
 

 

عزيز  والدين / گارڈين : 
 

نيگرا  فالس  سٹی  سکول  ڈسٹرکٹ  ميں   5 ويں  اور   6 ويں  گريڈروں  کے  لئے  ميں  صحت  مند  طرز  
ميں  صحت  اور   ميرا  نام  ليزا  سااللچ  ہے . عمل  تعليم  کے  پروگرام  کا  اعالن  کروں  گا .

يہ  پروگرام   5  ابتدائی  تعليم  ميں  تصديق  شده  ہوں  اور  اس  پروگرام  کو  تدريس  کروں  گا .
مندرجہ   ويں  گريڈ  کالسوں  کے  لئے  پانچ  نصاب  اور   6 ويں  گريڈ  کالس  کے  لئے  چه  سبق  ہے .

ذيل  موضوعات  پر  تبادلہ  خيال  کيا  جاتا  ہے : 
 

 5 گريڈ  
 

محبوب  کيا  ہے  اور  يہ  ميرے  ساته  کيوں  ہو  رہا  ہے؟  
 

سماجی  اور  جذباتی  تبديليوں  جو  بلوغت  کے  دوران  ہوتی  ہے . 
 

بلوغت  کے  دوران  جسمانی  تبديلييں . 
 

مرد  اور  عورت  کی  بازياتی  نظام . 
 

 6 گريڈ  
 

صحت  مند  تعلقات . 
 

مواصالت  اور  انکار  کی  مہارت . 
 

ذاتی  قدر  اور  فيصلہ  سازی . 
 

ٹيکنالوجی  اور  انٹرنيٹ  کے  ساته  منسلک  خطرات . 
 

جنس  اور  جنسيت . 
 

ہر  سبق  کے  لئے  ڈيزائن  کيا  گيا  ہے  کہ  وه  بچپن  سے  ہر  ايک  بچے  کی  ترقی  کے  سفر  کے  
بارے  ميں  درست  معلومات  فراہم  کرنے  کے  لۓ  نوجوان  زناواں  کو  سمجهنے  ميں  مدد  کريں .
ہماری  اميد  لڑکوں  اور  لڑکيوں  کو  مثبت  رويوں  کو  فروغ  دينے  اور  زندگی  ميں  جنسی  

بهاری  رويوں،   زندگی  کے  احترام  اور  ايک  دوسرے  ميں  احترام  کرنے  ميں  مدد  کرنا  ہے .
اس  سبق  پر  زور  ديا  جائے  گا   اقدار  اور  رويے  کی  تعريف  کی  حوصلہ  افزائی  کی  جائے  گی .

کہ  تمام  انسانی  رويے  ميں  سماجی  نتائج  ہيں  اور  ان  کے  اپنے  رويے  کے  لئے  انفرادی  
ہم  اميد  رکهتے  ہيں  کہ  يہ  کالس  نوجوانوں  اور  بالغوں  کے  درميان  مواصالت   ذمہ  دار  ہے .
کی  حوصلہ  افزائی  اور  خاندان  کی  ترتيب  ميں  کالس  کے  موضوعات  پر  تبادلہ  خيال  کرنے  کا  

موقع  فراہم  کرے  گی . 
 

ہم  تسليم  کرتے  ہيں  کہ  آپ،  والدين / سرپرستوں  کے  طور  پر،  خاندان  کی  زندگی  اور  
انسان  کی  ترقی  اور  ترقی  کے  لئے  مطلوبہ  خواہشات  کی  تشکيل  کے  لئے  اہم  ذمہ  داری  

	 اسکول  کا  کردار  آپ  کی  کوششوں  کی  حمايت  کرنا  ہے . رکهتے  ہيں .

 
آپ  کو  کورس  کا  موقع  مال  ہے،  اگر  آپ  چاہتے  ہيں  تو  پروگرام  سے  اپنے  بچے  کو  چهوڑ  

(آپ  کا  بچہ   اگر  آپ  کو  اپنے  بچے  کو  شراکت  دينے  کی  ضرورت  نہيں  ہے  تو،  اسکول  ديں .
کو  ايک  معاوضہ  کی  درخواست  جمع  کرائيں  اور  آپ  کے  بچے  کو  اس  پروگرام  کے   کے  استاد )

دوران  خارج  کر  ديا  جائے  گا . 
 

اگر  آپ  کے  پاس  کوئی  سوال  ہے،  تو  ميں  آپ  کے  بچے  کے  اسکول  ميں  والدين  کی  معلومات  
اگر  آپ  اجالس  ميں  شرکت  کرنے   کے  اجالس  ميں  شرکت  کرنے  کے  لئے  حوصلہ  افزائی  کرتا  ہوں .

ميں  قاصر  ہيں  اور  مزيد  معلومات  چاہتے  ہيں  تو  براه  مہربانی  مجهے  ای  ميل  کريں 
جتنی  جلد  ممکن  ہو  ميں  آپ  کو  واپس  ملوں  گا .  . lszalach@nfschools.net

 
آپ  کے  بچے  کی  تعليم  ميں  آپ  کے  تعاون  اور  دلچسپی  کا  شکريہ . 
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	 بچوں  ميں  شرکت  نہيں  ہوتی . يہ  اجالس  والدين  کے  لئے  ہے .

  
 

انفارميشنل  اجالسوں  کے  لئے  
 

صحت  مند  طرز  عمل  تعليم  کے  پروگرام
 

منعقد  کی  جائے  گی : 
 
  
 

ابيٹ  اسکول   ہيری  ايف . مقام :
 

Urdu 

Location:  Harry F.  Abate School   
                   1625 Lockport Rd. Niagara Falls, New York 14305   
Date:  October 3, 2018   
Time:  6pm ‐ 7pm   

  
LOCATION:  Cataract Elementary School  
                      6431 Girard Ave. Niagara Falls, New York 14304   
DATE: October 11, 2018   
TIME:  6pm –7pm   

 


