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 د ښوونځي معلومات 
 

 

 د تلیفون مهمې شمیرې
 بجو.   3:30څخه تر ماسپښین  7:30د سهار له   5440-972-720  اصلي دفتر:  

   5459-972-720  د فکس کرښه:

 ساعته شتون لري   24  5458-972-720 :  د حاضرۍ تلیفون شمیره 

   5449-972-720 پروګرام:   BASEد 

 5451-972-720  کافېټیریا:  

 

 د ښوونځي ساعتونه  
 پنځم ټولګي   –وړکتون 

 بجی    8:05بجی   د ناوخته کیدو زنګ د سهار  8:00د سهار         لومړی زنګ  

 بجی    3:00څخه تر ماسپښین   8:05د سهار له       دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه 

 بجی )لومړنۍ خپرونه(    1:45څخه تر ماسپښین  8:05د سهار له         چهار شنبه 

بجو پورې )د چهارشنبه په ورځ    3:00څخه تر ماسپښین  9:05د سهار له         ځنډول شوی پیل  

 ښوونځی به لغوه شي(   -هیڅ ځنډ پیل شتون نلرې 

 

 د ښوونځې دمخه دوره
کې د ښوونځی دمخه دوره د ناحیې د مخکیني ښوونځي څانګې لخوا پرمخ وړل کیږي.   Hunters Glenپه 

 ته زنګ ووهئ که تاسو کومه پوښتنه لرئ.  8760-972-720مهرباني وکړئ 

   .ورېبجی پ 11:10څخه تر  8:05د سهار لخوا د ښوونځې دمخه دوره:       دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه   

 بجو پورې  3:00څخه تر ماپښین  11:55 دمخه دوره:  ځېوونښد   ېک ام ښد ما

 د چهارشنبه په ورځو هیڅ د ښوونځې دمخه دوره نشته.

 

 د زده کوونکو څارنه او ناشته
بجو پیل کیږي کارکونکي به د هرې    7:50کارکونکي به زموږ د زده کونکو څارنه کې مرسته وکړي چې د سهار په  

 رخصتولو کړنالرو کې د مرستې لپاره شتون ولري.  دقیقو لپاره د  10ورځې په پای کې د 

 

بجو پورې ناشته )سهارنۍ( ورکول کیږي د ناشتې   8:00څخه تر  7:50زموږ په کافېټیریا کې هره ورځ د سهار له 

 زده کونکي کولی شي د ښوونځي شمال لوري لخوا دروازې ته ننوځي.

  

B.A.S.E.   ساعتونه 
 بجو پورې د ښوونځي مخکې  8:00څخه تر  6:30د سهار له 

بجې    6:00بجې څخه تر ماښام  3:00د ښوونځي څخه وروسته )دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه( د ماسپښین له 

 پورې 

 بجې پورې   6:00بجې څخه تر ماښام   1:45له ښوونځي وروسته )چهارشنبه( د ماسپښین له 

 بجو پیل کیږي   8:30ځنډول شوی پیل د سهار په 
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 5459-972-720: رهی شم  فونیتل د حاضرۍ            د غیر حاضرۍ راپور ورکول  -حاضري 

له الرې اپور شي، حتی که ښوونکي ته د غیر حاضرۍ خبر ورکړل   فونیتل د حاضرۍ  غیر حاضري باید د ښوونځي  

 ساعته شتون لري.   24 فونیتل د حاضرۍ شوی وي. د ښوونځي  

 

یا  Before and After School Enrichmentد ښوونځي دمخه او وروسته بډایه کول )

BASE ) 
لپاره خدمت کوي چې په    BASEد   یو فوق نصاب،    BASEکلنۍ کې پیل کیږي.    5برنامه لومړني زده کونکو 

کې   BASE  اختیاري، د فیس پر بنسټ پروګرام دی. ځای محدود دی او ډیری وختونه داسې کورنۍ هم شته چې په

 د نوم لیکنې فرصت ته انتظار باسي.  

 

پروګرام کې زده کونکي په مختلفو فعالیتونو او انتخابونو کې ښکیل دي چې زده کونکو ته فرصتونه    BASEد  

برابروي ترڅو د هنرونو، فزیکي فعالیت او اکادمیک بډایه کولو فعالیتونو له الرې د ښوونځي د رسمې ساعتونو  

زده کونکو ته داسې فرصتونه برابروې    ټول فعالیتونه  BASEڅخه بهر رامینځته کړي، زده یې کړي او وده وکړي. د  

پروګرام په اړه د نورو معلوماتو   BASEترڅو د دوی ټولنیز احساساتي پرمختګ لپاره مهم وي. زموږ د ښوونځي د  

له الرې    hunters.adams12.org/base-programیا    5449-972-720سایټ رییس سره په    BASEلپاره، د  

ته الړ   لینکامونو په اړه د نورو معلوماتو لپاره، مهرباني وکړئ الندې  پروګر  BASEاړیکه ونیسئ. د ناحیې د  

 شئ. 

 

 بایسکلونه او سکوټرونه  
هغه زده کونکي چې په بایسکل یا سکوټر کې ښوونځي ته ځي باید خپل بایسکل یا سکوټر په مستقیم ډول د ټاکل  

شوي بایسکل درولو ساحې ته ورسوي او هلته یې پریږدي تر څو چې زده کونکي بیرته کور ته راستانه شي. د  

سکوټر د ښوونځي په ډګر کې وګرځوي. خوندیتوب لپاره، زده کونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل بایسکل/

ته راشي. د   ته وګرځي کله چې دوي ښوونځي  بایسکل ریک ساحې  ټاکل شوي  بایسکل/سکوټر د  باید خپل  دوي 

بایسکل درولو ساحې کې د بایسکلونو او سکوټرونو خوندي کولو لپاره کولپ ته اړتیا ده. بایسکلونه او سکوټرونه به  

نه ساتل کیږي، نو دا د زده کونکي مسؤلیت دی چې بایسکل/سکوټر په خوندي    په هیڅ وخت کې د ښوونځي لخوا 

 توګه کولپ کړي. 

 

 د زیږون ورځ او جشنونه 
د ښوونځي د روغتیا په اړه د ناحیې د پالیسۍ په مالتړ، موږ هڅه کوو چې د خپلو زده کونکو سره د یوه سالم ژوند  

له کولی شي  ګامونه  ساده  وکړو.  مرسته  کې  سالمې   درلودلو  کې  لویوالې  په  ترڅو  وکړي  مرسته  ماشومانو سره 

پریکړې وکړې. زموږ د ښوونځي په ورځو کې د سالم خواړو انتخابونو او فزیکي فعالیت زیاتوالي سربیره، موږ د  

"د زیږون کلیزې د ورځې سپکو خواړو محفلونه" پالیسي پلي کړې. د ټولګي ښوونکي به د دوی د سپکو خواړو د  

 زې د لمانځلو معلومات له والدینو سره شریک کړي. موږ پدې مسله کې ستاسو د مالتړ مننه کوو!  زیږون کلی

 

 د زیږون د کلیزې بلنه  
موږ پوهیږو چې ښوونځی د زیږون د کلیزې لپاره بلن لیکونو د ویشلو لپاره ترټولو اسانه ځای دی؛ خو مګر، دا کار 

د زده کړې   د ډیرو خواشینیو المل شي چې  له زده کونکو څخه  ممکن  ګډوډ کړي. مهرباني وکړئ  به  چاپیریال 

 وغواړئ ترڅو د ښوونځي د ختمیدو وروسته بلن لیکونه وویشې. 
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 اړیکې
یوه میاشتنۍ خبر پاڼه به د هرې میاشتې په لومړۍ نیټه یا مخکې لیږل کیږي چې زده کونکي په ښوونځي کې دي. دا  

یادونې، تازه معلومات او خبرونه ولري چې تاسو ورته اړتیا لرئ په اړه  خبر پاڼه به د راتلونکو پیښو په اړه مهمې  

 یې خبر واوسئ.  مهرباني وکړئ د لوستلو لپاره وخت ورکړئ.  

 

Hunters Glen    به د رسمي خبرتیاو لیږلو لپاره د ناحیې رسمي پیغام رسولو سیسټم وکاروي.  ډیری اړیکې به د

  Infinite Campusلیفون او متن پیغامونه هم لیږل کیږي.  کله چې تاسو په  بریښنالیک له الرې ترسره کیږي، خو ت

کې د والدین پورټل حساب رامینځته کړئ، ستاسو لومړني بریښنالیک او د تلیفون شمېرې په اوتومات ډول زموږ د  

حل لپاره    مخابراتو لیست کې شاملیږي.  که تاسو د ښوونځي اړیکه ترالسه نه کړئ، مهرباني وکړئ د ستونزو د

 دفتر سره اړیکه ونیسئ.   

 

Hunters Glen    به دClassDojo   ستاسو ښوونکی به تاسو ته د ښوونځي په پیل کې د شمولیت په اړه الرښوونې(

 فیسبوک پاڼې له الرې هم یادونه او معلومات واستوي.  Hunters Glen Elementaryدرکړي( یا زموږ د 

 

ښوونکي او ښوونځی کولی شي د زده کونکو په فولډرونو کې د کور نوټونه، د انځور فورمه، د ساحې سفر اجازې  

سلیپونه او نور داسې شیان هم واستوي.  مهرباني وکړئ هره ورځ د خپل ماشوم سره چک کړئ ترڅو وګورئ چې  

 کوم نوټونه شتون لري چې کور ته راغلي دي.  

 

ورنکړل شي چې د ښوونځي له ټولنیزو ترتیباتو وروسته د دفتر تلیفون وکاروي. زده کونکو   زده کونکو ته به اجازه 

 ته به اجازه ورکړل شي چې تلیفون یوازې په الندې حالتونو کې وکاروي:  

 

 ● کله چې د دوي ښوونکي غوښتنه وکړي  

 ● کله چې د مدیر لخوا غوښتنه وشي 

 فتر کارکونکو لخوا غوښتنه وشي  ● کله چې د روغتیا مرستندویه، نرس یا د د

 

د سهار په وخت کې  د ښوونځي دفتر کارکونکو به یوازې زده کونکو ته بیړني پیغامونه ورسوي. مهرباني وکړئ  

د ښوونځي وروسته بیولو او ورځنۍ پاملرنې د چمتووالۍ لپاره زموږ سره  ستاسو ماشوم ښوونځي ته له تلو دمخه 

 زنګونو/بریښنالیکونو ته به په یوه کاري ورځ کې ځواب ورکړل شي.مرسته وکړئ. د والدینو تلیفون 

 

 ستاسو د زده کوونکې د ښوونکې سره اړیکه
که څه هم ښوونکي په خپلو ټولګیو کې ټیلیفونونه لري، د ښوونې او روزنې په وخت کې به هرډول ټیلیفونې تماسونه 

 سو کولی شئ الندې کارونه وکړئ:بندیږي. که تاسو غواړئ د خپل ماشوم ښوونکي ته ورسیږئ، تا 

د ټولګي ښوونکي ته زنګ ووهئ او یو غږیز پیغام پریږدئ. له ښوونکو غوښتل شوي چې د ښوونځي   •

 څخه مخکې او وروسته غږیز پیغامونه وګوري.

 تاسو کولی شئ د ښوونځي څخه مخکې یا وروسته د ټولګي ښوونکي ته زنګ ووهئ. •

 

تاسو کولی شئ د بریښنالیک له الرې د خپل زده کونکي ښوونکي سره اړیکه کې شئ. ستاسو د زده کونکي ښوونکی 

به تاسو ته د ښوونکي بریښنالیک آدرس درکړي، او تاسو کولی شئ په یوه مناسب وخت کې بریښنالیک واستوئ.  

 ه وکړئ.تاسو ممکن د یوې کاري ورځې په ترځ کې د دوي څخه بیرته اوریدلو تم
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له الرې اړیکه ونیسي.  ددې په اړه معلومات چې    ClassDojoسربیره پردې، ښوونکي او والدین هم کولی شي د  

څنګه د خپل زده کوونکو په ټولګیو کې ګډون وشې به د کال په پیل کې ستاسو د ماشوم ښوونکي څخه کور ته لیږل  

 کیږي.

 

 وختي روانیدل/ناوخته رسیدل 
موږ غوښتنه کوو چې تاسو خپل زده کونکي وختې کور ته مه بیایاست مګر دا چې دا خورا اړین وي ځکه چې زده  

. زده کونکي ممکن خپل له ټولګي څخه ترهغه کونکي د ښوونځي د ورځې تر پای پورې په الرښوونو کې دخیل وي

ورنه کړل شي چې په یوازې سر د   زده کوونکي ته به اجازه رخصت نشې چې یو څوک زده کوونکې پسې رانشې. 

 ښوونځي څخه الړ شي.  

 

هغه زده کونکي چې مجبوره دې د ښوونځي په رسمې ساعتونو کې ښوونځي پریږدي باید د دفتر له الرې د والدین  

یا حقوقي سرپرست پرته بل څوک د   په اجازې سره رخصت شې. که چیرې د والدین  یا حقوقې سرپرست لخوا 

ستاسو زده کونکی کورته بیایې، دوی باید د زده کونکي د کورته بیولو د اجازې فورمه کې  ښوونځي په ورځ کې  

 شامل وې کوم چې د بیړني تماس څخه توپیر لري. 

 

که    بجو وروسته ښوونځي ته راځي د ناوخته راتلونکې په توګه ثبت کیږې.  8:05هغه زده کونکي چې د سهار له  

ترمنځ راشي، دوی به مستقیم ډول ټولګي ته ځي او د دوی ښوونکی به دوی د    8:15- 8:05ستاسو زده کوونکی د  

وروسته راشي، نو دوی به اړتیا ولري چې د ناوخته پاس لپاره    8:15ناوخته راتلونکې په توګه ثبت کړي. که دوي د  

 دفتر ته راشي. 

  

 ساحوي یا د ساحې سفرونه
ځایونو ته د ساحې سفرونه مهالویش ممکن د ښوونځي کال په اوږدو کې د بیالبیلو ټولګیو د    د عالقې وړ نږدې 

ښوونکو لخوا ټاکل شوي وي. دا سفرونه د ټولګي د نصاب مختلف اړخونو بشپړولو او په ټولنه کې سرچینو ته د زده  

ونو خبرتیا ترالسه کړي. والدین  کونکو د معرفي کولو لپاره طرح شوي دي. والدین به دمخه د ټاکل شوي ساحې سفر

باید د ټولو ساحوي سفرونو لپاره د اجازې فورمه السلیک کړي. د اجازې سلپ پرته به زده کوونکې اجازه ونلري  

 چې د خپل ټولګي سره په ساحه کې سفر وکړي.

 

 خرابه هوا/د ښوونځي تړل کیدل 
د شپې د سخت طوفان یا نورو بیړنیو حالتونو له امله د بیړني ښوونځي تړلو په اړه معلومات په محلي تلویزیونونو  

د   وکړئ  مهرباني  لري.  اړه    Adams 12 Five Star Schoolsکې شتون  په  تړلو  د  واورئ.  اعالنونو  اړه  په 

وهلو سره هم ترالسه شي، بیا د ښوونځي    زنګ  4000-972-720معلومات ممکن د ناحیې د معلوماتو شمېرې ته په  

. مهرباني وکړئ په یاد  www.adams12.orgفشار ورکړئ یا د ناحیې ویب پاڼه وګورئ:    7د تړلو معلوماتو لپاره  

 ولرئ چې ښوونځی په ندرت سره لغوه کیږي.  

 

 سرپټۍ تفریحې برنامې به هغه وخت پیل شې چه:  

 ● واوره، باران یا اورښت وریږي  

 درجې یا لږ وي    20ړه باد سره د تودوخې درجه ● د سا

 ● د لوبې د ډګر وضعیت خراب وي )خټې، واوره یا والړې اوبه(  

 

زده کونکي باید د هر ډول هوا لپاره چمتو وي. دوي باید ګرم کوټونه، دستکشې یا میټنونه، خولۍ، د هوا ضد بوټان  

 لپاره اضافي بوټان راوړي.    PEاو د 
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 په ښوونځي کې ورک شوي او موندل شوي/قیمتي توکي  
که ستاسو ماشوم یو شی غلط ځای کښیږدې، موږ تاسو هڅوو چې د لوبغالې دروازو د ورک شوي او موندل شوي  

له السه ورکړي.   معلومه کړئ چې دوي څه  کار دی ترڅو  دا ستونزمن  په ځاۍ کې یې وګورئ. ډیری وختونه 

، دستکشې، او نور لیبل کړئ. پاتې توکې د هر سمستر وروسته وسیمه ایزې خیریه  مهرباني وکړئ کوټ، جاکټونه

 موسسې ته ورکول کیږي. 

 

موږ زده کونکي ښوونځي ته د قیمتي توکو او لوبو له راوړلو څخه په کلکه منع کوو. هغه توکي چې د یو فرد لپاره  

غه ځینې وختونه ورکیږې. ښوونځی نشي کولی ارزښت لري معموال د نورو لپاره زړه راښکونکي وي او له بده مر

د دې توکو لپاره مسؤل وي. ښوونکي ممکن یو ځانګړی جشن ولري چې زده کونکو ته اجازه ورکوي ترڅو د خوښې  

لوبې، لوبتوکې او داسې ورته شیان راوړي، مګر مهرباني وکړئ په یاد ولرئ، په هیڅ وخت کې دا مناسبه نه ده چې  

 پک، د لوبو چاقو، یا د لوبو هر ډول وسلې راوړي. زده کونکي د لوبو ټو 

 

 د زده کونکي ګرځنده تلیفون پالیسي 
موږ پوهیږو چې داسې شرایط رامینځته کیدی شي چې د زده کونکي ښوونځي ته د تګ راتګ پرمهال د ګرځنده  

یلو کارولو یا ملکیت اجازه  تلیفونونو کارولو تضمین کوي. زده کونکي ته د ګرځنده تلیفونونو او / یا بریښنایی وس

 ( 5030)د ناحیې د پالیسۍ له مخې  یوازې د الندې الرښوونو په پام کې نیولو سره سم:ورکول کیږی

په ټولو وختونو کې د تفریح او د ساحوې سفرونو په ګډون ګرځنده تلیفون یا بریښنایی وسیله باید "بند"   •

شې او د زده کونکي په بیک )د شا بسته( کې وساتل شې خو مګر دا چې د تعلیمي موخو او د ښوونکي  

ثبت کولو یا عکسونو   د اجازې سره سم وکارول شې. ګرځنده تلیفون یا بریښنایی وسیله د ویډیو یا آډیو 

 اخیستلو لپاره باید ونه کارول شي. 

د  • بل ډول  په  یا  ګډوډ کړي،  اکاډمیک چاپیریال  کارول شي چې  ونه  توګه  پداسې  باید  دا ډول وسایل 

 ښوونځي فعالیتونه ګډوډ کړي. 

که چیرې داسې ځانګړي شرایط شتون ولري چې اړتیا لري یو زده کونکی دا ډول وسایل وکاروي، په  •

نډمهاله توګه، د دې الرښوونو څخه بهر، د بیاکتنې او تصویب لپاره یوه لیکلي غوښتنه باید مدیر ته  ل

 وسپارل شي. 

 د دې الرښوونو سرغړونه به د ناحیې د پالیسۍ له مخې د مناسب انضباطي عمل پایله ولري.

او / یا بریښنایی وسیلو د امنیت  په هر حالت کې، زده کونکي په شخصي توګه او یوازې د دوی د ګرځنده تلیفونونو  

یا زیان رسولو    Adams 12 Five Star Schoolsلپاره مسؤل دي. د   باید د هیڅ ډول وسایلو د غال، ورکیدو، 

 مسؤلیت په غاړه وانخلي، او د داسې پیښو د څیړنې مسولیت به په غاړه وانخلي. 

 

 د ښوونځي په ملکیت کې څاروي 

زموږ د ښوونځي د ټولو زده کونکو او کورنیو لپاره د خوندي ساتلو په هڅه کې او د ناحیې د پالیسۍ سره سم، د  

ښوونځي په ملکیت کې یوازې خدمتي )لکه د معلولیت لرونکو خلګو سره د مرستې لپاره( څاروي اجازه لري. موږ 

ځي له ډګر څخه دباندې پاتې شي. موږ د دې  غوښتنه کوو چې نور ټول څاروي د ښوونځي په ساعتونو کې د ښوون

 غوښتنې سره ستاسو د همکارۍ مننه کوو.

 

 د زده کونکو د پرمختګ راپور ورکول  
ستاسو د زده کونکي پرمختګ به په کال کې دوه ځله په انفرادي د والدینو کنفرانسونو کې راپور شي. اطالع نامې به 

  Infinite Campus Parent Portalل کیږي. اکادمیک پرمختګ د  د هرې ټولګۍ د دورې په پای کې کور ته لیږدو

 له الرې هم موندل کیدی شي.  ( والدین پورټل)
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 ښوونځې ته د رارسولو او بیولو الرښوونې  
بجو راوستل شې   7:50ستاسو د ماشوم خوندیتوب زموږ لپاره خورا مهم دی. دا اړینه ده چې زده کونکي د سهار په  

(. د لویانو لخوا څارنه د دې وختونو  1:45بجو کورته یوړل شې. )د چهار شنبې په ورځو    3:00او د ماسپښین په  

 دقیقې شتون لري.   10څخه دمخه او وروسته یوازې 

 

 مهرباني وکړئ موږ سره مرسته وکړئ چې زده کونکي خوندي وساتئ

سړک  Goاو  Hugد سړک کې دي.  Goاو   Hugد زده کونکو رارسول او بیول د ودانۍ مخې ته په  •

 باندې هیڅکله موټر ونه درول )تمځاۍ ندی( شې. 

مهرباني وکړئ خپل زده کونکي اړ کړئ ترڅو په پیاده رو باندې وګرځې نه د پارکینګ )تمځاۍ( پر   •

 میدان باندې.  

بجو د چهارشنبه    1:35بجو تړل کیږي. )  2:50بجو او د ماسپښین په    7:50د پارکینګ دروازه د سهار په   •

 ورځ(

د شا خواته پارکینګ یوازې د ښوونځي د کارکونکو لپاره دی.  زده کونکي په دې الره تګ کوي، نو   •

 دروازه به د رارسیدو او رخصتیدو پر مهال تړل کیږي.

منع  که تاسو پارک کولو ته اړتیا لرئ، مهرباني وکړئ په شاوخوا ګاونډ کې ځای ومومئ او په ښار کې   •

 څخه ډډه وکړئ. شوي تمځایونو

د دواړو لورو څخه چې خلک پر سړک تیریږې، مهرباني وکړئ ودریږئ ځکه هر هغه پیاده رو شخص   •

 چې پښه یې د پیاده رو څخه د سړک پرخوا ایښه ده اراده یې کړې چې د سړک څخه تیر شې.

 میل فی ساعت سرعت مجاز حد په پام کې ونیسئ.  20زموږ د ښوونځي په ساحه کې د  •

 پریږدئ. دا خوندي نه دی او د ترافیک د ځنډ المل کیږي.  همزده کونکي په کوڅه کې  •

له زده کونکو څخه تمه کیږي چې په مستقیم ډول ښوونځي ته الړ شي. زده کونکي باید د ښوونځي څخه   •

 مخکې یا وروسته په لوبغالې کې لوبې ونه کړي.

 

 د ښوونځي امنیتي سېسټم 
ریال چمتو کولو لپاره زموږ په روانو هڅو کې، موږ خپل د  زموږ د زده کونکو لپاره د خورا خوندي او امن چاپی

مخکینۍ دروازې سره یو نوی خوندې دهلیز اضافه کړۍ. مهرباني وکړئ ودانۍ ته د ننوتلو لپاره الندې ذکر شوي  

 کړنالرې په پام کې ونیسئ: 

و کې  لکه څنګه چې تاسو ښوونځي ته ورسیږئ، ستاسو د کیڼ اړخ دروازه به د ښوونځي په ساعتون •

  پرانستل شي.

که تاسو داوطلبۍ لپاره راشئ او ستاسو جواز سکین شوی وي، تاسو کولی شئ خپل معلومات کمپیوټر   •

که تاسو    ته داخل کړئ، او د دروازې زنګ کښیکاږئ ترڅو دفتر ته د ننوتلو لپاره اجازه درکړل شې.

زنګ   دروازې  د  وکړئ  مهرباني  وي،  نه  شوی  سکین  جواز  ستاسو  یا  تللې  یاست  نه  ته  ښوونځي 

 له ځانه سره راوړئ.  IDمهرباني وکړئ ډاډ ترالسه کړئ چې خپل آۍ ډی    ووهئ.

  د دروازې زنګ اوس د خښتو په دیوال کې د دهلیز دننه موقعیت لري. •

مهرباني وکړئ    د دفتر یو غړی به دروازه خوشې کړي ترڅو ودانۍ ته د السرسي اجازه ورکول شې. •

  روازه مه خالصوئ.دروازه خالصه مه نیسئ یا د نورو لپاره د

د  • او  نور پریږدئ، مهرباني وکړئ توکي لیبل کړئ  که تاسو د غرمې ډوډۍ، کورنۍ دنده او داسې 

  کمپیوټر تر څنګ په خوندي بکس کې یې کښیږدئ.

 دروازې ته ځي.  BASEپروګرام کورنۍ به په مستقیم ډول د ودانۍ شمال لوري ته د   BASEد  •
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وګه او د الرښوونو په جریان کې د ګډوډۍ مخنیوي کې د مرستې  د یوه اضافي خوندیتوب تدبیر په ت •

که تاسو غواړئ د خپل    لپاره، موږ لیدونکو ته اجازه نه ورکوو چې ټولګي، تاالر یا تشناب ته الړ شي.

ماشوم ښوونکي سره لیدنه وکړئ یا هم د رضاکارۍ لپاره مو موافقه کړې وي، مهرباني وکړئ مخکې 

  بر کړئ.له مخکې دا ترتیب برا 

 لیدونکي/ والدینو نوم لیکنه )چک ان( 
د ناحیې پالیسي دا الزم ګڼې چې ټول والدین او لیدونکي باید ودانۍ ته د ننوتلو پرمهال نوم لیکنه وکړې. ستاسو جواز  

تاسو څخه به  Raptorبه زموږ د ریپټر )  لیدونکې کارت/سټیکر به چمتو شي.  ( سیسټم له الرې سکین شي او د 

 وغوښتل شي چې هر وخت د لیدونکي کارت/ سټیکر واغوندي.    

 

که تاسو غواړئ د یو ښوونکي سره وخت تیر کړئ، مهرباني وکړئ زنګ ووهئ او د لیدو دمخه دا کار تنظیم کړئ.  

قوقې سرپرست پرته بل څوک ښوونځي ته راشي )لکه نیکه د غرمې ډوډۍ لپاره  همدارنګه، که چیرې د والدین یا ح

 راځي( تاسو باید د وخت څخه مخکې دفتر ته زنګ ووهئ ترڅو موږ ته خبر راکړئ. 

 

 درمل
که زده کونکي مجبور وي د ښوونځي په وخت کې د نسخې درمل واخلي، لیکلي الرښوونې او اجازه باید د زده  

، درمل لرونکې د  Tylenolموږ نشو کولی اسپرین،  ر لخوا د ناحیې د درملو په فورمه کې چمتو شي.  کونکي ډاکټ

زده کونکي نشي    شونډانو ملحم، یا د نسخې پرته درمل ورکړو، پرته لدې چې د ډاکټر لخوا وړاندیز شوی وي.

کولی درمل، درمل لرونکې د شونډانو ملحم او داسې نور له ځان سره ولري.  ټول درمل باید خپل په اصلي پاکټ یا  

ناروغ نوم، د ډاکټر نوم، او خوراک په واضح ډول په نښه شوی وي.   بوتل کې وي، په سمه توګه د درملتون نوم، د  

   ټول درمل باید په کلینیک کې وساتل شي. 

د ټوخي څاڅکي نور د دې پالیسۍ سره سم درمل نه ګڼل کیږي، او له همدې امله، د ډاکټر اجازې ته اړتیا نشته ترڅو  

و چې دغه درمل په کلینیک کې یا د ښوونکي سره  زده کونکي یې په ښوونځي کې ولري.  خو موږ دا غوښتنه کو

 کښیدول شې ترڅو موږ ډاډ ترالسه کړو چې دوی په خوندي ډول کارول کیږي.
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ې په ویب پاڼه کې شتون لري  معلومات د ناحیر
 

 د زده کوونکو د چلند اصول 
کې شتون    ویب پاڼه)ناحیې( لپاره د زده کونکو د چلند اصول لنډیز د ناحیې په    Adams 12 Five Star Schoolsد  

 شتون لري.   دلتهه وګورئ، لري. د بشپړو معلوماتو لپاره، مهرباني وکړئ د هرې ناحیې پالیسۍ وروستۍ نسخ
 

 پدې لنډیز کې داسې معلومات شتون لري لکه:

 د زده کونکي چلند  •

 د زده کوونکو حاضري  •

 ګرځنده تلیفونونه او شخصي بریښنایی توکي •

 د ناحیې ټیکنالوژي او انټرنیټ کارول  •

 د زده کونکي یونیفورم )جامې اغوستلو اصول( •

 بدماشۍ او ځورونی •
 

 په عمومي ډول غوښتل شوي معلومات 
کې شتون لري. د ډېرو بشپړو معلوماتو لپاره، مهرباني    ویب پاڼهد عمومي غوښتل شوي معلوماتو لنډیز د ناحیې په   

 شتون لري.   دلتهوکړئ د هرې ناحیې پالیسۍ وروستۍ نسخه وګورئ )که چیرې د تطبیق وړ وي(، 

 
 په "عمومي ډول غوښتل شوي" معلوماتو کې داسې موضوعات شتون لري لکه:

 شکایتونه یا رسمې شکایتونه •

 جامع د پیسو بیل  •

 د ناحیې په ملکیت کې مرسته کوونکې څاروې •

 د زده کونکو ترانسپورت  •

 ویډیو او غږ څارنه  •

 ښوونځیو ته لیدونکي  •
 

 

 د زده کونکي روغتیا معلومات 
، او  COVID-19د زده کونکو د روغتیا او هوساینې په اړه معلومات، په شمول د واکسینونو، روغتیایی ازموینو،  

 کې شتون لري.  ویب پاڼهدا چې څه وخت ستاسو ماشوم له ښوونځي څخه لیرې په کور کې وساتل شې، د ناحیې په  
 

 حقوقې خبرتیاوې 
 کې شتون لري.  ویب پاڼهیاوې د ناحیې په د ناحیې حقوقې خبرتیاوې/کلنۍ خبرت 

 

 پدې خبرتیاو کې الندې معلومات شامل دي: 

 په شمول(  IXپرته له تبعیض چلند )د سرلیک  •

 ( سره سم حقونه FERPAد کورنۍ تعلیمي حقونو او محرمیت قانون ) •

 سره سم د لړلیک معلومات FERPAد  •

(  PPRAیا  Protection of Pupil Rights Amendmentد زده کوونکو د حقونو د ساتنې قانون ) •

 سره سم

 نور داسې احکام چې دلته نه وې ذکر شوي   •

 


