
Langston Hughes  مڈل اسکول نۓ آنے والے ساتویں گریڈ کے طلباء کوJumpstart  کیمپ میں فخریہ طور پر خوش آمدید
حاصل کرنے کا ایک یہ تمام طلباء کے لیۓ تعلیمی سال شروع ہونے سے پہلے مڈل اسکول کے بارے میں واقفیت  کرتا ہے! 

یہ نۓ لوگوں سے ملنے، نئ دوستیاں بنانے، اسکولوں کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ طلباء اردگرد کے ایلیمنڻری  دلچسپ موقع ہے۔
 کرنے کا ایک بہترین موقع ہوگا۔   JUMPSTARTکے تعلیمی سال کے لیۓ  2019-2018اور 

 جوالئ تک 26جوالئ سے لے کر بروز جمعرات،  23بروز پیر،اس موسم گرما میں یہ کیمپ ایک ہفتہ کے لیۓ پیش کیا جاۓ گا۔  
یمپ ک ۔)ڻرانسپورڻیشن کی وجہ سے اوقات میں تھوڑی بہت تبدیلی پیش آسکتی ہے( بجے تک 11:30بجے سے دوپہر  7:30صبح 

 کے موجوده اور سابقہ طلباء بھی مدد Hughes لہ کی جانب سے پیش کیۓ جائیں گے۔کے اجالس اساتذه اور اسکول کے دیگر عم
 فراہم کرنے، سوالوں کے جواب دینے، اور اپنا تجربہ بانڻنے کے لیۓ وہاں موجود ہوں گے۔ 

بس کی سہولت فراہم کی جائے گی۔  طلباء بہت سی مختلف کالسوں میں چکر لگائیں گے اور درج ذیل موضوعات کے اسباق اور 
 : سرگرمیوں میں شرکت کریں گے

 طلباء کو ایک دوسرے کے ساتھ واقفیت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ ایک مزیدار سرگرمی جس سے -ڻیم کی تعمیر •
سے  International Baccalaureate Middle Years Program (IBMYP (تعلیمی مہارتیں، -تعلیمی مہارتوں کی تعمیر •

 متعلق سرگرمیاں 
 انتظامی، وقت کا صحیح استعمال، مسئلہ کا حل  –کونسلر کارنر •
• Hughes 101 – عمال کرنے کا طریقہ، گھنڻی بجنے کے اوقات کی سمجھ، کیفیڻیریا کا راستہ، حفاظت اور تحفظ، الکر است

FCPS  کے طلباء کے حقوق اور ذمہ داریاں

Jumpstart کی رجسڻریشن بروز جمعه، 25 مئ، 2018 تک ہو جانی چاہیے۔ براه مہربانی انہیں بذریعه ڈاک، ای میل )سکین شده 
اندراجی فارم(، یا فیکس جمع کرائیے۔ 

 Langston Hughes Middle School, Jumpstart Camp, 11401 Ridge Heights Road, Reston, VA 20191 :ڈاک
 MLBrooks@fcps.edu :ای میل
 3697-715 (703) :فیکس

مئ کے بعد جمع کراۓ گۓ فارم بھی قبول کیۓ جائیں گے، لیکن بس کے راستوں کا تعین ان  25: براِه مہربانی نوٹ کیجیئے کہ
رجسڻریشن اور ڻرانسپورڻیشن کی تصدیق آپکو بروز مئ تک حاصل کرچکے ہیں۔  25معلومات کے حساب سے کیا جاۓ گا جو ہم 

 جوالئ تک فراہم کردی جاۓ گی۔  2،پیر

 : مزید معلومات کے لیۓ براه مہربانی درج ذیل سے رابطہ کیجیۓ
Marissa Brooks, Jumpstart Coordinator          MLBrooks@fcps.edu         3766-715 (703) 
 Brian Plancich, Assistant Principal                      BAPlancich@fcps.edu               3617-715 (703) 

Langston Hughes مڈل اسکول 
Jumpstart 2018 سمر کیمپ 
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Langston Hughes Jumpstart رجسڻریشن 
 

 حالیہ اسکول  طالبہ کا نام / طالب علم

FCPS ID   ترجیحی نام / گھر پر بالۓ جانے واال نام جنس 

 کام کی جگہ کا نمبر / سیل گھر کا فون نمبر  نام اور تعلق ) ان(سرپرست ) / والدین(والد یا والده 

 شہر  گھر کا پتہ 

 زپ کوڈ   ریاست
 گھر پربولی جانے والی زبان  ای میل ایڈریس 

 کام کی جگہ کا نمبر / سیل گھر کا فون نمبر  ہنگامی صورتحال میں رابطہ کار کا نام اور تعلق 

، )مثال کے طور پر۔، تعلیمی معذوری، صحت سے متعلق مسائل، وغیره(اگر آپکے بچہ کے ساتھ کوئ ایسے خصوصی حاالت ہیں جو ہمارے علم میں ہونے چاہیں 
گر اس میں کسی طرح کی الرجی شامل ہے، تو براه ا ۔ )ضرورت پڑنے پر اس صفحہ کا پچال حصہ استعمال کیا جاسکتا ہے(تو براه مہربانی یہاں وضاحت کیجیۓ 

 مہربانی الرجی کی شدت کے بارے میں نشاندہی کیجیۓ۔ 

ڻرانسپورڻیشن کی (بجے تک ہیں۔  11:30بجے سے لے کر  7:30کیمپ سے کیسے آۓ جاۓ گا؟  کیمپ کے اوقات صبح  Jumpstartآپکا بچہ 
 براه مہربانی کسی ایک کا انتخاب کیجیۓ۔ ۔  )وجہ سے اوقات میں تھوڑی بہت تبدیلی آسکتی ہے

 گی۔/ مڈل تک خود الؤں اور لے جاؤں گا Hughesمیں اپنے بچہ کو ____ 

 مڈل تک پیدل آۓ جاۓ گا۔ Hughesمیرا بچہ ____ 

 مڈل تک آنے جانے کے لیۓ اسکول بس کی ضرورت پیش آۓ گی Hughesمیرے بچہ کو ____ 

مڈل کے  Hughes بعد کی تاریخ میں دیۓ جائیں گے۔ مقرره اوقات اسکولوں سے الئیں اور چھوڑیں گی۔ایلیمنڻری  Restonبسیں بچوں کو *
 کی جاۓ گی۔ نہیں س کی سہولت فراہمایلیمنڻری کے لیۓ ب Terrasetنزدیک واقع ہونے کی وجہ سے 

ورجینیا میں یا کسی اور ریاست میں ہتھیاروں، شراب یا منشیات  کرتی ہوں کہ مندرجہ باال رجسڻرڈ طالب علم کو/ میں اس بات کی توثیق کرتا
سے متعلق، یا کسی دوسرے شخص کو جان بوجھ کر زخمی کرنے کے سلسلے میں اسکول بورڈ کی پالیسیوں کی خالف ورزی کی بنا پر، کسی 

  خارج نہیں کیا گیا ۔نجی یا پبلک اسکول میں حاضری سے 

 : _______________تاریخ_____________________________________________  :سرپرست کے دستخط /والده /والد


