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محترم  Valley Stream UFSD Thirteenکے خاندان،
مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے کہ قومی سطح پر جانا مانا بعد از اسکول پروگرام ،Right at School ،اس موسم
خزاں ہمارے ضلع میں رہنے والے خاندانوں کی خدمت کے لیے تیار ہے۔  Right at Schoolکے ذریعے ہمارے طلباء کو اعلی معیار کا پہلے
اور بعد کی دیکھ بھال کی تقویت ملے گی۔
 Right at Schoolکے پروگرامز منظم ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی مرکوز ہیں۔ ایک صحت بخش سنیک اور مزے دار فٹنیس سے تعلق
رکھنے والی سرگرمیوں کے بعد ،شرکت کرنے والے طلباء پرعظم ماہرین تعلیم کے ساتھ مل کر اپنا ہوم ورک مکمل کریں گے ،جس کے بعد وہ
نصاب پر مشتمل تقویت کی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔  Right at Schoolکا تقویت کا نصاب مخصوص ،دو ہفتے کے دورانیے کے یونٹس
کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ طلباء ان سرگرمیوں سے اس قدر لطف اندوز ہوں گے کہ ممکن ہے کہ انہیں اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ وہ
منصوبہ بند تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں ،اور یہی  Right at Schoolکا "پوشیدہ تعلیم" کے طریقہ کا راز ہے۔
والدین  Right at Schoolکے تعاون کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی مصروف زندگیوں کے مطابق ایک لچک دار شیڈول تیار کرسکتے ہیں۔
اس کے عالوہ مالقاتی دیکھ بھال کا اختیار بھی موجود ہے۔  Right at Schoolاسکول کی چھٹیوں کے دوران گھر والوں کو محفوظ اور متواتر
دیکھ بھال کی سہولیات بھی فراہم کریں گے۔ ایک بہترین پروگرام پیش کرنے کے عالوہ Right at School ،میں طلباء اور عملے کا کم تناسب،
لچک دار شیڈولنگ ،آن الئن ریجسٹریشن اور ادائیگی ،مسلح افواج سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے رعایات ،اسکالرشپس ،اور کمیونٹی
پارٹنرشپس کی سہولیات بھی موجود ہیں۔ رجسٹریشن  8مارچ سے بغیر کسی ویٹنگ لسٹ کے  www.rightatschool.comپر شروع ہوگی۔
 Right at Schoolنے  00مارچ کو  James A. Dever Elementary Schoolکے آڈیٹوریم میں شام  03.1بجے والدین کے لیے ایک فورم
کا انتظام کیا ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے Deverکی الئبریری میں بچوں کی دیکھ بھال کی سہولت بالکل مفت فراہم کی جائے گی۔ والدین کے
اس فورم کے ذریعے آپ کو ہمارے نئے ضلع کے پارٹنر سے متعارف کیا جائے گا اور آپ ان کے پروگرام کے متعلق سواالت کے جوابات بھی
حاصل کرسکیں گے۔ اس کے عالوہ آپ اس پروگرام کے متعلق مزید معلومات کے لئے  Right at Schoolکی ویب سائٹ
 www.rightatschool.comپر بھی تشریف السکتے ہیں۔
ہم  Valley Stream UFSD Thirteenمیں  Right at Schoolمتعارف کرنے کے بارے میں بہت پرجوش ہیں۔ یہ ہماری اسکول کی کمیونٹی
میں بہت اچھا اضافہ ثابت ہوگا۔
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