
 اسکول میں واپسی اہل خانہ کے لیے معلومات

) کے نئے تعلیمی سال میں خوش آمدید۔ یہ ایک فہرست ہے جہاں پر DDSB) ڈسڻرکٹ سکول بورڈ  (Durhamڈرہم (
, مددگار وسائل، اور اسکول واپسی کے لیے آپ کو تیار کرنے کے  ddsb.caاہم معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں 

 لیے عمومی تجاویز۔ 

DDSB  پر ویبGoogle Translate  ا استعمال کیسے کریں ک 

DDSB  ویب سائٹ کاGoogle Translate   کے ذریعے بہت سی مختلف زبانوں میں آسانی سے ترجمہ کیا جا سکتا
 DDSBہے۔ آپ کو میگنفائنگ گالس آئیکن یا تالش کے اختیارات کے آگے صفحہ کے اوپری حصے میں بینر میں ہر 

 گی۔  کی خصوصیت ملے منتخب زبانیا  صفحہ پر ترجمہویب 

 کمپیوڻر یا لیپ ڻاپ ڈیوائس پر۔  ddsb.caپر جائیں  .1
کی مرکزی ویب   DDSB ترجمہکے بڻن پر کلک کریں۔  منتخب زبانیا  ترجمہ ویب پیج کے اوپر بینر میں .2

 ظاہر ہوتا ہے۔  زبان کا انتخابسائٹ پر ظاہر ہوتا ہے اور اسکول کے ویب صفحات پر 
 فہرست سے اپنی پسندیده زبان کا انتخاب کریں۔  .3

 

 اپنے بچے کے اسکول سے خبریں وصول کرنے کے لیے سبسکرائب کریں 
یسے اسکول کے اِطالع نامے براه راست آپ خاندانوں کو خبریں موصول کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات درکار ہیں ج

 کے بچے کے اسکول سے:

 

 

https://www.ddsb.ca/en/index.aspx
https://www.ddsb.ca/en/index.aspx


 پر کلک کریں۔ مزید خبروںکے سیکشن میں  اسکول کی خبروںکسی بھی اسکول کے ہوم پیج پر  .1

 

 بڻن پر کلک کریں۔ سبسکرائب .2

 

ک  اسکول کی ویب سائٹ پر آپ جن چیزوں کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تمام خانوں کو چی .3
 چیک کریں۔ اسکول کی خبریںکریں۔ اگر آپ صرف اسکول کی خبریں (اِطالع نامے)، چاہتے ہیں، تو صرف 

ایک بار مکمل ہونے کے بعد، خبروں کی مواد مشتہر کیے جانے پر اسکول کی ویب سائٹ تمام سبسکرائبرز کو ایک  
 ے سے رابطہ کریں۔ای میل بھیجے گی۔ مزید َمعاونَت کے لیے، براه کرم اپنے اسکول کے عمل

 



 اسکول میں واپسی ویب صفحہ اور اکثر پوچھے گئے سواالت
کو ہر تعلیمی سال کے آغاز سے پہلے اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اور اس میں   اسکول میں واپسی کے ویب پیجہمارے 

پروڻوکول، اور اکثر پوچھے جانے  COVID-19اسکول کا دن کیسے ہونا ہے، اسکولوں میں صحت اور حفاظت، 
 والے سواالت شامل ہیں۔

 تعلیمی سال کے کیلنڈرز 
ور ثانوی ترمیم شده پروگراموں کے ساتھ ہی ساتھ طے شده قانونی  آپ ابتدائی باقاعده، ابتدائی ترمیم شده، ثانوی باقاعده، ا

 . ویب سائٹ DDSBکے  دن خالصے کے لیے تعلیمی سال کے کیلنڈرز دیکھ سکتے ہیں پر  P.Aتعطیالت اور 

 والدین کا پورڻل 
) کے والدین اور سرپرستوں کے لیے دستیاب ہے۔ DDSB) ڈسڻرکٹ سکول بورڈ (Durhamوالدین پورڻل تمام ڈرہم (

پورڻل کے ذریعے آپ اپنے بچے کی ہوم روم اسائنمنٹ، حاضری کی تاریخ، اور درجات دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پورڻل 
سکول کیش آن الئن اور سکول میسنجر اکاؤنڻس بھی ترتیب دے سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اور  کے ذریعے 

 .پورڻل ویب پیج۔والدین  اکثر پوچھے گئے سواالت کو دیکھنے کے لیے، مالحظہ کریں۔ 

 حفوظ آمد م
ر ہونا  ہر اسکول کے لیے محفوظ آمد کا طریقہ کا محفوظ آمد کی پالیسی ) ڈسڻرکٹ سکول بورڈ Durhamڈرہم (

 ضروری ہے۔ طریقہ کار کے مطابق اسکول کے پرنسپل کے لیے یہ ضروری ہے:

 دیکھیں کہ ہر بچہ سکول پہنچتا ہے۔ •
 اسکول پہنچنے میں کسی بھی غیر واضح ناکامی کے بارے میں دیکھ بھال کرنے والوں سے رابطہ کریں۔ •

کے لیے، براه کرم اپنے اسکول کے دفتر  اپنے اسکول میں محفوظ آمد کے طریقہ کار کے بارے میں مزید معلومات
 . اسکول ڈائریکڻریسے رابطہ کریں۔ اسکولوں کے لیے رابطہ کی معلومات درج ہے۔ 

 غیر حاضری کی اطالع دیں 
سکول بورڈ طلباء کی غیر حاضریوں کی اطالع دینے کے لیے آن الئن سکول میسنجر  ) ڈسڻرکٹ Durhamڈرہم (

 سروس استعمال کرتا ہے۔ آپ اپنے بچے کی غیر موجودگی کی اطالع کر سکتے ہیں بذریعہ:

 پر کال کریں 1-844-350-2646 •
 اسکول میسنجر ایپ کے ذریعے آن الئن یا اپنے اسمارٹ فون پر  •

 
 

اگر آپ کے پاس سکول میسنجر اکاؤنٹ نہیں ہے اور آپ ایک بنانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے اقدامات پر عمل 
 کریں:

 .سکول میسنجر ویب سائٹپر جائیں  .1
وہی ای میل پتہ استعمال کریں جو ہمارے پاس آپ کے لیے ریکارڈ میں موجود ہے (وہی ای میل پتہ جو آپ  .2

 نے اپنے والدین پورڻل اکاؤنٹ کے لیے استعمال کیا تھا۔) 
 اس ورڈ بنائیں.پ .3
 اپنا ای میل دیکھیں اور اپنے اکاؤنٹ کی تصدیق کریں۔ .4

https://www.ddsb.ca/en/whats-happening/return-to-school.aspx
https://www.ddsb.ca/en/whats-happening/school-year-calendars.aspx
https://www.ddsb.ca/en/family-and-community-support/parent-portal.aspx
https://www.ddsb.ca/en/family-and-community-support/parent-portal.aspx
https://www.ddsb.ca/en/family-and-community-support/parent-portal.aspx
https://durhamschboard.service-now.com/sys_attachment.do?sys_id=7bad30e5dbd1bf405f6be3a84b961915&view=true
https://schooldirectory.ddsb.ca/
https://go.schoolmessenger.ca/#/%DB%81%D9%88%D9%85
https://go.schoolmessenger.ca/#/%DB%81%D9%88%D9%85


اپنی الگ ان معلومات اپنے بچوں کے ساتھ شیئر نہ کریں اور اپنی معلومات کو محفوظ رکھیں۔ اگر آپ کے پاس ایک 
و کا استعمال سے زیاده بچے ایپ کے ذریعے اندراج شده ہیں، تو کون سا بچہ منتخب کرنے کے لیے اختیارات کے مین

کریں۔ یہ مینو اسکرین کے اوپری حصے میں ہے (موبائل ایپ کے لیے اوپر بائیں طرف)۔ اگر آپ آن الئن اکاؤنٹ نہیں 
پر کال کرنا   2646-350-844-1بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے بچے کی غیر موجودگی کی اطالع دینے کے لیے 

 جاری رکھ سکتے ہیں۔

 اسکول کیش آن الئن 
کے ذریعے تمام اسکولوں میں غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے جمع  DDSBیش آن الئن وه نظام ہے جو اسکول ک

کیے گئے فنڈز کے انتظام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے بچوں کی اسکول کی فیسوں کی ادائیگی کا استعمال 
یوزر نٹ کے لیے اندراج کر سکتے ہیں۔ والدین/سرپرست سکول کیش کے ذریعے اکاؤ میں آسان اور محفوظ طریقہ ہے۔

. ایک بار اکاؤنٹ ترتیب ہونے کے بعد، والدین کے پورڻل کے ذریعے اسکول کیش تک رسائی رجسڻریشن ویب پیج
طالعات، یا سیکیورڻی کے عمل میں مدد کے لیے براه حاصل کی جا سکتی ہے۔ الگ ان ہدایات، ادائیگیوں، ای میل ا 

 . 1803-961-866-1یا کال کریں  اسکول کیش آن الئن ہیلپ ڈیسککرم مالحظہ کریں۔ 

 ڈیجیڻل سیکھنے اور ڈیوائس سپورٹ 
Chromebooks  کے طلباء اور  12-7کے ساتھ گریڈDDSB@Home   کے ذریعے سیکھنے والے ہمارے ذریعے

. اس صفحہ میں خرابیوں کا ڈیجیڻل سیکھنے اور ڈیوائس سپورٹ ویب پیجسپورٹ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ 
ڈیوائس کی دیکھ بھال  Chromebookسراغ لگانا، اکثر پوچھے جانے والے سواالت، آن الئن حفاظت، اور آپ کے 

 کے بارے میں معلومات شامل ہیں۔

 دماغی صحت اور فالح و بہبود کے وسائل 
طلباء کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وه اپنے اسکول میں کسی سے رابطہ کریں اگر وه بے چینی، ڈپریشن، یا 

دد کر سکتا ہے۔ اس کے عالوه، دماغی صحت کے کسی دوسرے مسئلے سے نمٹ رہے ہیں۔ ایک رہنما مشیر یا استاد م
DDSB  و  فالح ویب سائٹ طلباء، والدین/سرپرستوں، اور عملے کے لیے فالح و بہبود کے وسائل پیش کرتی ہے۔

 ۔بہبود اور دماغی صحت کا ویب پیج

ہمارے پاس پیشہ ور افراد کی ایک ڻیم بھی مدد کے لیے دستیاب ہے جس میں سماجی کارکن، ماہر نفسیات، اور نفسیاتی  
ساتھی، دماغی صحت اور نشے کی نرسوں اور کمیونڻی پر مبنی ذہنی صحت کے کارکنان شامل ہیں۔ اگر آپ دماغی  

دماغی صحت کی معاونت کا  کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو براه کرم استعمال کریں۔ صحت کے کارکن سے بات 
براه کرم  رہے گا۔ ہمیں اپنی رابطہ کی معلومات فراہم کرنے کے لیے اور ڻیم کا ایک رکن جلد از جلد رابطے میں  فارم

پر کال   911نوٹ کریں: یہ ہنگامی صورتحال کی خدمت نہیں ہے۔ اگر یہ ایک ہنگامی صورت حال ہے، تو براه کرم 
 کریں۔

 کنڈرگارڻن کی رجسڻریشن 
داخل ہونے والے تمام نئے طلباء   آن الئن رجسڻریشن )کو درکار ہے DDSB) ڈسڻرکٹ اسکول بورڈ (Durhamڈرہم (

 کے لیے۔ ہم یہاں آپ اور آپ کے بچے کو اسکول تالش کرنے اور کنڈرگارڻن میں منتقلی میں مدد کے لیے موجود ہیں۔

 ونے کے لیے آپ کے بچے کو درج ذیل عمر کے تقاضے پورے کرنا ہوں گے:کنڈرگارڻن میں داخل ہ

 

دسمبر تک آپ کے بچے کی عمر   31جونیئر کنڈرگارڻن کے لیے رجسڻر کرنے کے لیے، موجوده سال میں  •
 سال ہونی چاہیے۔ 4

https://ddsb.schoolcashonline.com/Registration/Profile
https://ddsb.schoolcashonline.com/Registration/Profile
https://helpdesk.supportschoolcashonline.com/en/support/home?email=&board_name=Durham%20District%20School%20Board&mw=1&mp=0
https://www.ddsb.ca/en/family-and-community-support/digital-learning-and-device-support.aspx
https://www.ddsb.ca/en/family-and-community-support/your-well-being-matters.aspx
https://www.ddsb.ca/en/family-and-community-support/your-well-being-matters.aspx
https://www.ddsb.ca/en/family-and-community-support/your-well-being-matters.aspx
https://www.ddsb.ca/en/family-and-community-support/your-well-being-matters.aspx
https://forms.ddsb.ca/Mental-Health/School-Based-Mental-Health-Support
https://forms.ddsb.ca/Mental-Health/School-Based-Mental-Health-Support
https://www.ddsb.ca/en/our-schools/register-for-school-registering-for-kindergarten.aspx
https://www.ddsb.ca/en/our-schools/register-for-school-registering-for-kindergarten.aspx
https://www.ddsb.ca/en/our-schools/register-for-school-registering-for-kindergarten.aspx


  5عمر دسمبر تک آپ کے بچے کی   31سینئر کنڈرگارڻن کے لیے رجسڻر کرنے کے لیے، موجوده سال میں  •
 سال ہونی چاہیے۔ 

 کنڈرگارڻن میں بچے کو رجسڻر کرنے کے لیے: 

کولوں کو تالش کرنے  اپنے عالقے میں ہوم اسکول کے طور پر نامزد اس اسکول لوکیڻر ڻولاستعمال کریں  .1
 کے لیے. 

 یا اپنے موجوده اکاؤنٹ میں الگ ان کریں۔  tوالدین کا اکاؤنٹبنائیے ایک  .2
 ایک بار آپ کا والدین کا اکاؤنٹ بن جانے کے بعد، براه کرم درست تعلیمی سال کا انتخاب یقینی بنائیں۔ .3

تمام طلبا کو کنڈرگارڻن پروگرام کے لیے اپنے 'نامزد ہوم اسکول' میں رجسڻر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اسکول لوکیڻر  
ڻول کا استعمال کرتے ہوئے اپنے نامزد ہوم اسکول کو تالش کرنے میں دشواری ہو رہی ہے یا اسکول کی حدود کے 

ڈیپارڻمنٹ سے رابطہ کریں ای میل کے ذریعے بارے میں سواالت ہیں، تو ہمارے پراپرڻی اینڈ پالننگ 
Planning.Department@ddsb.ca  پر۔  6421-666-905یا فون کے ذریعے 

) پروگرام میں دلچسپی رکھنے والے خاندان اپنے بچے کو قریب ترین سنگل ڻریک FIہمارے فرانسیسی وسرجن (
 موسم بہار میں ان کے گریڈ ون میں داخل ہونے سے پہلے۔  سی وسرجن اسکول میں منتقل کر سکتے ہیںفرانسی

تمام آن الئن رجسڻریشن درخواستیں ہیں، حتمی رجسڻریشن نہیں ہیں۔ اسکول کے منتظمین رجسڻریشن کے عمل کو 
گے اور ان سے کہا جائے گا کہ  مکمل کرنے کے لیے خاندانوں/دیکھ بھال کرنے والوں کے ساتھ مالقاتیں طے کریں

 وه اپنے بچے کی رجسڻریشن کو حتمی شکل دینے کے لیے مناسب دستاویزات لے کر آئیں۔

اگر آپ کو تعلیمی سال کے دوران کنڈرگارڻن کے اندراج کے لیے مدد کی ضرورت ہے، تو براه کرم اپنے نامزد ہوم  
اگر آپ کو I. اسکول ڈائریکڻریکی معلومات درج ہے۔  اسکول میں دفتر سے رابطہ کریں۔ اسکولوں کے لیے رابطہ

جوالئی اور اگست کے مہینوں میں مدد کی ضرورت ہو، تو آپ ای میل کے ذریعے ابتدائی سال کے محکمے تک پہنچ  
 . 5440ایکسڻینشن.   at 905-666-5500یا فون کے ذریعے   lyYears@ddsb.caEarسکتے ہیں۔ 

 نقل و حمل
) شراکت میں اہل طلباء کو نقل و حمل فراہم کرتا ہے ڈرہم DDSB) ڈسڻرکٹ سکول بورڈ (Durhamڈرہم (

)Durham) اسڻوڈنٹ نقل و حمل سروسز (DSTSہلیت  ) کے ساتھ۔ مزید معلومات کے لیے اور نقل و حمل کے لیے ا
 /https://www.dsts.on.ca.کی تصدیق کے لیے براِه کرم مالحظہ کریں۔

https://www.ddsb.ca/en/our-schools/find-a-school.aspx?_mid_=199
https://registration.ca.powerschool.com/family/gosnap.aspx?host=DurhamDistrictSchoolBoard
https://registration.ca.powerschool.com/family/gosnap.aspx?host=DurhamDistrictSchoolBoard
https://registration.ca.powerschool.com/family/gosnap.aspx?host=DurhamDistrictSchoolBoard
mailto:Planning.Department@ddsb.ca
https://schooldirectory.ddsb.ca/
mailto:EarlyYears@ddsb.ca
https://www.dsts.on.ca/
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