رکنیت 2019-2020 CREEKVIEW PTSA
پٹسع میں شمولیت کیوں کریں ؟ ہم کیمپس میں سب کے لئے بوسٹر کلب ہیں.

حقیقت :والدین کی شمولیت اسکول میں طالب علم کی کامیابی میں بہتری ہے.
پٹسع ساالنہ مظاہر فائن آرٹس مقابلہ  ،پوسٹ پروم (ایک محفوظ  ،مادہ مفت واقعہ) ،
گریجویشن طالب علموں کے لئے وظائف  ،ایک سے زیادہ فیکلٹی/عملے کی تعریف کے
واقعات  ،خاندانوں کے لئے تعلیمی شام کے پروگرام اور بہت کچھ! آپ ہمیں جب بھی اور
جہاں بھی ہم کی ضرورت ہو رہی کیمپس پر ہم دیکھیں گے .ہم آپ کے لئے یہاں ہیں!

رکنیت کسی بھی شخص کے لئے کھال ہے جو ہمارے مشن کو ہر بچے کی ممکنہ طور پر تمام بچوں کے لئے وکالت کرنے کی طرف سے ایک
حقیقت کو متاثر کرنے اور بااختیار بنانے کے لۓ ہے .ہم تمام والدین کی حوصلہ افزائی ,دادا دادی ,بہن بھائیوں ,خاندان اور دوستوں میں شامل ہونے
کے لئے .رکنیت تمام طالب علموں کی حمایت کرنے کاایک آسان طریقہ ہے.
__________________________ فون ___________________________________________________والدین کا نام
_____________________________________________________________جدی ای میل (صرف پٹسع مواصلت)
__________زپ

_________________ شہر ___________________________________________________ پتا

واپسی یا میل فارم اور ادائیگی – براہ مہربانی چیک کریں قابل ادائیگی  CHSپٹسع
Creekview High School, Attn: PTSA Treasurer, 3201 Old Denton Rd, Carrollton, TX 75007.
تصریح

شے

کل
الئف ممبر

طالب علم

بالغ

نام

رکنیت PTSA

الئف ممبر

طالب علم

بالغ

نام

) - $10.00رکن(
) – 8.00طالب علم(
)- $7.75سے نوازا زندگی(

الئف ممبر

طالب علم

بالغ

نام

الئف ممبر

طالب علم

بالغ

نام

الئف ممبر

طالب علم

بالغ

نام

ٹیکس کٹوتی کے عطیات کی مدد فنڈ وظائف  ،خاندانی تعلیم  ،مظاہر  ،استاد کی
تعریف  ،کی ثقافتوں کی ثقافت  ،وغیرہ
ہر  25$عطیہ کے لئے  ،آپ کا طالب علم ماہانہ پارکنگ کی جگہ ڈرائنگ کے لئے
اہل ہے .ہر  5$ایک دروازے کے انعام کا ٹکٹ کماتا ہے.
____________________ :کل رقم کی وجہ سے
نہیں

مقدار

Mustang Drive
Post Prom

__________________ $سپاراتویار:
ہاں

?رضاکارانہ مواقع کے ای میل کے ذریعے مجھے مطلع کریں

?سواالت
- membership@creekview.orgرکنیت کمیٹی PTSA
- creekviewptsavolunteers@gmail.comرضاکارانہ کرسی

فقط استعمال کریں PTSA
___________________SQUARE

___________________

CASH

___________________CHECK #

پٹسع میں شمولیت کیوں کریں ؟
پی ٹی اے کیا کرتا ہے ؟
پی ٹی اے ملک میں سب سے بڑی اور سب سے پرانی غیر منافع بخش رضاکار طلبا کی وکالت ایسوسی ایشن ہے جس کا
مقصد تمام بچوں اور نوجوانوں کو وکالت اور خاندان اور کمیونٹی کی تعلیم کے ذریعے مدد کرنا ہے .ایک طاقتور ایسوسی
ایشن کا حصہ بنیں جو مقامی  ،ریاستی اور قومی سطح پر طلباء اور ماہرین کے لئے کامیابی سے وکالت کرتا ہے.
کچھ ٹیکساس پی ٹی اے کی کامیابیاں:
سیلز ٹیکس چھٹیوں کی توسیع
.1
ڈرائیونگ نوجوانوں کے لئے موبائل فون پابندی
.2
معیاری ٹیسٹ پر زور کم کرو
.3
جائزوں پر طالب علم/کمیونٹی ان پٹ کی زور میں اضافہ
.4
استاد تنخواہ بلند اور پراپرٹی ٹیکس ریلیف
.5
مخالف غنڈہ گردی اور گمنام رپورٹنگ (داؤد کا قانون)
.6
نیشنل پی ٹی اے نے بہت سے پروگرام قائم کیے اور اہم قانون سازی کے لیے کام کیا جیسا کہ:
کنڈرگارٹن کی کالسیں تشکیل
.1
چائلڈ لیبر قوانین
.2
پبلک ہیلتھ سروس
.3
گرم اور صحت مند لنچ پروگرام  ،بشمول مفت اور کم قیمت والے کھانے
.4
نوجوان عدالتی نظام
.5
الزمی امیونائزیشن
.6
تعلیم میں فن
.7
اسکول کی حفاظت
.8
کیا Creپٹسع کیا ہے ؟
سپانسرز تعلیم کے پروگرام –  ,PSATجونیئر موڑ ,کالج  ,101وغیرہ
.1
فیکلٹی اور اسٹاف کی تعریف – ہر اسکول سال کئی واقعات.
.2
 Creekviewکی ثقافت  ،تمام شاندار تنوع کا جشن مناتے ہیں جو کہ مخصوص نقطہ نظر کو خاص بناتے ہیں.
.3
مظاہر نیشنل آرٹس مقابلہ
.4
اسپانسرز پوسٹ پروم-طالب علموں کے لئے ایک محفوظ  ،مزہ اور مادہ مفت جگہ ان کے لئے کوئی قیمت پر رقص
.5
کے بعد جانے کے لئے
ہر اسکول کا سال  ،پٹسع رضاکاروں کو کیمپس میں مدد ملتی ہے جب اسکول کو کچھ مدد کرنے کی ضرورت ہوتی
.6
ہے.
کیمپس پر تمام گروپوں  ،کلبوں اور ٹیموں کے درمیان تعاون اور تعاون کو فروغ دیتا ہے-جب ہم مل کر کام کرتے
.7
ہیں تو ہم سب زیادہ مؤثر ہیں.
حقیقت :بچے بہتر کرتے ہیں جب والدین ان کے سیکھنے میں مصروف ہیں.
کوئی شرکت طالب علم کی کامیابی میں بہتری ہے!

