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) ن�ٹ ورکس اور  FCC) سمجھتا �� کہ اع� مع�ار � ف�م� چائلڈ کی�ئ (DECEشعبہ برا�ئ ابتدائئ طف� تعل�م (
 پروگرام۔۔۔

 
ام اور قدر کر اخ. 1 تدر�� ڻ�منی ا�ک برادری کو تخلیق کر � اعتماد  FCCن�ٹ ورک � ق�ادئ� ڻ�منی اور ن�ٹ ورک � متعلقہ  نا۔تالفات کا اح��

، تن�ع ک ، اہل خانہ کو محسوس ہوتا �� کہ ان کا خ�ی مقدم ک�ا جاتا �� اور ان کو شامل ک�ا جاتا �� و کئئ � تعم�ی کرئ� ہنی جس منی تمام ب��
حیث�ت، گھ��لو ز�ان، قو� نژاد، نقل وطئن � �شمول، ل�کن ا� تک محدود نہنی �� �سل، سما�� معا��  -صورتوں منی �اہ�ا جاتا �� 

ور�ات، مذہب، صنعِف جنس، صنعف جنس کا اظہار، جن� رجحان، ر�ا��� حیث�ت اور ثقافئ� �س� منظر اور  حیث�ت، اہل�ت، خاص �ن
 {اعتماد} تج��ہ �۔

 
تدر�� ڻ�منی تمام بچوں، اہل خانہ اور عم� �  FCCن�ٹ  ق�ادئ� ڻ�منی اور ن�ٹ ورک � متعلقہ  نا۔فوظ اور مثبت ماحول �شک�ل دیمح . 2 

۔  {معاونئ� ماحول} ل�ی صحتمندانہ، مشفق اور قابل پ�شگوئئ ماحول بنائ� ہنی
 

 FCCن�ٹ ورک � ق�ادئ� ڻ�منی اور ن�ٹ ورک � متعلقہ  کھ�ل پر مبین نمو �افتہ (ا�ڈوا�سڈ) تعل�م اور موثر نگہداشت فراہم کرنا۔۔ 3
ہنی اور بچوں � انفرادی  سب تعل�� تج��ات منی م�وف رکھئ� پر مبئن اور �شونما � مطابق منا وںکو مختلف کھ�ل  تدر�� ڻ�منی بچوں

ور�ات � مطابق تدر�س دی�ن کو �قیئن بنائ�  ۔ صالحیتوں، دلچسپیوں اور �ن  {سخت تدر�س} ہنی
 

ن�ٹ ورک � ق�ادئ� ڻ�منی اور ن�ٹ  ۔نا �ن � حوصلہ افزائئ کر حمایی� بناہل خانہ � بحیث�ت ابتدائئ نگہداشت فراہم کنندە، اساتذە اور . 4
تدر�� ڻ�منی بچوں � �شو و نما اور اہل خانہ � بہبود � معاونت کر�ن وا� بامعئن مواقع اور وسائل فراہم کر�ن � ل�ی   FCCورک � متعلقہ 

ن بامعئن تعلقات استوار کروائ�  ۔اہل خانہ اور برادر�وں � مابنی  برادری � مضبوط تعلقات} -{اہل خانہ   ��
 

ی � ل�ی مل کر کام. 5 تدر�� ڻ�منی اعداد و شمار  FCCن�ٹ ورک � ق�ادئ� ڻ�منی اور ن�ٹ ورک � متعلقہ  ۔کرنا  مسلسل اع� مع�ار مںی بہ��
۔ {باہم مل�ر کام کر�ن وا�  کو اہل خانہ اور برادر�وں � ساتھ مل کر ن�ٹ ورک اور پروگرام � مع�ار کو بہ�� بنا�ن � ل�ی استعمال کرئ� ہنی

 اساتذە}
 

�� ڻ�منی تنظ�� ثقافت، ساخت اور تدر   FCCن�ٹ ورک � ق�ادئ�  ڻ�منی اور ن�ٹ ورک � متعلقہ  ۔حکمت عمل�انہ ق�ادت کا مظاہرە. 6
کہ مقصد � فروغ اور  ۔ وسائل کو مش��  {اسکول � موٴثر ق�ادت} تکم�ل � ل�ی بنائ� اور استعمال کرئ� ہنی
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۔ ۔1 ام اور قدر کر�� ہںی  اع� مع�ار � پروگرام اختالفات کا اح��
تدر�� ڻ�منی ا�ک برادری کو تخلیق کر � اعتماد � تعم�ی کرئ� ہنی جس  FCCن�ٹ ورک � ق�ادئ� ڻ�منی اور ن�ٹ ورک � متعلقہ  

، تن�ع کو کئئ صورتوں منی  ، اہل خانہ کو محسوس ہوتا �� کہ ان کا خ�ی مقدم ک�ا جاتا �� اور ان کو شامل ک�ا جاتا �� منی تمام ب��
�� حیث�ت، گھ��لو ز�ان، قو� نژاد، نقل وطئن � حیث�ت، �شمول، ل�کن ا� تک محدود نہنی �� �سل، سما�� معا -�اہ�ا جاتا �� 

ور�ات، مذہب، صنعِف جنس، صنعف جنس کا اظہار، جن� رجحان، ر�ا��� حیث�ت اور ثقافئ� �س� منظر اور  اہل�ت، خاص �ن
 {اعتماد} تج��ہ �۔

 

۔ ۔ ۔  ن�ٹ ورک ق�ادئ� ڻ�مںی
 : ز، مال�ان، تعل�� اتالیق، دما�ن صحت � پ�شہ وران،  مثالںی ز، بورڈ آف ڈائ��ک�� ز، ا�گ��کیٹیو ڈائ��ک�� ز، تعل�� ڈائ��ک�� اہل خانہ ن�ٹ ورک ڈائ��ک��

 معاونئ� عملہ۔

، اہل خانہ،  1.1  ا� � فضا کو مستحکم کرنا جس منی تمام ب��                    تدر�� ڻ�منی اور عملہ                                                                          FCCاعتماد، اپنائ�ت اور اش��
 س پروگرام منی خود کو خوش آمد�د اور شامل محسوس ک��ں۔ا

  اثر پذیر تدر�س اور اہل خانہ � شمول�ت � ل�ی ت���ت اور معاونت فراہم کر�ن اور تعل�� ماحولثقافئ�   1.2
، لسائن طور پر متن�ع اور تدر�� مواد � ل�س کر�ن کو �قیئن بنانا۔   کو ثقافئ�

 تدر�� ڻ�موں اور عم� FCCپروگرام اور برادری منی تار��ن تعصب اور مضمر تعصب � نمڻ�ن � عکا� کر�ن منی  1.3
 ر معاونت کرنا۔� عم� طور پر مدد او    

 تدر�� ڻ�موں، اور عم�کو بھرئ� کرنا جو اپئن برادری � شناختوں اور تج��ات  FCCا�� بچوں، اہل خانہ اور  1.4
۔    � عکا� کر�� ہنی

 � ل�ی پروگرام �  کر�ن   � حوصلہ افزائئ   تمام بچوں اور اہل خانہ � ل�ی مشمو� اور �کساں مواقع اور نتائج  1.5
 وسائل کو مختص کرنا۔ 

�ک افراد � ساتھ کام کرنا تا�ہ یہ �قیئن بنا�ا جا س� کہ  بچوں اور اہل NYCDOEنی��ارک شہر محکمئہ تعل�م  1.6 ، د�گر اداروں اور برادری � ��
۔ خانہ کو درکار خدمات، وسائل  اور معاونت تک  رسائئ ��

 

FCC  . . .  تدر�� ڻ�مںی
 : نز۔ مثالںی ان اور ان�� ، متبادل اساتذە، رضا�اران، مش�ی ، د�گر عملہ �شمول ل�کن ان� تک محدود نہنی �� ن  جا�ئ وق�ع منی فراہم کنندە، معاوننی

 شامل اور آمدید خوش کو خود میں پروگرام اس عملہ اور خانہ اہل بچے، تمام میں جس کرنا مستحکم کو فضا کی اشتراک اور اپنائیت اعتماد،  1.7
 کریں۔ محسوس

 ونےہ عمل سرگرم میں مواد متنوع پر رطو لسانی اور ثقافتی، کی بچوں اور اپنانا کو طریقوں کے شمولیت کی خانہ اہل اور تدریس پذیر اثر ثقافتی  1.8
  کرنا۔ افزائی حوصلہ کی

  کرنا۔ کوشش کی نمڻنے سے اس اور کرنا فکر و غور مسلسل پر تعصب مضمر اور تعصب تاریخی میں ماحول یتعلیم  1.9
 اپنی کو بچوں اور کرنا، فرق میں سرگرمیوں اور عملیوں حکمت لیے کے کرنے پورا کو ضروریات انفرادی کی بچوں تمام میں ماحول تعلیمی  1.10

 کرنا۔ فراہم مواقع کے کرنے سے طریقوں متعدد مظاہره کا تربیت
 کرنا۔ فراہم مدد اور وسائل خدمات، درکار کو خانہ اہل اور بچوں تمام کے کر کام کر مل ساتھ کے ڻیم قیادتی کی پروگرام 1.11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            3 

۔کرام محفوظ اور مثبت ماحول تخلیق  اع� مع�ار � پروگر  . 2  �� ہںی
تدر�� ڻ�منی تمام بچوں، اہل خانہ اور عم� � ل�ی صحتمند، مشفق اور قابل  FCCن�ٹ ورک ق�ادئ� ڻ�منی اور ن�ٹ ورک � متعلقہ  

۔  }معاونئ� ماحول{ پ�شنگوئئ ماحول تخلیق کرئ� ہنی
 

۔ ۔ ۔  ن�ٹ ورک ق�ادئ� ڻ�مںی
 : ز، مال�ان، تعل�� اتالیق، دما�ن صحت � پ�شہ وران،  مثالںی ز، بورڈ آف ڈائ��ک�� ز، ا�گ��کیٹیو ڈائ��ک�� ز، تعل�� ڈائ��ک�� اہل خانہ ن�ٹ ورک ڈائ��ک��

 معاونئ� عملہ۔

متدر�� ڻ�م FCCبچوں، اہل خانہ،   2.1  ن اح�� ان پر عمل درآمد کرنا اور و قائم کرنا، � تعامل کرنا اور اعتماد وا� تعلقات ک وں اور تمام عم� � مابنی
 ان کو تق��ت دینا۔

ڻ�منی اور تمام عملہ مسلسل معقول  FCCجذبائ� تعل�م کو فروغ دی�ن اور مثبت طرز عمل کو فروغ دی�ن � ل�ی  -یہ �قیئن بنانا کہ بچوں � سما��  2.2
۔ ت���ت،  وسائل اور اعانت موصول کر�� ر�نی

ور�ات � مطابق موثر انداز منی بنا�ن � ل�ی باہ� طور پر مل کر کام کرناش�ڈیول کو بچوں،   2.3  اہل خانہ اور عم� � �ن
ور�ات � تکم�ل کر�ن کو �قیئن ب  2.4  نانا۔تمام پروگراموں � جگہوں کو محفوظ اور خ�ی مقدم کر�ن واال بنا�ن اور بچوں، اہل خانہ اور عم� � �ن
 مناسب مقدار منی اع� مع�ار � مواد � ل�س کرنا۔ پروگراموں � جگہوں کو   2.5
 ۔بنانا یقینی کو انتظام اور نگرانی کامیاب کی مطلوبات کی ضروریات تعلیمی خاص اور حفاظت، صحت، کی بچوں کر مل ساتھ کے خانہ اہل 2.6

 

FCC   ...  تدر�� ڻ�مںی
 : ن مثالںی ان، اور ان�� ، متبادل اساتذە، رضا�اران، مش�ی ، د�گر عملہ �شمول، ل�کن ان� تک محدود نہنی �� ن  ز۔جا�ئ وق�ع منی فراہم کنندگان، معاوننی

 بچوں، اہل خانہ اور تمام عم� � درم�ان پراعتماد تعلقات پ�دا کرنا اور عم� طور پر ان کو استوار کرنا۔  2.7
مثبت طرز عمل کو فروغ حاصل جذبائ� تدر�س � بن�اد بنانا اور �شونما � ل�ی مناسب حکمت عمل�اں استعمال کرنا تا�ہ  -بچوں � سما��    2.8

 ہو۔ 
ور�ات کو پور� کر�ن وا� ا�ک م��وط لچکدار ش�ڈول کا نفاذ کرنا۔  2.9  بچوں � �ن

 د عادات منی معاونت فراہم کر�ن � ل�ی استعمال کرنا۔دن � ہر ح� کو دا�ستہ طور پر حفاظت اور صحتمن 2.10
۔  2.11  تعل�م � ا�� ماحول تخلیق کرنا جس منی بچوں کو ا�ک دو�� � ساتھ اور خودمختار طور پر کام کر�ن � مواقع مل سکنی
 عملے ورک نیٹ اور خانہ اہل لیے کے کرنے معاونت کی انتظام اور نگرانی کی مطلوبات تعلیم خاص اور حفاظت اور صحت کی بچوں  2.12

 کرنا۔ داری شراکت ساتھ کے 
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 مع�ار � پروگرام نمو �افتہ (ا�ڈوا�سڈ) کھ�لوں پر مبین تعل�م اورموثر نگہداشت � فراہ�۔ ع�ا. 3
سب تدر�� ڻ�منی بچوں کو مختلف کھ�ل پر مبئن اور �شونما � مطابق منا FCCن�ٹ ورک � ق�ادئ� ڻ�منی اور ن�ٹ ورک � متعلقہ  

ور�ات � مطابق نگہداشت او  تعل�� تج��ات منی م�وف رکھئ�  ر تدر�س ہنی اور بچوں � انفرادی صالحیتوں، دلچسپیوں اور �ن
۔ � فراہ� کو �قیئن بنائ�   {سخت تدر�س} ہنی

 

۔ ۔ ۔  ن�ٹ ورک ق�ادئ� ڻ�مںی
 : ز، مال�ان، تعل�� اتالیق، دما�ن صحت � پ�شہ وران،  مثالںی ز، بورڈ آف ڈائ��ک�� ز، ا�گ��کیٹیو ڈائ��ک�� ز، تعل�� ڈائ��ک�� اہل خانہ ن�ٹ ورک ڈائ��ک��

 معاونئ� عملہ۔

 کھ�ل پر مبئن تدر�س اور تحقیق � ط��قوں کو قائم کرنا، استعمال کرنا اور ان کو تق��ت دینا۔  3.1 
تدر�� ڻ�موں کو مناسب ت���ت، وسائل اور  FCCخلتف عمروں � مناسبت � تحقیق پر مبئن مناسب نصاب � نفاذ � ل�ی عم� اور م  3.2

 مسلسل اعانت فراہم کرنا۔ 
روسہ جانچ اور �شخ�ص تدر�� ڻ�موں کو معقول تدر�س اور تعل�م دی�ن � ل�ی مستند اور قابل بھ FCCیہ �قیئن بنانا کہ ن�ٹ ورک � عم� اور  3.3 
۔   کر�ن � آلہ کار کا نفاذ کر�ن � ل�ی  مناسب ت���ت، مواد اور وقت فراہم ک�ا گ�ا ��
 3.4 FCC   اعداد و شمار کو ا�ڻھا کر�ن اور ان کا تج��ہ کر�ن � مسلسل سلس� منی معاونت کرنا �شمول بہ�� ط��قوں � نفاذ �  �تدر�� ڻ�موں
 ل�ی مستند �شخ�ص � اعداد شمار �۔  

 مواقع دانستہ اور یکساں  اور مربوط لیے کے کرنے بندی منصوبہ پر طور باہمی اور خیال اظہار پاس کے ڻیموں تدریسی FCC کہ بنانا یقینی یہ  3.5
 ہوں۔ 

 

FCC  ...  تدر�� ڻ�مںی
 : ن مثالںی ان، اور ان�� ، متبادل اساتذە، رضا�اران، مش�ی ، د�گر عملہ �شمول، ل�کن ان� تک محدود نہنی �� ن  ز۔)جا�ئ وق�ع منی فراہم کنندگان، معاوننی

 .کھ�ل پر مبئن تعل�م اور تحقیق فراہم کرنا۔ 3.6
 بچوں � تدر�س � تمام شعبوں منی فروغ منی مدد � ل�ی عمر � مناسبت � تحقیق پر مبئن مناسب نصاب کا استعمال۔  3.7
 عمدا� باعمل ہو کر بچوں � س�چ اور ابالغ � صالحیتوں کو توسیع دینا۔ 3.8
 � استعمال کا نفاذ کرنا۔ اعداد و شمار کو مسلسل ا�ڻھا کر�� ر��ن � سلس� اور ان کا تج��ہ کر�ن اور ان 3.9

ن تعامل � ذر�� بچوں � علم، صالحیتیوں اور دلچسپیوں � بار� منی  ● اعداد و شمار کو ا�ڻھا بچوں اور اہل خانہ � مشاہدات اور ان � مابنی
 کرنا۔ 

ہ کرنا کہ ب�� کس ط�ح �شونما پا ر�� ا�ک تحقیق پر مبئن مستند �شخ�� نظام � استعمال � ذر�� یہ سمجھ�ن � ل�ی اعداد و شمار کا تج�� ●
۔  ہنی اور �سلسل � تعل�م حاصل کر ر�� ہنی

 ا�� بہ�� ط��قوں � ل�ی اعداد و شمار کا استعمال کرنا جو �سلسل � بن�اد پر تمام بچوں � �شونما منی معاونت ک��ں۔ ●
 کے ڻیموں تدریسی FCC اور عملے دیگر میں ورکس نیٹ تمام اور اندر کے ورک نیٹ لیے کے کرنے بندی منصوبہ تعلیمی اور خیال اظہار  3.10

 کرنا۔ مشاورت میں معمول ساتھ 
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۔۔ 4    اع� مع�ار � پروگرام اہل خانہ � کردار کو بن�ادی نگہداشت فراہم کنندگان، اساتذە اور حمایتیوں � طور پر فروغ دی�� ہںی
بچوں � �شو و نما اور پور� اہل خانہ � بہبود � معاونت   ڻ�منی تدر�� FCCن�ٹ ورک � ق�ادئ� ڻ�منی اور ن�ٹ ورک � متعلقہ  

۔ ن بامعئن تعلقات استوار کروائ� �� اہل خانہ اور { کر�ن وا� بامعئن مواقع اور وسائل فراہم کر�ن � ل�ی اہل خانہ اور برادر�وں � مابنی
 }مستحکم تعلقات برادری �

 

۔ ۔ ۔  ن�ٹ ورک ق�ادئ� ڻ�مںی
 : ز، مال�ان، تعل�� اتالیق، دما�ن صحت � پ�شہ وران،  مثالںی ز، بورڈ آف ڈائ��ک�� ز، ا�گ��کیٹیو ڈائ��ک�� ز، تعل�� ڈائ��ک�� اہل خانہ ن�ٹ ورک ڈائ��ک��

 معاونئ� عملہ۔

 متعلق مسلسل مدد فراہم کرنا۔ور اہل خانہ � شمول�ت � ت���ت، وسائل ان�ٹ ورک � تمام عم� کو متعلقہ اور ثقافئ� باعمل  4.1 
ور�ات، دلچسپیوں اور اہداف � ساتھ ساتھ اہل خانہ اور بچوں � ان اہداف � جانب پ�ش رفت  4.2 � اہل خانہ اور ان � بچوں � توانائیوں، �ن

 اور اس � مسلسل معاونت کرنا بار� منی اہل خانہ � ساتھ دو طرفہ ابالغ عم� طور پر کرنا  
۔ برادری  4.3 ور�ات اور اہداف منی مدد فراہم کرئ� ہنی  � ان ارکان اور تنظ�موں � تعلقات بنانا جو اہل خانہ � دلچسپیوں،  �ن
اہل خانہ کو ن�ٹ ورک اور برادری منی دو�� خاندانوں � ساتھ رابطہ کر�ن � مواقع فراہم کرنا تا�ہ یہ ا�ک دو�� � س�کھ سکنی اور    4.4

۔   مدد کر سکنی
ا�ت دار، قائدین اور حمایئ� � تصدیق  4.5  � جا�ئ اور  ا�ک ا�سا ماحول �شک�ل دینا جس منی اہل خانہ کو ن�ٹ ورک اور برادری منی بحیث�ت ��

۔   ان کو تق��ت دی جا�ئ
 کرنا۔ انتظام کا ان اور مدد میں خدمات لیے کے والدین اور بچوں والے ہونے منتقل سے ماحول تعلیمی اور نگہداشت ابتدائی مختلف  4.6

 

FCC  ...  پروگرام تدر�� ڻ�مںی
 : ن مثالںی ان، اور ان�� ، متبادل اساتذە، رضا�اران، مش�ی ، د�گر عملہ �شمول، ل�کن ان� تک محدود نہنی �� ن  ز۔)جا�ئ وق�ع منی فراہم کنندگان، معاوننی

ور�ات، دلچسپیوں اور اہداف � ساتھ ساتھ اہل خانہ اور بچوں � ان اہداف � جانب پ�ش رفت  4.7 � اہل خانہ اور ان � بچوں � توانائیوں، �ن
 بار� منی اہل خانہ � ساتھ دو طرفہ ابالغ عم� طور پر کرنا اور اس � مسلسل معاونت کرنا۔ 

۔ کالس روم منی بچوں � روزمرە � س�کھ�ن � ماحول کا مشاہدە کر سکنی اور   اہل خانہ کو مدعو کرنا تا�ہ وە بچوں � 4.8  حصہ � سکنی
۔ 4.9  اہل خانہ کو ا�� صالحیتنی پ�دا کر�ن � مواقع فراہم کرنا جو ان� بچوں � س�کھ�ن اور فروغ منی مدد دے سکنی

۔اہل خانہ کا ا�� مناسب ذرائع � رابطہ کروانا جو ان� اور  4.10 ور�ات اور اہداف منی مدد کر سک�� ہنی  ان� بچوں � �ن
ا�ت دار، قائدین اور حمایئ� � تعل�� ماحول اور ن�ٹ ورک منی خدمات � انجام دی�ن � مواقع فراہم کرنا۔ 4.11  اہل خانہ کو بحیث�ت ��
 فراہم روابط اور معلومات کو ان لیے کے کرنے معاونت کی والدین اور بچوں والے ہونے منتقل سے ماحول تعلیمی اور نگہداشت ابتدائی مختلف 4.12

 کرنا۔ 
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۔5 ی � جانب باہ� طور پر کام کر�� ہںی  . اع� مع�ار � پروگرامز مع�اری بہ��
تدر�� ڻ�منی اعداد و شمار کو اہل خانہ اور برادر�وں � ساتھ مل کر ن�ٹ  FCCن�ٹ ورک � ق�ادئ� ڻ�منی اور ن�ٹ ورک � متعلقہ 

۔  }اشتراکی اساتذه { ورک اور پروگرام � مع�ار کو بہ�� بنا�ن � ل�ی استعمال کرئ� ہنی
 

۔ ۔ ۔  ن�ٹ ورک ق�ادئ� ڻ�مںی
 : ز، بورڈ آف ڈامثالںی ز، ا�گ��کیٹیو ڈائ��ک�� ز، تعل�� ڈائ��ک�� ز، مال�ان، تعل�� اتالیق، دما�ن صحت � پ�شہ وران، اہل خانہ ن�ٹ ورک ڈائ��ک�� ئ��ک��

 معاونئ� عملہ۔

 تدر�� ڻ�موں اور اہل خانہ � پروگرام � خ��یوں اور تر�� � شعبوں � بار� منی مسلسل را�ئ حاصل کرنا۔ FCCعم�،  5.1 
 ذی اثر ط��قوں پر عمل درآمد کرنا، پ�شہ ورانہ اہداف قائم کرنا اور تعل�� تج��ات منی اور د�گر قائدین � ساتھ �گرم عمل ہونا۔   5.2 

ثبوت پر مبئن آرا  عمل ا�� اقدامات � ساتھ باوضع،تدر�� ڻ�موں کو انفرادی توانائیوں اور فروغ � شعبوں � بار� منی قابِل  FCCعم� اور  5.3
 � فراہم کرنا۔قاکو با 

�
 عد�

 اور پروگرام عم� اور فراہم کنندگان � ل�ی ا�� مختلف مواقع � �شان د� کرنا �ا ان کو فراہم کرنا جو انفرادی عم� / فراہم کنندگان � اہداف  5.4
 اور ن�ٹ ورک � اہداف � ہم آہنگ ہوں۔ 
ا�ت داروں � ساتھ باہ� طور پر پروگرام اور ن�ٹ ورک � مع�ار کو بہ�� NYCDOEنی��ارک محکمئہ تعل�م (  5.5  )، د�گر ادار� اور برادری � ��
 بنانا۔ 

، ان کا تج 5.6 ��ہ کر�ن عملہ، فراہم کنندگان اور برادر�وں � ساتھ مل کر باہ� طور پر ن�ٹ ورک � مع�ار � بار� منی اعداد و شمار کو ا�ڻھا کر�ن
 ن کو استعمال کر�ن � جاری سلس� منی �گرم عمل ہونا۔ اور ا 

 اعداد شمار حاصل کرنا۔ � ول، اہل خانہ، برادری، پروگرام)مختلف ذرائع اور مختلف سط�ح (بچہ، تعل�م دی�ن وا� ڻ�م، تعل�� ماح ●
 تج��ہ کرنا۔اعداد شمار کا پروگرام اور ن�ٹ ورک � خ��یوں اور فروغ � شعبوں � �شاند� � ل�ی   ●
ی �  ●  کرنا۔  منص��ہ بندی کر�ن � ل�ی اعداد و شمار کو استعمالن�ٹ ورک � اہداف اور مسلسل مناسب بہ��

 

FCC  پروگرام تدر�� ڻ�مںی 
 : ، متبادل اساتذە، رضا�اران، مثالںی ، د�گر عملہ �شمول، ل�کن ان� تک محدود نہنی �� ن نز۔)جا�ئ وق�ع منی فراہم کنندگان، معاوننی ان، اور ان��  مش�ی

 عم� اور اہل خانہ � پروگرام � خ��یوں اور تر�� � شعبوں � بار� منی تب�� � التماس کر�ن � ل�ی �گرم عمل ہونا۔ 5.7
 � اپئن انفرادی خ��یوں اور تر�� � شعبوں � جانچ کر��  5.8

�
 ر�نا۔پ�شہ ورانہ اہداف اور ط��قوں کو بہ�� بنا�ن � ل�ی باقاعد�

 ہوں ا�� پ�شہ ورانہ تعل�� تج��ات � �شان د� کرنا اور ان منی مشغول ہونا جو ان � اپ�ن اہداف اور پروگرام � اہداف � ساتھ ہم آہنگ 5.9
 اور د�گر ابتدائئ طف� پ�شہ وران � س�کھ�ن � ل�ی کوشاں ر�نا۔ 

 بہ�� بنا�ن � مواقع � بار� منی تب�� فراہم کرنا۔ پروگرام ق�ادئ� ڻ�م کو خ��یوں، مشکالت اور مع�ار کو  5.10
ا�ت داروں NYCDOEپروگرام � مع�ار کو بہ�� بنا�ن � ل�ی نی��ارک شہر محکمئہ تعل�م ( 5.11  ) � معاون عم�، د�گر اداروں اور برادری � ��

 � ساتھ �گرم عمل ہونا۔  
 خاندانوں ڻیم، تدریسی عملے، ورک نیٹ ڻیم، قیادتی ورک نیٹ اور پروگرام لیے کے النے ہتریب معقول مسلسل میں معیار اور کرنے قائم اہداف 5.12

 کرنا۔ کام پر طور باہمی ساتھ برادریوں اور 
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۔۔ 6  اع� مع�ار � پروگرام حکمت عمل�انہ ق�ادت کا مظاہرە ہںی
کہ نظر�ی �   FCCن�ٹ ورک � ق�ادئ�  ڻ�منی اور ن�ٹ ورک � متعلقہ   تدر�� ڻ�منی تنظ�� ثقافت، ساخت اور وسائل کو مش��

۔  ثر ق�ادت}ؤ {اسکول � م فروغ اور تکم�ل � ل�ی بنائ� اور استعمال کرئ� ہنی
 

۔ ۔ ۔  ن�ٹ ورک ق�ادئ� ڻ�مںی
 : ز، مال�ان، تعل�� اتالیق، دما�ن صحت � پ�شہ وران،  مثالںی ز، بورڈ آف ڈائ��ک�� ز، ا�گ��کیٹیو ڈائ��ک�� ز، تعل�� ڈائ��ک�� اہل خانہ ن�ٹ ورک ڈائ��ک��

 معاونئ� عملہ۔

ا�ت � ساتھ ن�ٹ ورک اور پروگرام � ط��ل مدئ� مع�ار  FCCعم�،  6.1  � ل�ی ا�ک دلچسپ نظر�ی کو  تدر�� ڻ�موں، اہل خانہ اور برادر�وں � ��
 دو�وں تک پہنچانا۔تخلیق کرنا اور  

ن ق�ادئ� مواقع مہ�ا کرنا۔کو فراہم کنندگان   FCCبھرئ� کرنا، اور قابل عم� اور  6.2  مستقل مالزمت پر رکھنا، اور معئن خ�ی
کہ نظر�ی  FCCا�� تنظ�� ثقافت کو تخلیق کرنا اور برقرار رکھنا جو ن�ٹ ورک عم�،  6.3 تدر�� ڻ�موں، خاندانوں، اور برادر�وں کو پروگرام � مش��

۔   � جانب کام کر�ن � ل�ی ُپر عظم بنا�ئ
احتساب � ل�ی مصفانہ اور ہم آہنگ ط��قوں کو تدر�� ڻ�موں منی کردار اور ذمہ دار�وں کو قائم کرنا اور واضح کرنا، اور  FCCن�ٹ ورک اور  6.4

 اپنانا۔ 
۔ا��  6.5  نظام �شک�ل دینا اور انکو نافذ کرنا جن � ذر�� ن�ٹ ورک اور پروگرام کارگذاری اور موثر انداز منی آسائن � چلتا ر��
 دارانہ ذمہ کے انتظام مالی اور بنانے ٹە انداز منی مختص کر�ن � ل�ی بجعملیان حکمت کو وسائل لیے کے نظریے کے پروگرام اور ورک نیٹ 6.6

 استعمال کرنا۔ط��قوں کو   

 

FCC  ...  تدر�� ڻ�مںی
 : ن مثالںی ان، اور ان�� ، متبادل اساتذە، رضا�اران، مش�ی ، د�گر عملہ �شمول، ل�کن ان� تک محدود نہنی �� ن  ز۔)جا�ئ وق�ع منی فراہم کنندگان، معاوننی

کہ نظر�ی تخلیق کر�ن اور دو�وں تک پہنچا�ن � ل�ی ن�ٹ ورک اور پروگرام � ق�ادئ� ڻ�م، خاندانوں اور بروادر�وں �  6.7 ساتھ باہ� پروگرام � مش��
 طور پر کام کرنا۔ 

کہ نظر�ی � اعانت کر�ن � ل�ی کام کر�۔ 6.8  ا�ک ا�� تنظ�� ثقافت � ل�ی محنت کرنا جو پروگرام � مش��
 بڑھائ� ہو۔ 6.9

�
کہ نظر�ی � عکا� کرئ� ہو اور اس کو آ�  ا�ک ا�� برادری کو تخل�قق کرنا جو پروگرام � مش��

 ا�� نظاموں کو اپنانا، ان کو بہ�� بنانا اور نافذ کرنا جو پروگرام � مع�ار � تمام پہلوؤں � معاونت ک��ں۔ 6.10
لیے کے بنانے بہتر کو لوماح تعلیمی کے عمروں مختلف کے ان اور کرنا نشاندہی اور کرنا قدمی پیش لیے کے ضروریات کی اشیاء اور عملے 6.11

 کرنا۔ استعمال میں انداز موثر کو وسائل 
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