
 مزید معلومات اور
مدد کے لیے:

والدینی قیادت کی ویب سائٹ سے رجوع 
www.schools.nyc.gov/Offices/FACE/ کریں: 

 BecomingaParentLeader/default.htm

 اگر آپکے کوئی سواالت
ہیں تو براِہ مہربانی

 شعبہ برائے خاندانی اور
اجتمائی شمولیت سے

FACE@schools.nyc.gov
پر یا 212.374.4118

پر رابطہ کریں۔

PA/PTA انتظام 
PA/PTA ممبران کے لیے ذیلی قوانین کے ایک

مجموعے پر ووٹ ڈالنا اور اختیار کرنا الزمی ہے 
جو انجمن کو منظم کرتے ہیں اور اسے بنیاد فراہم 
کرتے ہیں۔ تمام PA/PTA ذیلی قوانین کو چانسلر 

کے ضابطے A-660 (CRA-660) کے مطلوبات 
کی پیروی کرنی الزمی ہے۔ PA/PTA ذیلی 

http://schools.nyc.gov/Offices/ قوانین کا خاکہ
FACE/filesandresources.htm پر دستیاب ہے۔

A-660 چانسلر کا ضابطہ
چانسلر کا ضابطہ A-660 (CRA-660) تقاضہ 

  (PAs) کرتا ہے کہ تمام اسکول انجمِن والدین
  (PTAs) یا ایک والدین ۔ اساتذہ انجمن

تشکیل دیں اور یہ PA/PTA کے حکومتی 
ڈھانچے کو قائم کرتا ہے تاکہ والدین کے حقوق کے 
واضح قیام کو یقینی بنایا جاسکے۔ PA/PTAs کے 
لیے PA/PTA ذیلی قوانین بنانا اور ووٹ ڈالنا 
الزمی ہے جو انجمن کو منظم کرتے اور ساخت 
 CR ذیلی قوانین کی PA/PTA فراہم کرتے ہیں۔

A-660 کے مطلوبات سے مطابقت بھی الزمی 
ہے۔

PA/PTA  کے کرداروں اور ذمہ داریوں کے بارے 

میں مزید جاننے کے لیے براِہ مہربانی شعبہ برائے 
کے انجمِن    (FACE) خاندانی اور اجتمائی شمولیت

والدین ویب پیج پر جائیں۔

والدین کی 
انجمنیں اور 
والدین ۔ اساتذہ 
انجمنیں 

شعبہ برائے خاندانی اور اجتمائی شمولیت
والدین اور خاندان 

PA/PTA  عمومی جائزہ

T&I- 18496 (Urdu)



PA  یا PTA؟  

کے ممبران رکنیت میں   (PA) انجمِن والدین
اساتذہ اور دیگر اسکولی عملے کو شامل کرنے 

کے لیے انجمن کے ذیلی قوانین میں ترمیم 
کرنے کے لیے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ PAs جو 
اسکولی عملے کو شامل کرنے کے لیے ووٹ 

دیتی ہیں وہ والدین ۔ اساتذہ کی انجمنیں 
(PTAs) بن جاتی ہیں۔  

صرف والدین ممبران ہی انجمن کی ساخت  	n

کو PA سے PTA میں تبدیل کرنے کے لیے 
ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

ذیلی قوانین میں رکنیت کو اساتذہ کے  	n

عالوہ دیگر عملے تک توسیع دینے کے لیے 
، معاون پیشہ 

ً
ترمیم کی جاسکتی ہے (مثال

وران، اسکولی مددگار، اسکول سیکریٹری 
اور کھانے کی خدمات کے کارکن)۔

PA/ اسکول کا نگرانی عملہ اس اسکول کی 	n

PTA کے ممبران نہیں ہوسکتے جس میں وہ 
مالزم ہیں۔

 PA/PTA اسکول کے مالزمین اسکول کی 	n

کے ایکزیکٹؤ بورڈ یا نامزد کمیٹی کے 
ممبران کے بطور خدمات انجام نہیں دے 

سکتے۔

PA/PTA کیا ہے؟ 
اور والدین ۔ اساتذہ    (PAs) والدین کی انجمنیں
اسکول میں قائم تنظیمیں ہیں    (PTAs) انجمنیں
جو فی الوقت نیویارک شہر پبلک اسکولوں میں 
جانے والے بچوں کے تمام والدین کے لیے کھلی 
ہیں۔ PA/PTA  والدین کے لیے اپنے بچوں کی 
تعلیم میں مصروِف عمل ہونے کا بنیادی ذریعہ 

ہیں۔

 میں اپنے اسکول کی PA/PTA میں کس 
طرح شامل ہوں؟

تمام والدین، سوتیلے والدین، قانونی تقرر کردہ 
سرپرست، رضاعی والدین اور والدینی رشتے والے 
افراد اپنے اسکول کی PA/PTA کے خودبخود رکن 
بن جاتے ہیں۔ PA/PTA میں شامل ہونے کی کوئی 

ضرورت نہیں ہے۔

والدین کی اصطالح میں طالب علم کے والدین یا 
سرپرست، اور طالب علم سے والدینی یا سرپرستی 

رشتے واال فرد شامل ہے۔
  

اس بارے میں مخصوص معلومات کے لیے کہ اپنے 
اسکول کی PA/PTA میں کس طرح سرگرم ہوں، 

اپنے اسکول کے پرنسپل یا والدین ربط دہندہ سے 
بات کریں۔

PA/PTA کا کیا کردار ہے؟

PA/PTA والدین کی اپنے بچوں کی تعلیم میں سرگرم 
ہونے، خیاالت بانٹنے، اور اپنی اسکولی برادریوں کو 
مستحکم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ہر PA/PTA اپنے 
ذیلی قوانین بناتی ہے، افسران منتخب کرتی ہے اور 

باقاعدہ اجالس منعقد کرتی ہے۔ 

جبکہ PA/PTAs کے کردار مختلف ہوسکتے ہیں، 
انکی ذمہ داریوں میں شامل ہے:  

اسکول قیادتی ٹیموں اور اجتمائی تعلیمی  	n

کونسلوں میں خدمات انجام دینے کے لیے والدین 
ممبران کو منتخب کرنا

دیگر والدین کو اسکولی زندگی میں سرگرم  	n

کرنے کے لیے روابط بڑھانا
اسکولی سرگرمیوں کی اعانت کرنا جیسے،  	n

والدین ۔ اساتذہ کانفرنس، اوپن ہاؤس اور نصابی 
راتیں (کریکلم نائٹس)

اسکول میں تعلیمی، سماجی اور ثقافتی  	n

پروگراموں کے مفاد میں حصوِل سرمایہ کی 
سرگرمیوں کا انعقاد کرنا


