
Carletonخانہ،اہلاوروالدینمحترمکے

Carletonکےعلمطالبکےآپمیںفیلڈنارتھہماورہیں،کرتےاداکرداراہمآپسے،حیثیتکیرکنایکآمدید!خوشمیںکمیونٹی
موصول ہوگا۔یہ ڈاک آخری کاغذی ڈاک ہے جو آپ کو اس موسم گرما میںمنتقل ہونے کے بعد آپ کے ساتھ کام کرنے کے خواہاں ہیں۔

میںآخرکےگرماموسماسلئےکےشیڈیولکےتعاورفکےوالدینہوگا۔شروعکو2021ستمبر9(تعارف)ہفتہکاطلبہنئے
go.carleton.edu/newparentsدیکھیں۔

کر تیار کیا ہے، جولیں جو ہم نے والدین کی ایڈوائزری کونسل کے ساتھ ملمیری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس فیملی گائیڈ کا بھی جائزه
ہوتی ہیں، بشمول طلبا کیمعلومات ہیں جو والدین اور اہل خانہ کے لئے اکثر نئیاسی ویب پیج پر شائع بھی کیا گیا ہے۔ اس گائڈ میں اہم

کیآپاورہیں،کرتےکامبالغینبطورساتھکےطلباءہممیںCarletonپالیسیاں۔کیکالجاورنامہ،اطالعکاوالدینحقوق،کےرازداری
ہیں۔آپ کے طلبہ کے منتقل ہونے کے بعد آپ کیا توقع کر سکتےیہ جاننے میں مدد کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں

جون14لئےکےخانہاہلاوروالدیننئےساتھکےڈینکےامدادمالیاورداخلہاورپیوی،96’روڈریگزآرٹاورمیرےکوآپمیں
دینادعوتلئےکےکرنےشرکتمیںویبنارZoomوالےہونےمنعقد)PDTبجے4/شامEDTبجے7(شامCDTبجے6شامکو2021
کیکالجلیےکےنمٹننےسےوباءCOVID-19اورتجربے،کےعلمطالبکارلیٹن،اورسکیںکراشتراککامعلوماتتاکہہوںچاہتا

میل کے ذریعہدے سکیں۔ آپ کو مئی کے آخر میں اس ویبنار کے لئے ایتیاری کے بارے میں اگر آپ کے سواالت ہوں تو ان کا جواب
کیرابطےاپنےپرgo.carleton.edu/newparents(ہوگاشامللنکایکلیےکےکرنےاندراجمیںجسہوگا،موصولنامہدعوت

معلومات کی تصدیق کرنا نہ بھولیں!)۔

اس کے لیے ہم پرعلم کی ترقی اور نشوونما میں مدد کرنے کے منتظر ہیں۔میں اور میرے رفقائے کار اگلے چار سالوں میں آپ کے طالب
گفتگو کرنے کےمیں کبھی بھی اطمینان نہ ہو کہ کسی تشویش کے بارے میںاعتماد کرنے کے لئے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو اس بارے

کرم فون کرنے سے ہچکچائیں نہیں۔لئے کالج میں کسی کو فون کرنا چاہیے یا نہیں تو، براه

بنانے میں ہمارا ساتھ دیں۔آئیے ان اگلے چار سالوں کو صحیح معنوں میں تغیر پذیر

نیک خواہشات،

.Carolyn H. Livingston, Ph.D
Studentصدرنائب Life and Dean of Studentsڈین)کےطلباءاورزندگیکی(طلبہ



Carletonوالدین،محترمکےکالج

ہمہے۔رہیہومحسوسخوشیہوئےکہتےآمدیدخوشمیںکالسکیکالجCarletonکے2025کوعلمطالبکےآپاورکوآپہمیں
کررابطہسےکمیونٹیکیکالجCarletonآپسےجنہیںرہےلکھلئےکےکرنےاشتراککاطریقوںایسےچنداورکرانےتعارفاپنا

اپنا وقت رضاکارانہہیں، والدین کا ایک گروپ جو کالج کو مشوره دینے میںسکتے ہیں۔ ہم والدین کی ایڈوائزری کونسل کے موجوده سربراه
اور آپ کے طلبہکے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپطور پر صرف کرتے ہیں اور دوسرے والدین کے لئے وسائل

آپیہہے،مالنہیںموقعکاملنےکولوگوںسےبہتسےمیںآپجبہےکیاانتخابکاCarletonمیںحاالتمعمولیغیرایسےنے
کرنا ہر ممکن حد تکہم آپ کے لیے رابطہ کرنا اور اپنی مطلوبہ معلومات حاصلکے لئے بہت ہی اعتماد کی بات ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ

آسان بنا سکتے ہیں

کرشروعکرناواقفکوآپاپنےسےوےگیٹوالدین/فیملیپرgo.carleton.edu/parentsآپکہہیںکرتےامیدہمپہلے،سےسب
کے بہت سےکے لئے ایک عمده جگہ ہے، کیونکہ ویب سائٹ میں کیمپسدیں گے۔ جب آپ کے سواالت ہوں گے تو گیٹ وے شروع کرنے

والدین کے لیےعلم کو ضرورت ہوگی۔  کیمپس کے اہم اپ ڈیٹس اور کیلنڈرز،اہم دفاتر کے لنکس شامل ہیں جن کی آپ کو یا آپ کے طالب
نیوز لیٹرز، ویبینارز اور وغیره کے لنکس ہیں۔

والے کالج کے طلبہکا لنک بھی نظر آئے گا۔ ہم پہلی بار شرکت کرنےگائیڈفیملیگیٹ وے پر آپ کو "معلومات اور پالیسیوں" کے تحت
کے عنوان واالکی ترغیب دیتے ہیں، خاص طور پر "والدین کے لئے مشورے"کے تمام والدین/سرپرستوں کو اس گائیڈ کا جائزه لینے

تجاویزمیںبارےاسجائےکیتوقعکیامیںبارےکےترقیوالیہونےذریعہکےCarletonکیعلمطالبکےآپمیںجسسیکشن
اور اہل خانہکے اطالع نامے کے سیکشن پر خصوصی توجہ دیں۔  والدینموجود ہیں۔ براه کرم طلبہ کی رازداری کے حقوق اور والدین
آپ کو حوصلہ افزائیکیا جا سکتا ہے اس بارے میں کالج محدود ہے، لہذا ہمکے ساتھ ان کے طلبہ کے بارے میں جن باتوں کا اشتراک
معنی خیز گفتگوتوقعات اور اس کے بارے میں اپ ڈیٹس کہ وه کیسے ہیں،کرتے ہیں کہ آپ اپنے طالب علم سے روابط کے لیے باہمی

کریں۔

کیخدمات") تک رسائی بھی حاصل ہوتی ہے، جس میں والدین/سرپرستوں("والدین کیفیملی ڈائرکٹریگیٹ وے کے ذریعہ، آپ کو
کو یہ معلومات اپنےرابطے کی معلومات شامل ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپجغرافیائی فہرست، ان کے طلبہ کے نام اور کالسز، اور

اوربصیرتوںمعلومات،آپساتھکےجنگیہوںثابتمددگارمیںکرنےنشاندہیکیخاندانوںکےCarletonدوسرےکےعالقے
شدهڈیٹاپبعدکےجوالئی1ساتھکےknights2021ورڈپاساورparentsنامصارفہیں۔سکتےکراشتراککادلچسپیوں

ڈائریکٹری تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔

ہرہمبھیپھرہے،جاتاسمجھاعامہ""معلوماتکومعلوماتکیڈائریکٹریمیںبارےکےوالدینمیںکمیونٹیکیCarletonاگرچہ
خارج کرنا چاہتے ہیںآن الئن ڈائریکٹری سے اپنی معلومات کو اپ ڈیٹ اور/یاشخص کی رازداری کی خواہش کا احترام کرتے ہیں۔ اگر آپ

۔apps.carleton.edu/parents/updateجائیں:پرسائٹویباسکرمبراهتو،

سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو:اگر آپ ای میل کے ذریعہ یا آن الئن ساتھی والدین/سرپرستوں
●apps.carleton.edu/parents/listہوںشاملمیںگروپمیلایوالدینتاوالدینپر
●FacebookرسمیغیراورنجیپرCarletonکہیںکوہونےشاملمیںگروپکےوالدینکالج

سواالتکےآپاگرگے۔پائیںواالماحولمعاوناورسختسےلحاظتعلیمیلئےکےعلمطالباپنےکوCarletonآپکہہےیقینہمیں
Joeڈین،کےطلبہکےسالپہلےیاکریںرابطہپر4075-222)507(سےڈینکےطلبہبرائےدفترکرمبراهتو،ہوںخدشاتیا

Baggotسےjbaggot@carleton.eduکریں۔رابطہپر

مخلصہ،

Karen HandelmanاورMarc Hirshman،چیئرمینشریک
Carletonکونسلایڈوائزریکیوالدینکےکالج

Abby Hirshman Emilyاور20’ Hirshman والدینکے23‘

mailto:jbaggot@carleton.edu

