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 محترم والدین:

 

ایونیو پر واقع ایک ( کنگ BCPSیہ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ ہے کہ بالٹیمور کاؤنٹی پبلک سکولز )

کو متوقع افتتاح(،اور پائن گروو مڈل   2024نئے شمال مشرقی مڈل اسکول کی تعمیر اور افتتاح )ستمبر 

( کا اعالن کرتا ہے. یہ دونوں منصوبے وسطی اور  2024سکول کی تجدید ور توسیع )ممکنہ تکمیل دسمبر 

  ر کریں گے.شمال مشرقی عالقوں کے مڈل سکولوں میں بہت زیادہ رش کو دو

  

کوکیز ول، ڈمبرٹن، گولڈن رنگ، الک ریوین، مڈل باؤنڈری اسٹڈی میں حصہ لینے والے سکولوں میں شامل ہیں 

 ریور، پارک ویل، پیری ہال، پائن گرو، رجلی، اسٹیمرز رن کے مڈل سکول.  
  

ں اجالس منعقد ہوگا. می  2023باؤنڈری اسٹڈی کمیٹی کی نشاندہی اس موسم خزاں میں کی جائے گی اور جنوری 

جنوری اور مارچ کے درمیان، گروپ سات بار مالقات کرے گا، بشمول مارچ میں گروپ کے کام کا اشتراک کرنے، 

کمیونٹی کے اراکین سے بات کرنے، اور معلومات اکٹھا کرنے کے لیے دو عوامی معلوماتی میٹنگز کی میزبانی کرے  

یٹی کی سفارشات پر غور کرے گا اور کارروائی کرے گا، اس میں میں، بورڈ آف ایجوکیشن، کم  2023گا. مئی 

 عوامی سماعت کا انعقاد شامل ہو گا.

 

 میں باؤنڈری اسٹڈی کے عمل میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں؟

 

o ،سے  2022نومبر  11 باؤنڈری اسٹڈی کمیٹی میں خدمات انجام دینے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرنے کے لیے

شرکت محدود ہے؛ سکول تمام درخواستوں کو قبول کرنے مل کریں.  مک کمیٹی ممبر کا دلچسپی کا فارم پہلے
 کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں.  

o  طلباء اور سکولوں کے مفادات کی خدمت کرنے کا عہد    تمامکمیٹی کے اراکین سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں شامل

 کریں.  

o ر ریکارڈ شدہ(. جنوری سے، باؤنڈری اسٹڈی کمیٹی کے اجالس آن الئن دیکھیں )الئیو او 

o  باؤنڈری اسٹڈی کمیٹی کے اجالسوں میں شرکت کریں اور ان کا مشاہدہ کریں )میٹنگز عوام کے لیے کھلی ہیں؛

 لیکن کمیٹی کی سرگرمیوں میں حصہ لینا کمیٹی کے اراکین تک محدود ہے(.

o یں شرکت کریں اور  کمیٹی کی مسودہ سفارشات کا جائزہ لینے کے لیے مارچ میں پبلک انفارمیشن کے اجالس م

 عملے اور کمیٹی کے اراکین سے باؤنڈری میں تبدیلی کے تحفظات کے بارے میں بات کریں.

o  کمیٹی کے مسودے کی سفارشات پر اپنی رائے فراہم کرنے کے لیے مارچ میں شروع ہونے والے آن الئن

 سروے میں حصہ لیں.

o بصروں میں شرکت کریں. بورڈ آف ایجوکیشن کے اجالسوں میں شرکت کریں اور عوامی ت 

o .اپنی رائے پیش کرنے کے لیے بورڈ آف ایجوکیشن اور باؤنڈری اسٹڈی کمیٹی کو ای میل کریں 

o  بورڈ آف ایجوکیشن کی باؤنڈری تبدیلی کے فیصلے سے متعلق مخصوص عوامی سماعت میں شرکت کریں

 میں(. 2023)مئی 

 

 

 

 ؟کا کیا کردار ہےباؤنڈری اسٹڈی کمیٹی میں کون کام کرتا ہے اور ان 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_UZrmwi0j2VPs7iKAisotNNUMDRNSlNYMktXMzVIWk01WDdZOTUxSTkxMy4u&web=1&wdLOR=cCE54A0B8-BF1E-4E1A-96DE-4B1858F718C6


 اسٹڈی وسطی اور شمال مشرقی عالقائی مڈل سکول باؤنڈری 

 2صفہ  

 2022اکتوبر،   19

 معیار کو بلند کرنا,فاصلوں کو کم کرنا، اپنے مستقبل کی تیاری 

o   باؤنڈری اسٹڈی کمیٹی کا تقرر سپرنٹنڈنٹ کرتا ہے جو چیف آف سکولز، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز، اور سکول

پرنسپلز کی سفارشات کے ساتھ کرتا ہے. کمیٹی میں تمام متعلقہ سکولوں کی مساوی نمائندگی ہے اور یہ اس 

 تک محدود ہے کہ  

سکول کمیونٹی کے دیگر(. پرنسپل نان ووٹنگ ممبرز  ہر سکول سے ایک استاد اور دو نمائندے )والدین اور/یا ا

 کے طور پر کام کرتے ہیں اور اس عمل کو سپورٹ کرنے کے لیے معلومات فراہم کرتے ہیں. 

o   کمیٹی کے اراکین سے کہا جاتا ہے کہ وہ تمام بچوں کے مفادات پر توجہ دیں جو باؤنڈری کے عمل سے متاثر

 ئندگی کرنے کی مزاحمت کریں.  ہوں گے اور اپنے ذاتی مفادات کی نما

o   اراکین سات اجالسوں میں شرکت کا عہد کرتے ہیں. وہ اجالسوں کے اندر اور باہر معلومات پر غور کرنے اور

 کمیونٹی کے بارے میں متعلقہ بصیرت فراہم کرنے میں وقت گزارتے ہیں. 

o  بارے میں بات چیت میں شامل اراکین کمیٹی کے کام کی وضاحت کرنے اور باؤنڈری تبدیلی کے تحفظات کے

 کرنے کے لیے کمیونٹی کے عوامی معلوماتی اجالس میں شرکت کرتے ہیں. 

 

 کمیٹی میں حصہ لینے میں دلچسپی رکھنے والے والدین یا اساتذہ کو چاہیے کہ:

 

o   .انتہائی تفصیلی معلومات کا جائزہ لینے میں دلچسپی رکھتے ہوں 

o الحیت پر یقین رکھیتے ہوں.سے وابستگی رکھنے کی ص تمام اجالسوں 

o  اور نہ کہ صرف اپنی برادری یا  –پورے عالقے میں ہمارے طلباء کے لیے ان کی دیکھ بھال کا مظاہرہ کریں

 خاندان کی وکالت کریں.  

 

" سیکشن کے Resourcesویب سائٹ پر " BCPS( کے ساتھ، FAQsیہ معلومات، اکثر پوچھے جانے والے سواالت )

اس سائٹ کو نئی معلومات کے ساتھ باؤنڈری کی تبدیلی کے پورے   (.https://www.bcps.org)/ گیا ہےتحت پوسٹ کیا  

 عمل میں اپ ڈیٹ کیا جائے گا، اس لیے براہ کرم اسے کثرت سے دیکھیں. 

 

سے پہلے   2022نومبر  11باؤنڈری اسٹڈی کمیٹی میں خدمات انجام دینے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرنے کے لیے، 

باخبر رہنے اور مجموعی عمل کے طور پر  BCPSمکمل کریں. براہ کرم یاد رکھیں،   کمیٹی ممبر کا دلچسپی کا فارم

 مخصوص خدشات کی وکالت کرنے کے بہت سے طریقے فراہم کرتا ہے. 

 

 ہمارے ساتھ تعلیمی سال کا گزانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. 

 

 مخلصانہ طور پر،

 

 ڈاکٹر مائیکل زرچین

 چیف آف سکولز

 ڈیپارٹمنٹ آف سکولز 

 

 مسٹر پردیپ "پیٹ" ڈکشت 

 ایگزیکٹو ڈائریکٹر

 اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی کا ڈیپارٹمنٹسہولیات کے انتظام 

 

mz/pd/ds 

 اس کی کاپیاں:  ڈاکٹر میریم یاربرو، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ، ڈیپارٹمنٹ آف سکولز

 ڈاکٹر ایرک مائنس، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ڈیپارٹمنٹ آف سکولر

 مس الریسا سینٹوس،، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ڈیپارٹمنٹ آف سکولر

 پرنسپل، کوکیز ول مڈل سکول مسٹر ایڈم کارنی،  

 مس امنڈا شینکس، پرنسپل، ڈمبرٹن مڈل سکول 

 مس چارلین مول، پرنسپل، گولڈن رنگ مڈل سکول  

https://www.bcps.org/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_UZrmwi0j2VPs7iKAisotNNUMDRNSlNYMktXMzVIWk01WDdZOTUxSTkxMy4u&web=1&wdLOR=cCE54A0B8-BF1E-4E1A-96DE-4B1858F718C6
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 مس ہیدر کالٹن، پرنسپل، الک ریوین اکیڈمی 

 مس شینن پارکر، پرنسپل، مڈل ریور مڈل سکول 

 مسٹر میکاہ وگنس، پرنسپل، پارک ویل مڈل سکول  

 پل، پیری ہال مڈل سکول مس لیزا پیری، پرنس 

 مس ڈیبرا میگنیس، پرنسپل، پائن گرو مڈل سکول  

 ڈاکٹر سیتھ بیریش، پرنسپل، رجلی مڈل سکول  

 مسٹر برائن تھینر، پرنسپل، اسٹیمرز رن مڈل اسکول  

  


