
معلومات لیے کےخاندانوں   
 

 -ںیپر بہت پرجوش ہ  کھولنے کو 21-2020 پروگرام منٹورنگ ورچیول کے Read Ahead  ہم
Read Ahead ہمارے  ےیل کے طلباء کے تک 5 سے 1 گریڈ پروگرام یہ -ہے کرتی ئیافزا حوصلہ اور خوداعتمادی میں گریاور د پڑھائی یک بچوں

ئے سپورٹ سے مربوط کرنے کے ل ڈنگیاور ر یکو رہنمائ طلباء ہم ہے بڑھتا آگے نظام تعلیمی فاصالتی جوں جوں -ہے دستیاب میں وںسکولا پارٹنر
 رضامندی کا بچوں اپنے                          -ںیسکرول کر چےین ےیجاننے کے ل دیمز -ضرورت ہے ادہیسب سے ز یانکو ابھ یجسک ہیں پرعزم

 -ںیکر کلک ہاںی ےیل کے کرنے جمع آج فارم

 
 پروگرام ورچیول وار ہفتہ

Read Ahead  اکتوبر سے ہفتے میں ایک بار ںینشسترہنمائی  -رابطہ کراتا ہے ذریعےکے ساتھ ذوم ویڈیو کال کے  اساتذہ 2سے  1 کاہر طالب علم 

ایک مزےدار آن  جو کہ ،کو استعمال کرتے ہوئے بک نکاور مکمل پڑھائی ہوگی  ،کھیلنا ،مباحثہ ، ڈنگیرمیں  نشستوںرہنمائی  -منٹ کی ہوگی 45

                        -ہے پروگرامالئن 

 
 اقدامات کے آگے اور ںیل کیسے داخلہ

سال کے شروع ہونے سے اور ہے قدم پہال فارم کا اجازت -سکیں بھر جلد سے جلد فارم کا تزاجا آپ تاکہ ںیکلک کر ہاںی لیے اس ہے محدود جگہ
 دی نیچے ےیکے ل زوںیتمام چدرکار  لیے کے دینے حمایت کی شرکت ںیم Read Ahead کی بچے اپنے -ہے کرنا نہیں کچھ عالوہ کے اس پہلے

 -ںیکھید التیتفص یئہو
 

 اقدامات ےیل کے سرپرست اور والدین
 جلدی/ابھی: 

o ورچیول  سے بچے اپنےRead Ahead  یکوئ اگر ںیئ بتا ]ہمیں-ہیں چاہتے ہونا شامل وہ اگر کیجیے  فیصلہ کریں اور بات میں کے بارے 

 [سواالت ہوں!
o تو ہے دلچسپی کو بچے کے آپ اگر  readahead.org/permission [یگ ملے ذریعہ کے میل ای تصدیق کو ]آپ ںدی بھر جلدی فارم پر 

 [ستمبرخزاں- ]اکتوبر: 
o Read Ahead کا ہفتے تاکہ دیں جواب کو عملہ Read Ahead (انیبجے کے درم ۳:۰۰سے  ۱۰:۳۰کہ  سےیج) -بنے شیڈول     
o ںیکروصول اور مکمل  فارم اگریمنٹ وریگ ئریک کا بک نک - 
o ںہو شامل میں نشست سرپرست لیے کے معلومات باقی :آپشنل! 
o کریں مالقات سے عملہ اور اساتذہ اور ہوں شامل میں نشست یپہل: ہو ممکن اگر- 

  
 جون[: -]اکتوبردوران کے سال  

o Read Ahead Coordinator ںیجان میں بارے کے سوال بھی کسی یا حاضری کی بچے اپنے اور کریں چیت بات وار ہفتہ ساتھ کے- 
o  الگ ان کر رہا ہے ںیم شنیکہ آپ کا بچہ ہفتہ وار س ںیبنائ ینیقیاس بات کو - 

 

 ؟سواالت
 Courtney یا ںیکر لیم یپر ا program@readahead.org یا  ! ںیکلک کر ہاںی لیے کے التیتفصاکثر پوچھے گئے سواالت سے متعلق 

Wong، Director، Strategic Partnerships  ںی/کال کرسجیپر م 2294-965-212کو- 

 

 

ںینشست نک بک اساتذہ    

پکا بچہ ہفتہ میں ایک بار ورچیول رہنمائی نشست میں ا  
 ۔ یہوگ جو کہ ا پکے پسند کردہ دن پر   ہوگا شامل 
کے   اساتذہ باقی طلباء اور گروپ کے طور پر   ںینشست

طلباء  اس کے دوران  -ںیہ یہوت  ساتھ شروع اور ختم 
الگ سے بریک آوٹ رومز کے ذریعہ رابطہ  اور اساتذہ

کے عملہ  Read Aheadکرتے ہیں جس کی نگرانی 
ے اکاونٹ ک زومایک محفوظ   ںیتمام نشست  -  تا ہے کر

عملہ کی  Read Aheadجو کہ   ںیہ یہوت ذریعہ 
 - ہوتا ہے نگرانی میں 

سے  30کے  Read Ahead اساتذہ
 -سے آتے ہیں  انڈسٹریز  زیادہ پارٹنر

سب اساتذہ سرشار ہیں اور وہ اکژ 
ہفتے کا سب سے   ان کا   کہتے ہیں کہ

  Read   پسندیدہ حصہ ان کے
Ahead  کے طالب علم سے ملنا ہے۔ 

گ ٹرینن  ، اسکریننگسب اساتذہ کی 
 عملہ   کا Read Aheadاور نگرانی 
  کرتا ہے۔

یدار اور متعامل مزدلکش،  کو   طلباء اساتذہ اور 
و ج کے پروگرام کی رسائی ہے  ڈنگیر  ئن  ال آن

 بچوں کو-کہ وہ ایک ساتھ مکمل کر سکتے ہیں۔ 
کافی پسند ہے اور یہ ایک موثر پڑھائی کا  بک نک
شی کے ساتھ اس مشکل وقت میں خو ہم  -ذریعہ ہے

  اساتذہ اور - ہے ہیںر یہ بہترین وسائل پیش کر
ے ک لنےیاور کھ ڈنگیر گرید  کے لیے   طلباء

 - ہونگے یآپشنز بھ

https://readahead.org/our-schools-and-students/
http://www.readahead.org/urdu-permission
http://www.readahead.org/urdu-permission
http://www.readahead.org/urdu-faq
mailto:program@readahead.org
https://zoom.us/docs/en-us/zoom-v5-0.html
https://readahead.org/read-aheads-partners/
https://readahead.org/read-aheads-partners/
https://www.booknooklearning.com/

