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 خاندان اور انےک بچوں کو جاننا

وریات اور اہداف   راعتماد، منافع بخش تعلقات یک تعمیر انیک ضر
ُ
اہل خانہ اور انےک بچوں ےک ساتھ پ

۔  ہے
ی

وع ہوت ،یہ بتانے ےک لیے مدعو  خاندانوں کو  کو جاننر ےس شر آپ کو اور  کرنا کہ انےک لیے کیا اہم ہے

ام اور اثر انداز ہونے واےل تعلقات بنانے میے آپ ےک عمےل کو خاندانوں ےک ساتھ باہیم متحرک، ُپر احتر

۔  مدد دیتر ہیے اور سال بھر شفاف اور شمولیتر فیصلہ سازی یک راہ ہموار کرنر ہیے

ین   طفیل ےک بہیی
ی

آگیہصدےم ےس طریِق کار ابتدات

۔ طریِق کار ےک  ، دیکھ بھال کرنے  بیھ ہیر ایک ابتدائی طفیل معلم یک حیثیت ےس آپ ایےس اثر انداز ہونے

واےل اور قابل پیش گوئی ماحول اور تعلقات فراہم کرنے ےک مقام پر موجود ہیے جنہیے تحقیق نے ثابت 

۔ "خاندانوں ےک لیے سال ےک آغاز کا سوالنامہ" کا   کیا ہے کہ اضطراب اور صدےم میے تخفیف ال سکیر ہیے

انتظام کرےک آپ اہل خانہ، کمیونتی اور سماجی / جذبائر بہبود کو اسکول ےک آغاز پر ایک جگہ اکھٹا کر 

۔ اس سوالناےم ےس آپ نے جو سیکھا ہے اےس اپتے روزمرہ ےک  ےک ساتھ مالنے ےس عمےل،  طریِق کار نر ہیے

یائی ےک لیے ایک مضبوط بنیاد اہل خانہ، اور بچوں ےک اضطراب کو کم کیا جا سکتا ہے اور تعلییم کام

۔ بنائی جا سکتر ہے

 طریقی  امید افزا "خاندانوں ےک لنر سال ےک آغاز کا سوالنامہ" کا انتظام کرنر ےک  

ایک ایسا "خاندانوں ےک لیے سال ےک آغاز کا سوالنامہ"تشکیل دیا جانی جو اہل خانہ یک انےک بچوں ےک لیے آپ ےک پروگرام میے ترجیحات،   ❏

وریا  ت اور اہداف یک معلومات حاصل کر سےک )اگےل صفےح پر سوالناےم یک ایک مثال مالحظہ کریں(۔ضے

وع ہونے پر خاندانوں ےک لیے اس سوال ناےم ک ❏ ، گرمیوں یا تعلییم سال ےک شر و کیس استاد یا اہل خانہ کارکن ےک ساتھ انفرادی مالقاتوں میے

ے کریں۔  ُپر کرنے کا ایک وقت معیے

۔  اہلاےس یقیتے  ❏ ویو لیے بنائیے کہ عملہ اس سوالنامہ کو اہل خانہ ےس بات چیت یک بنیاد ےک بطور  استعمال کریں، بجانی اسےک کہ ایک انتی

یک ہونے ےک لیے ذیل پر غور کریں:   خانہ ےک ساتھ اس بات چیت میے شر

 اہل خانہ یک اس معلومات کو اکھٹا کرنے یک وجہ بتائیے   ❏

 اور مہذب انداز میے اکھٹا کریںان معلومات کو ایک حساس   ❏

ام کریں جو تمام سوالوں ےک جواب نہیے دینا چاہتر  ❏ ان اہل خانہ کا احتر

۔ نمونہ سوالناےم ےک  ❏ ان اہل خانہ ےک لیے سہولیات فراہم کرنے یک منصوبہ بندی کریں جو اس سوالناےم کو انگریزی میے مکمل نہیے کر سکیر

 وسائل ےک
ے

، یہاں  ترجےم اضاف  Community Relationships Infohub page-Building Family  دستیاب ہیے نیےحے

https://infohub.nyced.org/working-with-the-doe/early-childhood/early-childhood-educators/building-family-community-relationships
https://infohub.nyced.org/working-with-the-doe/early-childhood/early-childhood-educators/building-family-community-relationships
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 جائیر اہم معلومات جو ایک سوالناےم میر شامل یک  

 خاندان یک معلومات بچے یک معلومات 

 بچہ کس نام ےس بالنی جانا پسند کرتا ہے 

 اس بےحے یک تقویتیے اور خاص دلچسپیاں 

  شگرمیاں( اور کوئی ، ، پسندیدہ کھلونے
ً
اس بےحے یک ترجیحات )مثال

یں  ے ناپسندیدہ چتے

 اس بارے میے معلومات کہ یہ بچہ والدین / شپرستوں ےس سابقہ

د آزما ہوا    علیحدگیوں ےس کس طرح نتی

  ،
ً
ورت ہے )مثال کوئی ایےس شعیی جن میے اس بےحے کو معاونت یک ضے

، بیت الخال یک تربیت(  زبان / ابالغ یک صالحیتیے

  وریات ، ادویات، دمہ، یا دیگر جسمائے ضے ے  کوئی الرجتے

  وریات یا مشکالت ےک بارے میے کوئی   اس بےحے یک تعلییم ضے

 معلومات

  اس بےحے ےک بارے میے کوئی اییس معلومات جس کا معلوم ہونا ایک

 معلم ےک لیے فائدہ مند ہو

 تمام والدین / شپرستوں ےک نام اور رابطہ معلومات 

   گھر میے بویل جانے وایل زبانیے 

 ابالغ ےک لیے بولتے اور لکھتے یک ترجییح زبان 

 ٹ، ای میل، گھر پر سابالغ ےک ترجییح طریقر )مثال، فون، ٹیک

ہ۔(  خطوط، وغتے

  بےحے ےک والدین / شپرستوں ےک اس مقام پر آنے یا ورچوئیل بات

 چیت کرنے ےک لیے دستیاب عام اوقات

 والدین یک اپتے بےحے 
ے

ےس امیدیں اور پری کنڈرگارٹن اور اس ےس آگ

 خواہشات

   روایات، یا دست کاریاں جنکا اہل خانہ کالس ، کوئی اییس صالحیتیے

اک کرنا چاہتر ہوں ےک ساتھ اشتر

  اس خاندان ےک بارے میے کوئی دیگر اییس معلومات جس کا معلوم

 ہونا ایک معلم ےک لیے فائدہ مند ہو سکتا ہو

 وسائل 

، شعبہ برانی ابتدائی طفیل تعلیم یک اہل خانہ یک تقویت ہسوالنام"خاندانوں ےک لیے سال ےک آغاز کا   ۔ مزید معلومات ےک لیے "کا ایک نمونہ اگےل صفےح پر ہے

اکت ٹیم کو اس پر ای میل کریں  FECP@schools.nyc.gov اور کمیونتی یک شر

mailto:FECP@schools.nyc.gov
mailto:FECP@schools.nyc.gov
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خاندانوں ےک لیے سال ےک آغاز کا سوالنامہ

عزیزی اہِل خانہ،

 وہ ہمیے اس اسکویل سال میے آپ اور آپےک بچے کو خدم
ے
ات مہیا کرنے اس فارم کو مکمل کرنے ےک لیے وقت نکالیے کا شکریہ۔ جو معلومات آپ فراہم کریں ےک

 ، ۔ ایےس سواالت کو بال جھجک چھوڑ دیں جنےک جواب دینے میے آپ اچھا محسوس نہیے کرنے
ے

آپ جو  یں کہلیکن برانے مہربانے نوٹ کر میے مدد دیں گ
 

ے
 وہ خفیہ رہے گ

ے
اکت دار ےک تجرنے کو افزوں کرنے ےک معلومات فراہم کریں گ ، اور آپےک بچے ےک تعلییم تجرنے اور آپےک اپنے بچے گ تعلیم میے بطور ایک شر

۔
ے

وری اسکویل عمےل ےک ساتھ بانٹی جائے گ اکت داری کو ہم تمام سال ےک د لیے رصف آپےک بچے ےک کالس روم استاد اور دیگر رصے وران آپےک ساتھ ہماری شر
۔  ہیے

، اور ہم آپےک کیس بیھ مزید تبرصات، سواالت، یا تشویشات ےک لیے ہمارے ساتھ رابےط گ ہمت افزانے کرنے جاری رکھنے ےک متمٹے ہیے

:  آپےک بچے گ متعلق1جز 

؟ .1 آپےک بچے کا پہال نام کیا ہے

؟ .2 آپےک بچے کا آخری نام کیا ہے

؟  .3 آپکا بچہ کیا کہالئے جانا پسند کرتا ہے

؟  .4 یں کیا ہیے ے اپنے بچے ےک بارے میے آپیک چند پسندیدہ چیے

، ڈرائنگ، کہانیوں کا مطالعہ، تصورانے کھیل،  باہر کھیلنا(؟ .5
ً
یں کیا ہیے )مثال ے  گ چند پسندیدہ چیے

آپ ےک بچے گ خصوصیات یا کرنے

؟  کیا آپےک بچے کا کونے پسندیدہ .6 کھلونا یا اسٹفڈ جانور ہے

(؟ .7 : ہلیک نیند لینا، خاص کھائے
ً
کیا آپکا بچہ کچھ ناپسند کرتا ہے جنےک بارے میے ہمیے معلوم ہونا چاہینے )مثال
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، طرِز عمل، یا آموزش ےک مسائل ےک بارے میے ہمیے مطلع کریں جن ےس آپےک  .8 ، جذبانے خیال میے ہمیے برانے مہربانے اپنے بچے ےک کونے جسمانے

۔ آگاہ ہونا چاہینے تاکہ ہم اسیک تمام سال ےک دوران مدد کرسکیے

؟ .9  میے آسانے محسوس کرتا ہے
آپکا بچہ کس زبان )زبانوں( میے بات کرنے

۔ .10 ؟ تمام قابِل اطالق پر نشان لگائیے
ے

کیا آپےک بچے کو ذیل میے ےس کیس میے مدد درکار ہوگ

ے  ◻ بیت الخال گ تربیت ◻ ی پہناکی 

کھانا ◻ہلیک نیند لینا ◻

ذیل گ جگہ میے اپنے جوابات گ بال جھجک وضاحت کریں: 

۔ .11 " پر نشان لگائیے ؟ "ہاں" یا "نہیے ( جس ےس ہمیے آگاہ ہونا چاہینے کیا آپےک بچے کو کونے الرجے ہے )بشمول کھائے گ الرجے

 جے ہاں ◻

اگر "ہاں"، برانے مہربانے وضاحت کریں: 

جے نہیے ◻

۔یا نیبوالئزر استعمال کیا ہے  تشخیص گ گٹے ہے  دمہ گکیا آپےک بچے گ کبیھ  .12 " پر نشان لگائیے ؟ "ہاں" یا "نہیے

 جے ہاں ◻

اگر "ہاں"، برانے مہربانے وضاحت کریں: 

جے نہیے ◻
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" پر  .13 ؟ "ہاں" یا "نہیے  اور طٹے صورِت حال ہے جس ےس ہمیے آگاہ ہونا چاہینے
۔کیا آپےک بچے گ کونے نشان لگائیے

 جے ہاں ◻

اگر "ہاں"، برانے مہربانے وضاحت کریں: 

جے نہیے ◻

۔ .14 " پر نشان لگائیے ؟ "ہاں" یا "نہیے  الوقت دوائیاں ےل رہا ہے
ے
کیا آپکا بچہ ف

 جے ہاں ◻

اگر "ہاں"، برانے مہربانے وضاحت کریں: 

جے نہیے ◻

۔کیا آپےک بچے ئے ماضے میے کیس روایٹے بچوں گ نگہداشت  .15 " پر نشان لگائیے ؟ "ہاں" یا "نہیے کت گ ہے پروگرام میے شر

 جے ہاں ◻

اگر "ہاں"، برانے مہربانے وضاحت کریں: 

جے نہیے ◻

۔ .16  ہیے کہ آپکا بچہ پری کنڈرگارٹن میے منتقیل ےس کیےس نمیی گا؟ تمام قابِل اطالق پر نشان لگائیے
آپ کیا توقع کرنے

کت   ◻ ا بچہ پری کنڈرگارٹن میے شر ۔میے کرنے ےک لیے ُپرجوش ہے

۔  ◻ اتا ہے " ےس گھیے ا بچہ "گڈ بانے میے

ے بچے کا  ◻ ۔ طویلیہ میے عرےص ےک لیے گھر ےس ےس باہر رہنے کا پہال موقع ہے

۔ ◻
ے

ے بچے ےک لیے ایک مشکل منتقیل ہوگ یہ میے

ذیل گ جگہ میے اپنے جوابات گ بال جھجک وضاحت کریں: 
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 ہمیے اپنے بچے ےک  .17
وں ےس مطلع کریں جو ہمیے اسیک زیادہ موثر طور پر دیکھ بھال میے مدد کریں: برانے مہربانے ے بارے میے اور بیھ چیے

 :  آپ اور آپےک بچے گ خاندان گ متعلق: 2جز 

، برانے مہربانے اپنے بچے ےک والدین / شپرست )  .18 درج کریں:  ( کا پہال نام، آخری نام، فون نمیے اور ای میل پتہبشمول آپےکذیل گ جگہ میے

  آخری نام:     پہال نام: 

؟ بچے ےس رشتہ:  ( بچے ےک ساتھ رہائش پذیر ہے " لکھیے )"ہاں" یا "نہیے

ای میل پتہ:  فون #:  

  آخری نام:   پہال نام:  

؟ بچے ےس رشتہ:  ( بچے ےک ساتھ رہائش پذیر ہے " لکھیے )"ہاں" یا "نہیے

 ای میل پتہ:   فون #:  

۔  .19  کہ ہم کس طرح رابطہ کریں؟  تمام قابِل اطالق پر نشان لگائیے
ے

اگر ہمیے آپ ےس رابطہ کرنا ہو تو آپ گ ترجیح کیا ہوگ

فون ◻

ٹیکسٹ ◻

میل -ای  ◻

گھر خطوط بھیچے جائیے  ◻

۔آپ دن میے کس وقت )اوقات( ہماری سائٹ گ جانب ےس  .20 ؟  تمام قابِل اطالق پر نشان لگائیے
ے
رابطہ کیا جانا پسند کریں ےک

(   صبح )خاص اوقات درج کریں:  ◻

(  دوپہر )خاص اوقات درج کریں:  ◻

(شام )خاص اوقات درج کریں:  ◻
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؟ تمام قابِل اطالق پر نشان  کیا ہفیے ےک دوران خاص دن یا دن میے اوقات ہیے جن میے آپ کالس شگریم میے حصہ لینے ےک لیے دستیاب .21 ہیے

۔ لگائیے

( پیے )خاص اوقات درج کریں:  ◻

( منگل )خاص اوقات درج کریں:  ◻

(  بدھ )خاص اوقات درج کریں:  ◻

( جمعرات )خاص اوقات درج کریں:  ◻

( جمعہ )خاص اوقات درج کریں:  ◻

( ہفتہ )خاص اوقات درج کریں:  ◻

(  اتوار )خاص اوقات درج کریں:  ◻

؟  .22  ہیے
آپےک گھر پر کونیس زبانیے بویل جانے

؟ .23
ے
آپ ہماری سائٹ ےس کونیس زبان میے تحریری معلومات موصول کرنا پسند کریں ےک

 کہ ہم آپ ےس کس زبان میے بات کریں؟ .24
ے
آپ کیا چاہیے ےک

؟ .25 ؟ انیک عمریں کیا ہیے  ہیے
آپےک بچے ےک کتیے بہن بھانے

؟  آپ ےک خیال میے اس سال پری .26 کنڈرگارٹن میے آپےک بچے ےک لیے کیا سیکھنا اہم ہے

؟ .27  دونوں ےک لیے کیا امیدیں اور خواہشات ہیے
ے

آپیک اپنے بچے ےک اس اسکویل سال اور اسیک زندگ
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؟ .28
ے
، رواج یا ثقافٹے نمونہ بانٹنا پسند کریں ےک ، روایتیے

آپ اس سال ہماری کالس ےک ساتھ کیا ہیے

 گا کہ ہم سال میے کس نوعیت  
خاندانے تقریبات منعقد کریں۔ گجوابات کو یہ منصوبہ بندی کرنے ےک لیے استعمال کیا جائے

موسیقانہ / فٹے ہیے ◻

آپیک خاندانے تاری    خ ےک متعلق کہانیاں ◻

ے اور اسیک تاری    خ ◻  چیے
پسندیدہ خاندانے

کھانا اور نسچے  ◻

پسندیدہ کھیل ◻

گائے  ◻

ے آپےک خاندان ےک آبانے  ◻ ملک ےس تصاویر، معلومات یا ثقافٹے چیے

آپیک مالزمت ےک بارے میے معلومات ◻

ایک خاندانے مہم ےس متعلق کہانیاں یا تصاویر ◻

 زبان میے مزاحیہ خاےک ◻
آپیک آبانے

 ذیل گ جگہ میے وضاحت کریں(: ◻
دیگر )برانے مہربانے

۔کیا کونے ایےس تہوار یا روایات ہیے جو آپ ےک اہل خانہ ےک لیے  .29 " پر نشان لگائیے ؟ "ہاں" یا "نہیے اہم ہیے

 جے ہاں ◻

اگر "ہاں"، برانے مہربانے وضاحت کریں: 

 جے نہیے  ◻

؟ .30  خدمات فراہم کرسکیے
 چاہینے تاکہ ہم آپ اور آپےک بچے کو بہیے

کیا آپےک خاندان ےک بارے میے اور بیھ کونے بات ہے جو ہمیے معلوم ہونے

 کا شکریہ! آپ کا ہمیں اپنے خاندان کو 
ے
جاننے میں مدد کرن
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