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 د څلورم کوارټر لپاره

 د تدریسي طریقې انتخاب 

  

 

 

 

 

 

د دې تعلیمي کال د څلورم کوارټر    (City School District of Albany)البني سټي سکول ډسټرکټ  

لپاره د تدریسي طریقې او    7-12لپاره پالن برابروي او د ګرېډ   د زده کوونکیو د والدېنو او سرپرستانو 

 وي. ړه د لومړیتوبونو ترالسه کولو فرصتونه وړاندې کټرانسپورټ د اړتیاو په ا

 

د ډسټرکټ له خوا د څلورم کوارټر لپاره د تدریسي طریقې د انتخابولو په عمل کې د ګډې طریقه )په اوونۍ  

نځي ته په راتللو( او په بشپړه توګه له لیرې څخه د ورچول زده کړې د طریقې کې یوه یا زیاتې ورځې ښوو

په هکله د الرښوونو په رڼا کې ستاسې د    19-د کوویډ فرصت ورکړل شوی دی.    کولو ترمنځه د انتخاب 

کوم  چې    کیږيد ډسټرکټ له خوا دا پریکړه    به  ځوابونو، د کارمندانو د شمیر او د ودانیو د ګنجایش مطابق

 به په اوونۍ کې څو ورځې ښوونځي ته په راتللو د زده کړې فرصت ورکول کیږي.   کسانو ته

 

د دې طریقې په واسطه به د زده کوونکیو کورنیو ته د اړتیا له مخې د ټرانسپورټ د اړتیاو په هکله معلومات  

  19-هم د کوویډ   تصویب اره د ورکړل شوي نوي غوښتنلیکونو  هم وړاندې کیږي. د ټرانسپورټ غوښتلو لپ

 د الرښوونو په رڼا کې د بسونو په ګنجایش پورې تړاو لري. 

 

 وي.  هبجو پورې موجود 5ماښام تر  ،مارچ  5د انتخاب دا پروسه به د جمعې د ورځې د 

 

په زده کوونکیو تطبیق کیږي. د ډسټرکټ نور  12-7د انتخاب دا پروسه یوازې د عمومي زده کړې د ګرېډ  

ټول زده کوونکي به د څلورم کوارټر لپاره تدریسي طریقه )په بشپړه توګه ښوونځي ته په راتللو یا په بشپړه  

 توګه له لیرې څخه( هم هغسې وي.  

 

اټن د شرایطو پوره کولو له کبله زموږ سره ګنجایش محدود دی. د دې دا خبره په یاد ساتئ چې د ټولنیز و

په   لپاره، چې  د څلورم کوارټر  د   26محدودیتونو سربېره موږ  یا  تدریسي طریقې  د  پیل کیږي،  په  اپرېل 

 په هکله به د غوښتنلیکونو د تصویبولو خپل پوره کوښښ کوو.  یا بدلونونو ټرانسپورټ د لومړیتوبونه

 

په هکله په الرښوونو کې څه تغیر رامنځته شي نو موږ به    19- لونکي اوونیو یا میاشتو کې د کوویډ که په رات

 هم خپل پالن د هغې سره سم بدلوو او تاسې به د داسې بدلونونو څخه خبر ساتو. 

 

مهرباني وکړئ د دې لیک په شا د ورکړل شوي څلورم کوارټر په اړه خپل انتخابونه بشپړ  

 کړئ.

 مهرباني وکړئ خپل بشپړ شوي فورمه د خپل ماشوم/ماشومې ښوونځي ته واپس واستوئ. 
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A د زده کوونکي په هکله معلومات۔ 
 که ممکن وي نو لطفاً د دې برخې لپاره خپل ځوابونه په انګلیسۍ کې ولیکئ. 

 : ګرېډ۔ 4      : د زده کوونکي نوم۔ 1

 

 : ښوونځی ۔ 5     : د زده کوونکي اي مېل۔ 2

 

 : د زده کوونکي آیي ډي۔ 3

 

Bد اړیکې معلومات ۔ 
 که ممکن وي نو لطفاً د دې برخې لپاره خپل ځوابونه په انګلیسۍ کې ولیکئ. 

 ل: ې ۔ ای م4     : د اړیکې لپاره اساسي کس۔ 1

 

 : آدرس ۔ 5     : د زده کوونکي سره خپلوي۔ 2

 

 ۔ فون: 3

 

C د تدریسي طریقې انتخاب۔ 
 اپرېل څخه پیل کیږي، د تدریسي طریقې لپاره د خپلې خوښې انتخاب وکړئ.   26مهرباني وکړئ د تعین شوي څلورم کوارټر، چې له 

 ( په اوونۍ کې یوه یا زیاتې ورځې) یا حضوري راتګښوونځي ته   □۔ 1

 )ورچول(   له لیرې څخه □۔ 2

 

D ټرانسپورټ۔ 
 مهرباني وکړئ د ټرانسپورټ په هکله خپلې اړتیاوې څرګندې کړئ.  

 زما زده کوونکی/زده کوونکي د ټرانسپورټ مستحق دی او هغه ټرانسپورټ ته اړتیا لري  □۔ 1

زما زده کوونکی/زده کوونکي د ټرانسپورټ مستحق دی او هغه ټرانسپورټ ته اړتیا نه لري. که اړتیا وي نو زه   □۔ 2

 انتظام وکړم  بدیل څه چې د خپل زده کوونکي ښوونځي ته تګ راتګکوالی شم  

 زما زده کوونکی/زده کوونکي د ټرانسپورټ مستحق نه دی   □۔ 3

د تطبیق وړ نه: وړتیا ته بې له پام کولو زما ماشوم/ماشومه ټرانسپورټ ته اړتیا نه لري ځکه چې زما ماشوم/ماشومه   □۔ 4

 فبروري( پورې په بشپړه توګه له لیرې څخه زده کړه ترالسه کوي.  1به د دویمې دورې یعني )

 


