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VADEMECUM 

کے لئے خاندانوں  
سکول کی  کو اور طالب علموں اور والدين , رہنمائی يہ بک اسکول اور والدين کے درميان

.  ہے یکرت  گائيڈ مختلف مطالبات کے لئے زندگی کے  

: کی پيشکش تربيت منصوبہ  

 )f.o.p ( مخصوص کی ثقافتی اور تعليمی، انسٹيٹيوٹ يہ : ہے شناختی کارڈ اسکول کا پی او ايف  
  . ہے دکھاتا سرگرمياں اس کے  اور، تنظيم ,تعليم نصاب اضافی، کی منصوبہ بندی نصاب، الئنز

  چارٹ تنظيم

Prof.ssa MARGHERITA ZANASI ہيڈماسٹر :  

ڈيپارٹمنٹ کا سيکريٹری تعليم  

GENITORI 

DAL LUNEDÌ AL SABATO: 11.15 – 13.30 

STUDENTI 

DAL LUNEDÌ AL SABATO: 10.45 – 11.10 

 

 

شيڈول ويکلی  
 

7.55 Ingresso alunni 
8.00 – 8.55 I ora 
8.55 – 9.50 II ora 

9.50 – 10.45 III ora 
10.45 – 11.10 Intervallo 
11.10 – 12.05 IV ora 
12.05 – 13.00 V ora 
13.00 – 14.00 VI ora 

 

کا  وعدوں ڈولیش
ل بح یک منگ و ص ت چریٹ ،ک ںیه ابیدس د   نیوال

ے وں اپن ے بچ ے ک ے چریٹ لئ س  س ھ یک  یب
ئلہ ر مس ر  پ کتے گفتگوک ںیه س

تقبال ت اس  – 7/1 ,17/12 ,3/12 ,19/11 ,5/11 : وق
11/3, 25/3, 8/4, 29/4, 6/5

ٹ ائٹ بیو یک وٹیٹیانس ر س ائ پ اید یدکھ  ہے ت
گ اور گ ال ر ال ب ہ م طال ے عل ے ک راہم لئ رده ف  ک

ات ںیه  معلوم  .
15/ 04 اور 12/10 يچرز ٹ ميں دوپہر آپ سال ميں دو مرتبہ

/سکتی ہے   سے مل
 کا کے نمائندوں والدين کے کونسل اسکول کونسل اورکالس 
.منعقد کيا جائے گا پر 10/28 انتخاب
.گا جائے  کی  فراہم  02/14 کارڈ رپورٹ کی سہ ماہی پہلی



وقت تبديلی  

ان .  و سکتے ہيں ہ غير حاضر سے وجا کی وغيره ٹرپ ٹيچر سکول بہت سے ميں حاالت خصوصی
 کے ان کو طالب علموں . گا جائے يا د کر آگاه کو طالب علموں صورتوں ميں اس تبديلی سے پہلے ہی

 .جائےگا  پہنچاتے کے ذريعے  نوٹس تحريری کو تمام تبديليوں ميں کالس . ہوگا آگاه کرنا  والدين کو
 تو یئ ہو وہی دن  شيڈول ميں تبديلی اگر . گا کيا جائے نوٹ  رجسٹر ميں کالس کو کميونيکيشن  ان

جائےگا  يا د کر کميونيکيٹ   )جيسا کہ رجسٹريشن فارم ميں ظاہر(ميں  ايس ايم ايس کے ذريعے گھروں
 سکول کی طالب علموں .ٹيچر يا دوسرے سکول کے مالزمين کی طرف سے ہڑتال کی صورت ميں،  .

 ويب سائٹ پر  سکول ونيکيشنکمي  . گا جائے يا د کر آگاه کے ذريعے والدين کو کميونيکيشن پر  ڈائری
.  ديکھ سکتے ہيں بھی  

   تشخيص کی ايجوکيشن اور تعليم 

آخری  کہ جو . گے جائے يے طالب علموں کو د دوران کے سکول کے سال کے جو sgridاندازه  
و ہ ڈيبٹ معطل يا برھاست , پروموٹ طالب علم  بنياد پر ان کے . گے جائے لکھے پر کارڈ رپورٹ
  .   ہے سکتا

 :ہوگا   نائے تعليم کے دو بنيادی تقاضوں پر پورا اترل کےعمل سيکھنے  ,تشخيص کے عمل کو
  يا طالب علم  اگر ضروری ہوا تو بہتر کام  اورئے ل کےشاگردوں کی ترقی  ٹيچر کو کالس کے

  .  ہے مداخلت کی اجازت ئےل کے کی تعليم کی ايڈجسٹمنٹ
  کے لئے  کاميابی کی مقاصد , اہداف مقرره کے  طالب علم ہر  .  

:  گرڈ مندرجہ ذيل    

   

1 – 3  
ميں بات چيتايجوکيشنل   يا،  کو رد نقطہ نظر  پر کسی بھی موضوع

. .کرنا نہ حاصل کاميابی کوئی بھیميں  مہارت مطلوبہ ،حصہ نہ لينا 

4 
بہت  کارکردگی کرنا, زبان ميں شديد کمی   اٹلی , پاره ساز ہے  انتہائی  معلومات علمی

 . مشکل ہے

5 
پوری طرح سے مناسب نہيں ہے، زبان کی بہت مشکل ہے، اور   معلوماتعلمی ظاہری،  

.    ہے ميں غير يقينی  کرنا بيان

کرنے   بيان سياق قابل قبول ہے، زبان کی سمجھ بھی آتی ہے، ليکن پيچيده معلوماتعلمی  6
..  کے قابل نہيں ہے

ہميشہ ہی ذاتی طور  , ہے صحيح زبان, ہے  حاصل  پوری طرح سے معلومات علمی 7
 ہے  قابل کے کرنے keworrسے

, ہے   قابل کے کرنے k rewor, ہے  حاصل پوری طرح سے  مکمل اور معلومات علمی 8
.  زبان بھرپور اور صحيح ہے

 مواد اور ترکيب ، کی صالحيت کا تجزيہ کرنے منفرد, کے عالوه  خصوصيات مندرجہ باال  10 – 9
    . ہے  قابل  تخليقی صالحيتوں کے اور , کام انفرادی طور پر پروسيسنگ ، کی

  



 
 سب. استعمال کيا جاتا ہے gridsمخصوص   جائزه ميں کے   تحريری، زبانی، عملی، منظم، ٹيسٹ

  . جائےگے ےي د سنا طالب علموں کو ہلے سےپ کے لئے معيار مناسب معيار اور غير شفاف گرڈ
 ايک تعين مجموعی طور پر کے اختتام پر سکول کا تعليمی سال اور آخر ميں کے سہ ماہی پہلی

  . کيا جائے گا پرغور  گرڈ عمومی اہم اور کا استعمال کرتے ہوئے پيمانے اعشاری
  : سکالرشپ

 euro 150.00 طالب علم کو .  ائے گیج کی ايک مستحق طالب علم کی شناخت ميں ہر کالس کونسل
سکتا  کيا جا استعمال ميں و کہ سٹوڈيو کمپيوٹر دکانوں اور کتابوں کی دکانوںج . جائےگا اي د  واؤچر کا
  .  سکتے کر نہيں ميں شرکت"  iFusar " سکالرشپ دو  کے لئے طالب علم کے کالس پانچويں . ہے

  :عہد  فرض کا تعاون تعليمی
 اور سکول, کاروائی تنظيم کا انضباط  کے مطابق ,طالبات اور طلباء کا قانون ,تسکول کی سہوليا

 تربيتی کنٹريکٹ ہے ايک ہمارے نوجوانوں کے ليے يہ .کيا ہے معاہده ايک کا تعليم کے درميان خاندان
 . ہے اکرت  پيروی کی ايک ساتھ آگے بڑھنے لئے تعليم کے مقاصد کے کو  جو خاندانوں اور ٹيچرو .
  کاپی کی کنٹريکٹ . یجائےگ ی د کاپی  ايک کی کو تربيتی کنٹريکٹ ال کے شروع ميں ہر خاندانس

  . یگآخر ميں کالس آرڈينيٹرکو لوٹانے ہو .  گے ہو ےنکر  پر طالب علم اور ايک والدين کو  دستخط

  : کورسز کور ڈيبٹ اور

  .ہے ناکامی ميں مضمون اسکول ايک ڈيبٹ

جس   کو ميں طلباء کی شناخت کونسل انتخابات کے دوران آخر ميں ےسال ک اور عبوری کالس ہر
 ی د کو ڈيبٹ طلباء کے لئے مضمون س ا ہے  یئہو ناکامی اور مشکالت ميں سيکھنے کو مضمون
  . یگہو  انکر کو کور طلباء  کے جو . یجائےگ

 
 8منگل، (سيمسٹر رپورٹ اور کسی بھی ڈيبٹ  کی طلباءآرڈينيٹر  سيمسٹر کے آخر ميں،  کالس 

، پريل کے شروع ميں . گے فراہم کرنے کے لئے دوپہر ميں والدين کے ساتھ مالقات کر ئے) فروری
اصالحی  . اگ کر ئے منعقد کورسز دوپہر ميں يا ميں گھنٹے نصاب کور کرنے کے لئے ڈيبٹ سکول

کی ويب سائٹ پر ايک نوٹس کے ذريعے  سکولاور  کميونيکيشن پر  یڈائر کورسز کا ٹائم ٹيبل سکول
حاضری الزمی ہے، والدين سکول کی طرف سے منعقد کی سرگرميوں کا فائده اٹھانے کا  . اگ مطلع ہو

رپورٹ کارڈ سے منسلک فارم کے ذريعے سيکرٹری کو مطلع   کے طلباءفيصلہ کر سکتے ہيں اور 
 کی جس . ورسز کی مکمل ہونے پر طالب علم امتحان ديں گےاصالحی ک.  ضرور کر سکتے ہيں

   .يا نہيں  کی ہے کور ڈيبٹ نے طالب علم. گا سے ہو تشخيص

 
ہر طالب علم کے طرز عمل کی تشخيص   سکول کا تعليمی سال کے اختتام پر کالس کونسل اور سکول

طالب علموں کے . گےديں يا معطل يا اخراج ميں داخلہ کے حتمی فيصلے  , ے، اگلی کالس گ ديں
حاصل  کے بعد بجے 12دن دوپہر  اگلے سيکريٹری کے دفتر سے کميونيکيشن سے متعلق ڈيبٹ والدين

  .کر سکتے ہيں



 پر  ڈائری کورسز کا ٹائم ٹيبل سکول . اگ کر ئے منعقد  کورسز سمر کور کرنے کے لئے ڈيبٹ سکول
حاضری الزمی ہے،  . اگ کی ويب سائٹ پر ايک نوٹس کے ذريعے مطلع ہو سکولاور  کميونيکيشن

 طلباءوالدين سکول کی طرف سے منعقد کی سرگرميوں کا فائده اٹھانے کا فيصلہ کر سکتے ہيں اور 
 . رپورٹ کارڈ سے منسلک فارم کے ذريعے سيکرٹری کو مطلع ضرور کر سکتے ہيں  کے

 کی رائے نتائج کی کونسل کالس . کور کرنے کے لئے امتحان ديں گے ب علم ڈيبٹطال ميں ستمبر 
 کو فيمليز .ہے انکر يا معطل يا خراج ميں اگلی کالس کو طالب علم کے گے ئے کر فيصلہ کے ساتھ
  . کيا جائے گا مطلع سے نوٹس ايک تعينات ميں البی سکول

  : ويب سائٹکی  سکول,فوٹو کاپی,ڈائری یک سکول

  .ہے ضروری لئے کے ری کارڈ کےسکول , وضاحت کی غير موجودگی اور تاخير  بک زجوا

  : کے ساتھ  کار طريقہ  مندرجہ ذيل .کرتا ہے جاری بک جواز کو  طالب علم آفس اکيڈمک 

والدين کو .  سکتے ہيں دے درخواست) جوالئی تک(طالب علم رجسٹريشن کے لئے : ابتدائی گريڈ ميں
  ;   اور اس پر دستخط کرنے ہوگے . یگو ہ لينا بک جواز خود

 بک جواز اپنی طلباء بالغ)  بالغ اگر طالب علميا  والدين : ( کے ليے طالب علموں کے  گريڈ ،5,4,3,2
  ; دستخط کرنے ہوگے تک ستمبر 30پر بک جواز . لے سکتے ہيں خود

 اس پر بک جواز . ہيں ےکئ فائل دستخط ميں سيکرٹريٹ جس نے، ماں يا باپ) کے لئے طلباء نابالغ( 
  ; ہوگے دستخط کرنے کو

 , پر نےہو) خالی جگہ مکمل، چوری،نقصان( کے   بک جوازطالب علموں کو سال کے دوران  
صرف ايک والدين کی موجودگی  کو طلباء نابالغ . ی سکتی ہےدنقل  کی بک جواز سے آفس اکيڈمک

  .  ں رکھی جائيں گینقل سکول ريکارڈ مي کی بک جواز .ميں جاری کی جائے گی

پری پيڈ  سروس کی فوٹو کاپی.  ہے دستياب کے لئے پری پيڈ کارڈ کرنے طالب علموں کو فوٹو کاپی
کے  فوٹو کاپی 300يا  200، 100کالس يا فرد طالب علم،. کارڈ کے استعمال کے ساتھ ہی ممکن ہے

  . کرسکتے ہيں نقد ادائيگی  لئے

  .سکتے ہيں خريد پروٹوکول کی شيٹس آپ، پر سوئچ بورڈ اس کے عالوه

کی طرح تمام ويب سائٹس ايڈريس ويب سائٹ کا کی ادارے   

.it.vallauricarpi.www پر، ہے ipsia iVallaur کو والدين اور علموں طالب اور جمع معلومات 
 کے سيکشن مواصالت iVallaur نوٹس خاندانوں کو کميونيکيشن اور  سب .معلومات فراہم کرتا ہے

 اور، اجالس کا کونسلوں طبقے بھی يہ ويب سائٹ  . شائع کيا جاتا ہے کی ويب سائٹ پر) يچےنبائيں (
. پر مشتمل ہے شيڈول کے لئے استقبال اجتماعی  

کے لئے  کنٹرول  غير موجودگی کے کا استعمال پاس ورڈ . کيا جاتا ہے مہيا خاندانوں کو پاس ورڈ 
    . کيا جاتا ہے مہيا

انام اجازت اک باہر نکلنے جلدی اور رتاخي,  غير موجودگی  



: نا ہوگا اگرکر کيا  

.  : غير حاضری دن 5 سے 1 . 1  

کے  طلباء نابالغ.  گا ہو دينا جواز پر ابليھ سکول کے لئے نے ہو  داخل کالس روم ميں طالب علم کو 
 دن اگلے وک  طالب علم تو ہو  داخل کے بغير جواز طالب علم اگر.  ےئے گ لئے والدين  دستخط کر

 وه تو. دے گا نہيں  جواز کے اندر  دن تين طالب علم اگر.   گا دينا ہو جواز پر ابليھ سکول کے اندر
. اسکتہو  نہيں داخل کالس روم ميں کےباغير نوٹيفکيشن  کےوالدين   

:: غير حاضری کی دن يا اس سے زياده 6   .2 

) چھٹيوں سميت(  صورت ميں کی جودگیغير مو کی دن پانچ سے زياده وجوہات کی بنا پر صحت کی
 جواز , وجوہات کی بناء پر  یخاندان غير موجودگی . گا ہو دينا ميڈيکل سرٹيفکيٹ کے عالوه جواز عام

. گا ہو دينا خود سرٹيفکيٹ کو والدين کے عالوه  

:   تاخير  .3 

ہو  نہيں داخل ںمي کالس طالب علم اس حالت ميں  ہے تو سے زياده منٹ 10 يا ہے عام تاخير کوئی
  داخل ميں سے کالس  آفس اکيڈمک ميں صورت اس تو ہو  داخل بغير کے جواز طالب علم اگر . اسکت
اجازت دی  کی نے ہو  داخل کالس روم ميں طالب علم کو تو ئے ال وٹن عارضی ايک کے لئے نے ہو

 دن طالب علم اگلے اگر.  گا ہو دينا جواز پر ابليھ سکول کے اندر دن اگلے کو  طالب علم.  جائے گی
 حل  اگلے دن تک مسئلہ اگر کہ گی کريں رخبردا  ٹيچر اسے ميں صورت اس تو گا  ئے ال نہيں جواز
 کے  طالب علم کے ذريعے آفس اکيڈمک ٹيچر.  اسکتہو  نہيں داخل کالس روم ميں وه تو ہو گا نہيں

  . کريں گے آگاه خاندان

ڈين يا اس کے  ميں   حاالت مخصوص کے لئے نے ہو  سے داخل دير  زياده  سے گھنٹے ايک
  . گی ہو لينا منظوری سے نمائندوں

:  ناما اجازت اک سے پہلے باہر نکلنے آخری گھنٹے .  4  

 يا ڈيناجازت . سکتا نہيں چھوڑ سکول سے پہلے اجازت ودوت تک آخر کے کالس طالب علم کو کوئی
 اکيڈمک بک جواز .جا سکتی ہے دی پر  استايک تحريری درخو  کی طرف سے، نمائندے اس کے

 جلد سکول ہمراه والدين ان کے طلباء نابالغ .جا سکتی ہے کی پيش اندر اندر کے 10:45 ميں  آفس
 صدر کے ذريعے ٹيلی فون وه ميں صورت اس تو سکتے آ نہيں والدين ان کے اگر .سکتے ہيں چھوڑ
 ان کے اگر .سکتے ہيں بنا  خود درخواست يریتحر اپنی طلباء بالغ. کر سکتے ہيں ضرور اطالع کو

  . ہے اجازت کی طرف سے والدين

  : کے ليے اجازت نامہ  مستقل پہلے باہر نکلنے .  5

مستقل پہلے باہر  سے جا و کی ت يا کھيلوں ميں مصروفيا) conservatory(مطالعہ  طالب علم جو 
 درخواست تمام . گی ہو ينا د درخواست ميں سکول کے شروع کو کے والدين ان اہتے ہيںچ نکلنا

 .ہيں یتکر نقصان سنگين ايک کے تعليم کی اجازت اس طرح . گی ہو کے ساتھ منسلک دستاويزات
 . کروتے رکو کو طالب علم وه کہ . ہے کا فرض والدين

  

  



  : کونسل کالس

يہ .  پر مشتمل ہوتا ہے کے نمائندوں طالب علم دو اور مائندوںکے ن والدين دو اور ٹيچر سب کالس 
 بارے ميں کے تعليم اور تعليمی ميں کونسل کالس.  ہوتی موافق نہيں ميں کے گھنٹوں  سکول مالقات
 والدين ٹيچر.  )وغيره ،سياحت، دورے تعليمی، سرگرميوں اضافی، پروگراموںکتابوں، ( مرتب تجاويز
  . ہے تا سہولت فراہم کر .ميان تعلقاتکے در طالب علموں اور

  : اسمبلی انسٹيٹيوٹ کی 

   

رياستی ( اسکول کے نمائندوں سب حصوں يہ کيونکہ . ہے حصہ بڑا کا اسمبلی انسٹيٹيوٹ انسٹيٹيوٹ کی
، منتخب کيا کی طرف سے کے عملے تعليم عطاء، ٹيچر منتخب کی طرف سے ٹيچر، ڈائريکٹر) قانون
  .تا ہے  مال طالب علموں کو منتخب ہوئے کی طرف سے طلباء، والدين بمنتخ کی طرف سے والدين

.ہے  کی زير صدارت والدين کے نمائندے اسمبلی يہ  
: اسمبلی کالس کی  

مختلف دنوں پر  کے ہفتے جو ہيں کر سکتے دو گھنٹے کی اسمبلی  کالس کی  ہر مہينے طالب علم. 
 دستخط کے ٹيچر دلچسپی رکھنے والے پہلے دن تين کم از کم درخواست کی اسمبلی. گی کرنا ہومنعقد 

ص کے
اچھی  وه کے ہے ڈيوٹی کی ٹيچر کے دوران اسمبلی.  گی جائے کی نوٹ پر رجسٹر کالس يہ اجازت 

طالب  . دی جائے گی روک تو گی ہو نہيں کے  تمام شرائط اسمبلی اگر کہ.  کر ئے کنٹرول طرح سے
کے  دن پانچ کو کے نمائندوں کالس . کريں گے مشوره  مسائل پر کے کے دوران کالس  اسمبلی علم

  ہے عنصر ضروری کے لئے کی رضامندی اسمبلی مستقبل.  گی ہو ينا د کاپی اصل ميں آفس اندر اندر


