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 :پیارے والدین
 

فرینکلن، نارتھ ویسٹ اکیڈمی،  ڈیئر پارک مڈل میگنیٹ اسکول کو صالحیت میں ریلیف فراہم کرنے کے لیے، ڈیئر پارک، 
رنے کے لیے باؤنڈری اسڻڈی کا انعقاد کیا پیکس ِول، اور ونڈسر مل مڈل اسکولوں کے لیے ممکنہ نئی حدود کو تالش ک

 جائے گا۔ 
 
میں بالئے گی۔ ستمبر اور   2022باؤنڈری اسڻڈی کمیڻی کی نشاندہی اس موسم گرما میں کی جائے گی اور وه ستمبر  

میان، گروپ چھ بار مالقات کرے گا، جس میں اکتوبر میں گروپ کے کام کا اشتراک کرنے، کمیونڻی کے  دسمبر کے در
اراکین سے بات کرنے، اور معلومات اکڻھا کرنے کے لیے پبلک انفارمیشن میڻنگ کی میزبانی بھی شامل ہے۔  .  فروری 

رے گا اور کارروائی کرے گا، بشمول عوامی میں، بورڈ آف ایجوکیشن کمیڻی کی سفارشات پر غور ک 2023اور مارچ 
 سماعت کا انعقاد۔

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

o  اپنے پرنسپل سے رابطہ   کے بعد 2022 جون 17باؤنڈری اسڻڈی کمیڻی میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرنے کے لیے
 کریں۔  شرکت محدود ہے؛  اسکول تمام درخواستوں کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوسکتے ہیں۔ 

o    کمیڻی کے اراکین سے کہا جاتا ہے کہ وه اس میں شامل تمام طلباء اور اسکولوں کے مفادات کو پورا کرنے کا
 عہد کریں۔ 

o   الئن دیکھیں (الئیو اور ریکارڈ شده)۔ ستمبر سے، باؤنڈری اسڻڈی کمیڻی کے اجالس آن  
o   باؤنڈری اسڻڈی کمیڻی کے اجالسوں میں شرکت کریں اور ان کا مشاہده کریں (میڻنگز عوام کے لیے کھلی ہیں؛

 لیکن کمیڻی کی سرگرمیوں میں حصہ لینا کمیڻی کے اراکین تک محدود ہے)۔ 
o   پبلک انفارمیشن سیشن میں شرکت کریں اور  کمیڻی کی مسوده سفارشات کا جائزه لینے کے لیے اکتوبر میں

 عملے اور کمیڻی کے اراکین سے باؤنڈری تبدیلی کے تحفظات کے بارے میں بات کریں۔
o    اکتوبر میں شروع ہونے والے آن الئن سروے میں حصہ لیں تاکہ کمیڻی کی سفارشات کے مسودے پر معلومات

 فراہم کریں۔
o  اور عوامی تبصروں میں شرکت کریں۔ تعلیمی بورڈ کے اجالسوں میں شرکت کریں  

o  ان پٹ پیش کرنے کے لیے بورڈ آف ایجوکیشن اور باؤنڈری اسڻڈی کمیڻی کو ای میل کریں۔  
o    بورڈ آف ایجوکیشن کی حدود کی تبدیلی کے فیصلے سے متعلق مخصوص عوامی سماعت میں شرکت کریں

میں)۔ 2023(فروری   
 

ے اور ان کا کیا کردار ہے؟باؤنڈری اسڻڈی کمیڻی میں کون کام کرتا ہ  
 

o   باؤنڈری اسڻڈی کمیڻی کا تقرر سپرنڻنڈنٹ چیف آف سکولز، ایگزیکڻو ڈائریکڻرز، اور سکول پرنسپلز کی
سفارشات کے ساتھ کرتا ہے۔  کمیڻی میں تمام متعلقہ اسکولوں کی مساوی نمائندگی ہے اور اس کی تعداد محدود 
 ہے۔

 
ہر اسکول سے ایک استاد اور دو نمائندے (والدین اور/یا اسکول کمیونڻی کے دیگر)۔  پرنسپل نان ووڻنگ ممبرز کے   

 طور پر کام کرتے ہیں اور اس عمل کو سپورٹ کرنے کے لیے معلومات فراہم کرتے ہیں۔
نڈری کے عمل سے متاثر ہوں گے  کمیڻی کے اراکین سے کہا جاتا ہے کہ وه تمام بچوں کے مفادات پر توجہ دیں جو باؤ 

 اور اپنے ذاتی مفادات کی نمائندگی کرنے کی مزاحمت کریں۔
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اراکین چھ اجالسوں میں شرکت کا عہد کرتے ہیں۔  وه میڻنگوں کے اندر اور باہر معلومات پر غور کرنے اور کمیونڻی  

 کے بارے میں متعلقہ بصیرت فراہم کرنے میں وقت گزارتے ہیں۔ 
یڻی کے کام کی وضاحت کرنے اور باؤنڈری تبدیلی کے تحفظات کے بارے میں بات چیت میں مشغول ہونے  اراکین کم 

 کے لیے کمیونڻی پبلک انفارمیشن سیشن میں شرکت کرتے ہیں۔ 
 

 :کمیڻی میں حصہ لینے میں دلچسپی رکھنے والے والدین یا اساتذه کو کرنا چاہیے۔
o  لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انتہائی تفصیلی معلومات کا جائزه  
o   ان کی تمام میڻنگوں سے وابستگی کی صالحیت پر یقین رکھیں۔  

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

 
ویب سائٹ پر "کیا ہو رہا ہے" سیکشن   BCPSتھ، کے سا)  FAQsیہ معلومات، اکثر پوچھے جانے والے سواالت (

)https://www.bcps.org (/  کے تحت پوسٹ کیا جاتا ہے۔  اس سائٹ کو نئی معلومات کے ساتھ باؤنڈری کی تبدیلی کے
 پورے عمل میں اپ ڈیٹ کیا جائے گا، اس لیے براه کرم اسے کثرت سے دیکھیں۔ 

 
کے بعد اپنے پرنسپل سے رابطہ   2022جون  17نے کے لیے، براه کرم باؤنڈری اسڻڈی کمیڻی کے بارے میں مزید جان  

مجموعی عمل کے حصے کے طور پر باخبر رہنے اور مخصوص خدشات کی  BCPSکریں۔ براه کرم یاد رکھیں، 
 وکالت کرنے کے بہت سے طریقے فراہم کرتا ہے۔

 
ہمارے ساتھ تعلیمی سال کا اشتراک کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔    
 
مخلص،   
 

 ڈاکڻر مائیکل زارچین
چیف آف سکولز   
محکمہ سکولز   
 

 مسڻر پردیپ "پیٹ" ڈکشٹ 
ایگزیکڻو ڈائریکڻر    
سہولیات کے انتظام اور اسڻریڻجک منصوبہ بندی کا شعبہ    

 
mz/pd/ds 

: ڈاکڻر میریم یاربرو، ڈپڻی سپرنڻنڈنٹ، محکمہ سکولزچاہیے بھیجنا کو  
یکڻر، سکولز ڈیپارڻمنٹ ڈاکڻر ایرک مائنس، ایگزیکڻو ڈائر   
محترمہ رینی کربی، قائم مقام پرنسپل، ڈیئر پارک مڈل میگنیٹ اسکول   
مسڻر برائن شیفر، پرنسپل، فرینکلن مڈل اسکول   
مسڻر فلپ رابنسن، پرنسپل، نارتھ ویسٹ اکیڈمی   
مڈل اسکول Pikesvilleمحترمہ کالیشا ملر، پرنسپل،    
مل مڈل اسکولڈاکڻر روڈرک ہوبز، پرنسپل، ونڈسر    

 


