معلومات ُم ِهم ده بارۀ کا ِلج عالی  / Milduraمیلدورا
شمو ره خوش آمدید ُموگه وچشِم برا ِه ُ
جمعیت کالج عالی ُ Mildura
شمو استہ تا نقش اساسی ره ده
کامیابی اوالد خودونشی بازی ُکنین.
بخش ُ
شموره کومک ُمونہ تا ُ
ای مالومات ُ
شمو مهم
شمو ده بارۀ مکتب خوبتر ِبفامین که ِچزخیل کارو فعالیت ُمونه .ای ِ
استہ کہ پی بوفتیں کہ شاگردوں صنف  ۱۱و  ۱۲بلدی پوره کدوں سرتیفیکیٹ کار ُمونن۔ از ای رو هرروز آمدوں،
پوره کدوں کار خانگی و ارزیابی کارها ،همرای مطالعۂ منظم عوامل مهم ده کامیابی شاگرداں استہ۔ ُمو ُمودانیم کہ بلدی
کامیابی شاگرداں ده کالج عالی میلدورا عوامل زیر باید یکجا ُ
شونہ:

کدوں ارزیابی تمام کارھا +کارخانگی+
حاضری ھر روزه  +تکمیل
ِ
حمایت = سرٹیفیکت ُموباشہ۔

حاضری:
ای دُرست نیه کہ غیرحاضر باشین ! حاضری درس بہ درس  ۹۰فیصد ده هر مضمون بخش
کامیاب شدوں ده کار استہ۔ اگہ شاگرداں غیر حاضر باشن ،والدین /سر پرست ها الزم موشنہ تا تمام
غیرحاضری شاگرد ره تصدیق کنہ  ،ده شمول هر یک از کالس ها یا قسمت یا نیم روزره.
اگہ شاگرداں غیر حاضر باشنُ ،
شمو ُموره ده ایطور خبر ِبدین:
لطفن نام خودونشوں ،نام شاگرد ،تاریخ/تاریخ ها و وجہ غیر حاضری ره شامل ُ
شونین۔





تیلیفون۵۰۲۲ ۲۸۹۳ :
ایمیلattendanceofficer@milsen.vic.edu.au:
یادداشت دستخط ُ
شده :ره ده دفتر اصلی یا ِخدمات شاگرداں ِبدین
یگو تصدیق داکتری/طبی

ارزیابی
معنای ارزیابی ای استہ کہ کارهای آموختنی کہ شاگرداں ده خاطر سرتیفیکٹ شوں الزم درن۔
ده خاطریکہ شاگرداں بخش سرتیفیکٹ کار مونن ،ای کافی نیہ کہ فقط حاضر شونن۔
شاگرداں باید همچناں تمام کورس های کار ره بلدی ھریک مضمون های شوں پوره کنن۔

Hazaragi

کار خانگی:
کار خانگی ده کاری راجع موشنہ کہ باید ده خارج کالس درسی تکمیل شونہ۔ شاگرداں موتنن ده هفتۂ
 ۱۵ساعت کار خانگی ره تا  ۳۰ساعت باالتر ده هرهفتہ ده سال توقع دشتہ باشن چرا که امتحان ها
یا ارزیابی عمده ایجاب مونه.

حمایت:
ده مثابۂ والدین ،شمو موتنین اوالد خودونشں ره ده ای قسم حمایت شونین:







اوالد ره تشویق شونین کہ ده کلب های کار خانگی شرکت کنن تا کومک اضافہ ره ده دست بیارن و معلم
خانگی
از حاضر شدوں اوالدها ده تمام درس ها خودونشوں ره مطمئن شونین .اجازه ندین که اوالد شمو ده خانہه
بی ایستہ و وا ره اجازه ندین کہ کالس ها ره خطا یا مس شونن  .ای درست نیه که وا از کالس ها دور
باشن.
ده خانہ یگو جای خلوت ره کہ اوالد شمو درس خاندوں بتانہ فراهم شونین۔ اجازه بدین کہ اوالد شمو
کارهای خانگی ره پوره ومرور کنن؛ واره ده تعھدات وکارهای خانہ مکلف نسازین۔
اگہ اوالد شمو کار ره مشکل دید یا احساس کد کہ ده بارۂ درس های خود نگروں یا پریشوں استہ بلدی
گرفتوی کومک وا ره تشویق شونین۔

تماس:
آدرس کالجDeakin Avenue, Mildura 3500 :
 Postal Address:آدرس پستیP.O. Box 1436, Mildura 3502 :
تیلیفون)۰۳( ۵۰۲۱ ۲۹۱۱ :

ایمیلmildura.senior.co@edumail.vic.gov.au :
ویب سایتwww.milsen.vic.edu.au :
وختای ساعت های رسمی ۸ :صبح –  ۴بعد از ظھر

ترجمان ھا :اگه شمو بخش بحث یکی از ای مالومات ده خدمت ترجمانی نیاز درین لطفن ده همآهنگ کنندۂ EAL
اپاینٹمنٹ ره بلدی امدوں جور و ده بارۂ سوال یا
کالج عالی میلدورا ده تماس شونین و یگو
نگرانی توره وصحبت کنین۔

Hazaragi

