعض تدریسی ایپلیکیشنز ذاتی طور پر ملکیت والی ڈیوائسوں پر تنصی FCPSآگاه رہیۓ، کہ  .2
 نہیں ہیں۔

 
 ذاتی ملکیت والی ڈیوائسوں کے لیۓ سکول کی تکنیکی مدد فراہم نہیں ہوگی۔ .3

 
 کے ساتھ ہم آہنگ ہونی چاہیں۔ Wi-Fiذاتی ڈیوائسیں سکول  .4

 
 

________________________________________________________________ 
 والد/ والده یا سرپرست کا نام 

 
 

_______________________________________________________________ 
 والد/ والده یا سرپرست کے دستخط/ تاریخ 

 
 

_______________________________________________________________ 
 طالب علم/ طالبہ کا نام

 
 

_______________________________________________________________ 
 طالبعلم/ طالبہ کا آئی ڈی نمبر 

 
 

_______________________________________________________________ 
 طالب علم/ طالبہ کے دستخط/ تاریخ

4 


