
 والدین اپنے بچوں کی کالس روم کی بنیادی آموزش کی تکمیل کرنے کی خاطر
 اسکول کے بعد اور ہفتوں کو چھوڻے گروپ کی صورت میں ہونے والی مصروف
 کن چھوڻے تعلیمی سرگرمیوں کے لیے ان کا اندراج کرا سکتے ہیں۔ سیشنز کو

انفرادی متعلم کی بہترین مناسبت سے ڈیزائن کیا جائے گا۔

 شرکت کرنے کے لیے کمپیوڻر اور
انڻرنیٹ رسائی مطلوب ہے۔

:ابھی اندراج کرائیں
catapultlearning.com/eld-isa-enroll

  :کون
 مندرجہ ذیل اسالمی اسکولوں میں

:طلباء K-12 اندراج یافتہ
Al-Ihsan Academy, Al-Madinah 

School, Al-Noor School, Al-Iman 
School, Muslim Center School,  

Al-Madrasa Al-Islamiya,  
Rising Stars Islamic School, 

Islamic Cultural  
Center School.

 :کہاں
 کمپیوڻر اور انڻرنیٹ

 کنکشن کا استعمال کرتے
ہوئے گھر پر

:کب
 اکتوبر میں شروعاتہفتے

 کے ایام کی سہ پہروں میں
اور ہفتوں کو

 :الگت
*مفت

پہلے آئیں، پہلے پائیں

  توسیعی آموزشی دن
21-20   برائے تعلیمی سال 

  مفت توسیعی سیکھنا

بنیادی تعلیمات

 تاکہ خواندگی اور ریاضی
 میں اساسی جانکاری فراہم

کی جا سکے

سماجی جذباتی تعاون
 تاکہ مصیبت کا سامنا کرنے اور ترقی

 کو پروان چڑھانے میں پوری طرح
 سے طالب علم کے ساتھ تعاون کیا جا

سکے

خاندانی تعاون
 تاکہ بطور نگہداشت فراہم کنندگان

 اور معلمین والدین کے ساتھ
تعاون کیا جا سکے

کی افزودگی
 سائنس، ڻیکنالوجی،

 انجینیئرنگ،
 میتھمیڻکس

 تاکہ مسائل حل کرنے کی 
 مہارتوں کو تقویت دی جا

سکے

CL_20167*محکمۂ تعلیم کے دفتر برائے غیر سرکاری اسکولز کے ذریعے ڻائڻل I کے ڈالروں کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے۔

اسالمک اسکولز ایسوسیئیشن کی ایک پیشکش، تقویت یافتہ منجانب

http://catapultlearning.com/eld-isa-enroll


 :چھوڻے گروپ کا تجربہ
 ایک گروپ میں دس سے کم طلبا کے ساتھ، توسیعی آموزشی دن کے اساتذه انفرادی طور پر توجہ
فراہم کر سکتے ہیں اور طلبا واقعتاً ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔

 :مربوط تعلیم
 ریاضی اور خواندگی کی گنجائش اور ترتیب کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وه کالس روم کی
تعلیم سے مطابقت میں کام کرے۔

 کے ڈالروں I محکمۂ تعلیم برائے غیر سرکاری اسکولز کے واسطے سے ڻائڻل
:سے فنڈ یافتہ
یہ دلچسپ موقع آپ کے طالب علم کے لیے مفت میں دستیاب ہے

!جگہ محدود ہے، ابھی سائن اپ کریں

کامیابی کی کلیدیں

1

2

3

بنیادی تعلیمات

سماجی جذباتی تعاون

خاندان کا تعاون

خاندان کا تعاون

 مانوس اور نئی حکمت عملیوں کو استعمال کر کے گریڈ سطح کی ریاضی اور
 خواندگی کی مہارتوں کو مضبوط کرنے کے لیے طلبا طریقے اور اعتماد پیدا
کریں گے۔

 اساتذه ان سرگرمیوں میں طلبا کی رہنمائی کریں گے جو صحت مند عادتوں کی
شناخت کرتی ہیں اور انہیں پروان چڑھاتی ہیں۔

 طلبا گھر پر سائنس کی ان سرگرمیوں پر عمل کریں گے جو تصور اور تخلیقی 
 گریڈز والے طلبا کوڈنگ اور روبوٹ بنانے کی +3   صالحیت کی لو جگاتی ہیں۔
سافٹ ویئر کو استعمال کریں گے۔ STEM مشق کرنے کے لیے

 توسیعی آموزشی دن کے پروگرام میں اندارج یافتہ تمام طلبا کے والدین کو مفت
 ورچوئل والدین کی ورک شاپس میں شرکت کرنے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔
 ان میں 'ڈیجیڻل شہریت' اور 'مصیبت کے وقت میں بچوں کی تربیت' جیسے بر
وقت اور متعلقہ موضوعات پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔

 توسیعی آموزشی دن کا پروگرام آپ کے طالب علم کو وه آموزش جاری رکھنے کے لیے مدعو کرتا ہے جو کالس روم میں شروع ہوتا ہے۔
 سیشنز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ان میں طلبہ کے لیے ایک ایسا کلّی تجربہ شامل ہو، جو ہدفی ریاضی اور خواندگی کی ہدایت کے
 کی سرگرمیوں پر مشتمل ہو تاکہ باہمی ورچوئل کالس روم میں ذاتی ترقی کی حوصلہ (SEL) اور سوشل اینڈ ایموشنل لرننگ STEM ساتھ
افزائی کی جا سکے۔ شیڈول کی معلومات کے لیے طلبا کی رجسڻریشن کا صفحہ مالحظہ کریں

پروگرام کے اجزاء

 میری بیڻی روزانہ کالس جا
 کر خوش ہوتی تھی۔ اس
 نے ریاضی اور مطالعے

 میں نئی چیزیں سیکھی ہیں
 جو دوسرے گریڈ میں

 جانے پر اسے واقعتاً فائده
دیں گی۔

 توسیعی آموزشی سال کے پہلے گریڈ —
کے طالب علم کے والد/والده

پر رابطہ کریں learningday@fullbloom.org رجسڻریشن میں مدد کے لیے، براه کرم
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