گریڈ 1-6

گھر پر تعلیم

گھر پر تعلیم انفرادی منصوبہ ()IHIP
گریڈز  1-6تعلیم ے
دین یک مطلوبات

گھنٹ ےک لٹ تعلیم دی ے
ے
می  900ے
چاہین۔
جان
(نوٹس :گریڈ  1تا  6-کو ہر تعلییم سال ں
ں
مضامی یک تعلیم دینا الزیم ہ ،کورس کا مشموالت پبلک اسکول نصاب ےس مختلف ہو ے
ں ے
سکٹ ںہی۔)
جبکہ ذیل
ے

تعلییم سال 2019-20
بچ کا معلومات
ے

پہال نام:

آخری نام:

 2019-20گریڈ یک سطح:

تاری ِخ پیدائش:
 9عددی نیو یارک شہر طالبانہ ے
آن ڈی ( #اگر معلوم ےہ):

والدین یک معلومات
پہال نام:

آخری نام:

اپارٹمنٹ :#

گھر کا پتہ:
شہر:
گھر کا ٹیلیفون:

مضمون

ریاستNY :
متبادل ٹیلیفون:

زپ:
ای  -میل پتہ:

نصان کتب یا تعلیم کا منصوبہ
نصابات ،نصاب کا مواد،
ی

حساب

مطالعہ

ہچ
ی

تحریر
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کالسی
انگریزی زبان یک
ں

جغرافیا

ے
یاستہائ متحدہ
ر

سائنس

ے
صحتیان تعلیم

ے
موسیق

برصی فنون

ے
جسمان تعلیم
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ے
دولسان زبان اور  /یا انگریزی
بحثیت دورسی زبان جہاں
ےضورت یک نشان دیہ یک جائے

ے
مضامی  K-12ےک
مندرجہ ذیل
ں ے
ے
جائی ےک:
دوران پڑھائ ں
ے
الوطن اور شہریت؛
جذبہ حب
ے
الکحول ےک متعلق صحتیان تعلیم،
منشیات اور تمباکو کا استعمال؛
ے
ہان وے پر تحفظ ٹریفک ےک
ضوابط ،بشمول حفاظت ےس
سائیکل چالنا؛ اور آگ اور ہتھیار
کا انسداد اور تحفظ۔
ے
کروان تواری خ:
سہ مایہ روپور ںٹی جمع
ے
ً
ے
چاہین (مثال ایک
انٹ یک مناسبت ےس ہونا
براہ کرم ان تواری خ یک نشان دیہ کریں جن پر آپ سہ مایہ رپور ںٹی جمع
ں
کروائی ےک۔ رپورٹوں کو گھر پر تعلیم ےک دور ں
کروائی)۔
می کرتا ےہ تو  3اور  4سہ مایہ رپورٹس جمع
ں
طالب علم جو گھر پر تعلیم کا آغاز فروری ں
 1stسہ مایہ:

 2ndسہ مایہ:

 3rdسہ مایہ:

 4thسہ مایہ:

تعلیم فراہم ے
کرن واےل فرد (افراد) کا (ےک) نام:

ے
قانون رسپرست (رسپرستوں) ےک دستخط:
والدین /

ے
ے
براہ کرم ے
اضاف
بھیجی۔
برقیان طور پر  homeschool@schools.nyc.govپر بذریعہ ای میل
بھیجی یا
می
ں
ں
اپن  IHIPکو ذیل ےپن پر ڈاک ں
ے
معاونن دستاویزات کو بال جھجھک منسلک کریں۔
نہی کیا جا سکتا ےہ۔
می شامل مطلوبہ فارمز کو بذریعہ فیکس قبول ں
می اور ساالنہ تشخیص ں
ارادے ےک خط ،سہ مایہ رپورٹ IHIP ،ں
Central Office of Home Schooling
Seventh Avenue, 7th Floor 333
New York, NY 10001
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