
 پوچھے گئے سواالت اکثر کے سرپرست اور والدین
 

 ،Courtney Wong، Director یا ںیکر لیم یپر ا ahead.orgprogram@read تو ملے نہ یہاں جواب کا سوال کے آپ اگر

Strategic partnerships  ںی/کال کرسجیپر م 2294-965-212کو- 

 
 ؟ ںیہ تےیل اقدامات سے کونآپ  لے کے حفاظت میں نشست Read Ahead ذریعہ کے زوم

 ہے بنایا ساتھ کے وکیلوں ماہر اور  لوںاسکو پارٹنر اپنے پروگرام رہنمائی ورچیول نے ہم- 
 Read Ahead ہے یرکھت برقرار حفاظت کی بچے کہ جو ہے ہوتی ذریعہ کے ذوم کال ویڈیو کی- 

 جو کہ ہے کرتا کارڈنیٹر پروگرام کیا نگرانی کی اساتذہ اور بچوں ،Read Ahead کردہ  ضیکا آپ کے بچے کے اسکول کو تفو

 اسکریننگ والی تجربہ کے سال 40 ایک کہ جو ہیں کرتے Sterling Volunteers اسکریننگ کی اساتذہ -اسٹاف ممبر ہوتا ہے

 -ہے کمپنی
 پر طور تصادفی ہے دیتا بھی مدد اور ہے کرتا مانیٹر کارڈنیٹر پروگرام کو جوڑیوں دوران کے نشست یک روم آوٹبریک  زوم 

 ہیں کتےس چھوڑ روم آوٹ بریک ساتھ کے استاد یا ہیں سکتے لے مدد کی کارڈنیٹر پروگرام وقت بھی کسی طلباء -کر کے ان چیک
 -ہیں سکتے ہو شامل ساتھ کے کارڈنیٹر پروگرام میں نشست ذوم مین اور

 
گی؟ کرے کام کیسے شیڈولینگ  

 ےیل کے طلباء ہم Read Ahead تک تب شیڈول اپنا ہم -ہیں رہے کر منصوبہ رکھنے کا  دن بھی کسی کے ہفتے سے گھر نشست 

 ںیتنشس ہماری-کریں  نہ حاصل معلومات میں بارے کے شیڈول خزاں سے اسکولوں پارٹنر اپنے ہم تک جب گے کریں نہیں مکمل
 -  ینگ ہو دوران کے 2 سے 11:30 تر زیادہ اور یہونگ بیچ کے 3:30 سے 11 کہ جو یہونگ کی منٹ 45

 کے رنےک منتخب نشست اپنی کو طلباء ہر ہم -دینگے معلومات کی نشست ہر کو سرپرستوں کے طلباء کارڈنیٹر پروگرام ہمارے 
 میں شستن کہ رکھیں دھیان یہ کرکے مہربانی -ہوگا مناسب لیے کے کنبے کے ان جو دینگے سالٹ کے وقت یادہز سے ایک لیے
 -ہو نہ موجود وقت ہر بچہ کا آپ اگر طور خاص گا پڑے کرنا انتظار میں لسٹ ویٹ شاید پر جانے بھر جگہ

 
 جائے؟ بدل سال بیچ شیڈول کا پڑھائی کا اسکول اگر ہوگا کیا

 کہ ہیںن پتہ ہمیں -گے ںیکوشش کر یک نےیل ڈھونڈ وقت نشست نیا ایک کے کر کام ساتھ کے اسکول کے بچہ کے آپ اور آپ ہم 
 Read کا ان سے جس ہیں تیار لیے کے مدد ممکن ہر کی ان کر رکھ نظر مد کو ضروریات کی طلباء ہم -ہوگا کیا میں مستقبل

Ahead رہے بنا رابطہ مسلسل ساتھ کے اساتذہ - 

 
 ہے؟ کیا کردار کا سرپرست/والدین

 ہیں  رہے دکھالیے  کے بچوں اپنے آپ جو ہیں کرتے قدر کی بصیرت کی آپ ہم -ہیں معاون اور حمایتی بہترین کے بچے اپنے آپ
 ڈنیٹرکار پروگرام ہمارا -ہیں سکتے کر شامل بھی میں فارم اجازت اپنے آپ یہ-کریں  کام سے طریقے اچھے ساتھ کے ان ہم تاکہ
 ہےر کرتا آگاہ سال پورہ میں بارے کے ترقی کی بچے کے آپ کو آپ وہ اور ہے ہوتا منتظر شہیہم ےیکرنے کے ل بات سے آپ
ور مدد پر خاص ط یآپ ک ںیبات کرنے م ںیکے بارے م یہفتہ وار حاضر یکے ساتھ آپ کے بچے ک ٹرینیہم پروگرام کو آرڈ -گا

 - گے ںیپر انحصار اور ستائش کر
 

 اس -یںکر مالقات سے کارڈنیٹر پروگرام اور اساتذہ کے ان کہ تا ہیں سکتے ہو شامل میں نشست ورچیول پہال یک بچے اپنے آپ 
 دیکھا نے ہم -گا رےگز ساتھ کے اساتذہ اور ںدوستو کے Read Ahead وقت کا بچے کے آپ میں Read Ahead بعد کے نشست

 باقی کو آپ - پر ہو ادیبن یک ون آن ون نیطالب علم اور استاد کے ماب کیہے جب وہ ا یبہتر جب کام کرت سے سب یرہنمائ کہ ہے
Read Ahead یہو گ نہیں ضرورت کی ہونے موجود خود میں نشست - 

 

 بچہ  کا آپ کہ رکھیں خیال کا بات اس آپ کرکے مہربانیcomputer/tablet/iPad  نشست کی ہفتے ہر تاکہ کرے ان الگ سے 

 ( - یہونگ راست براہ سے گھر نشستیں اور رہنمائی ورچیول ساری بھگ لگ) !ہو شامل میں
 

 ہیں؟ سکتے ہو شامل بچے زیادہ سے ایک کیا ہے؟ سکتا ہو شامل بچہ سا کون میرا

 Read Ahead 1-5 رٹنرپا اپنے ہم -ہے ایگ ایک زائنیون آن ون مشق کے لئے ڈ انیبچے کے درم کیسرپرست اور ا کیا ںیم ڈیگر 

 میل یا کا ہونے شامل میں پروگرام کو آپ اگر -ہیں کرتے شامل میں پروگرام کر پہچان کو طلباء کرکے کام ساتھ کے اسکولوں
پر program@readahead.org تو ہیں چاہتے نا کر شامل بھی کو بچوں دوسرے اپنے آپ اور ہو مال ےیل کے بچے ایک اپنے

 -ںیکرپر کال  2294-965-212 ای ںیکر لیم یا

 ہیں  ےسکت ہو نہیں شامل میں پروگرام اس وہ ہیں نہیں داخل میں سکولوںا پارٹنر ہمارے یا ہیں نیچے سے جماعت پہلی جو بچے- 

 ہیں سکتے ہو نہیں شامل میں نشست ایک ساتھ ایک بچے زیادہ سے ایک- 
 
 
 

  

mailto:program@readahead.org
https://zoom.us/docs/en-us/zoom-v5-0.html
https://www.sterlingvolunteers.com/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476093-Enabling-breakout-rooms?mobile_site=true
mailto:program@readahead.org
https://readahead.org/our-schools-and-students/


 ہوگی؟ درکار یکنالوجیٹ کیا لے کے ہونے شامل کو بچے میرے
 

 سمارٹ- ہو املش میں نشست ورچیول وہ تاکہ گی پڑے ضرورت کی کال ویڈیو کی ٹیبلیٹ یا کال ویڈیو کی کمپیوٹر کو بچے کے آپ 

 -گا کرے نہیں کام لئے کے نے ہو شامل میں پروگرام کے Read Aheadفون 

 
   ہے؟ سکتا ہو شامل میں پروگرام اس ساتھ کے استاد پچھلے آکر واپس وہ کیا -تھا شامل میں Read Ahead 2019-2020 بچہ میرا

 

 ہے نہیں نممک بار ہر یہ لیکن ےیمتعدد سالوں کے ل ںیرکھ کر بنا رابطہ کا اساتذہ اور طلباء ہمارے کہ ہیں کرتے کوشش پوری ہم- 
 سایا آپ کہ رکھیں دھیان یہ کرکے مہربانیتو  ںیرکھنا چاہتے ہ یاگر آپ اپنے بچے کو اس کے پرانے استاد کے ساتھ ضرور

 پوری اپنی ہم تو دی اجازت نے شیڈول اگر اور چاہے کرنا کام واپس ساتھ کے Read Aheadاستاد  وہ اگر -لکھیں میں فارم اجازت

 -ہو پوری درخواست کی آپ کہ گے کریں کوشش
 

 ہے؟ سکتا ہو شامل بھی پھر وہ کیا -ہے رہا سیکھ انگریزی یاب بھ بچہ میرا
 

 ایک چیاستاد کے ساتھ م سےیا کیبہتر ہے کہ اسے ا ہی ےیکے ل بچے کے آپ اور ہیں جانتے زبانیں زیادہ سے ایک استاد ہمارے 
 ہی ےیل کے ساتھ کے استاد کے زبان یئہو جانی انھیں لیے کے بہتری کیبات کر سکے ںیزبان م یدوسر یجائے جو اس سے کس

 یہ رکےک مہربانی - بات کر سکے ںیزبان م یدوسر یجائے جو اس سے کس ایک چیاستاد کے ساتھ م سےیا کیبہتر ہے کہ اسے ا
 ےس عملہ سکولا یا سے آپ اورممکن ہو  سایا کہ گے کریں کوشش پوری اپنی ہم -لکھیں میں فارم اجازت یہ آپ کہ رکھیں دھیان
 -اہو نہ ممکن یہ اگر گے کریں رابطہ

 
Read Ahead ہے؟ دیتا فائدہ کو بچے میرے کیسے 

 ہر کی طلباء اساتذہ ہمارے -ہیں التے کار بروے بھی کو شخصیت مثالی کی کنبہ پروگرام یہ اور ہیں دیتے توجہ نجی اساتذہ ہمارے 
 اور منظم کو طلباء Read Ahead ئےآ اعتماد میں زندگی نجی اور پڑھائی کی طلباء تاکہ ہیں کرتے افزائی حوصلہ اور مدد ممکن

 میں پسآ کو طلباء ہوئے کرتے فراہم مواقع کے فکر و غور  پر زندگی اور کتابوں ساتھ ساتھ کے ضرورت کی پڑھائی منظم غیر
 -ہیں رکھتے عمل سرگرم میں نشستوں گروپ

 
 ہے؟ کردار ایک کا استاد
 پڑھنے اور سیکھنے میں ماحول انوکھے ایک کو طلباء وہ- ہیں کرتے مدد میں ترقی  جذباتی و سماجی اور پڑھائی کو طلباء اساتذہ 

 جرباتت کے ندگیز نجی اپنی میں بارے کے صالحیتوں وارانہ پیشہ اور پڑھائی میں مستقبل کو طلباء وہ- ہیں بخشتے صالحیت کی

 -ہیں کراتے واقف سے
 
 ں؟یہ سکتے بتا اور ںیم بارے کے بک نک آپ ایک

 اور ہے مرکز کا دلچسپی لیے کے طلباء یہ- ہے دیتا سنیل آرٹس کے زبان انگریزی کی معیار اچھے کو اساتذہ اور طلباء بک نک 

 مشقت و محنت سخت اور ہے کردہ تیار کی معلمین مکمل - بک نکہین سکتے لے مزہ کا کھیل اور پڑھائی ساتھ کے دوسرے ایک وہ

 -ںیپر جائ  website تو ہیں چاہتے پڑھنا اور آپ اگر -ہے دلچسپ حد بے لئے کے طلباء اور ہے  یگئ یئبنا سے

 
 ہے؟ تاید کون سہیپ لے کے پروگرام

 

  Read Ahead 501(c) (3)اور اءطلب ،اسکولوں والے کرنے شرکت -ہے چلتی پر چندے وٹیپرائ کہ جو ہے آرگنائزیشن پرافٹ انن 

 -ہے نہیں فیس یکوئ ےیل کے خاندان
 

 

https://www.booknooklearning.com/

