
 ایک پہل ہے جو نوجوانوں اور ان کے نگرانوں کے لیے (p  nyhdoghrpOhgitNnytnnutpoppOpاپارچونیٹی نیبرہوڈز )

 ضروریات کو حل کرنے اور ایک برابر نتائج حاصل کرنے کی خاطر مشترک ویژن 

 تخلیق کرنے کے لیے مکینوں، خدمت فراہم کنندگان، اسکولوں اور 

  متعین کمیونٹیز کے دیگر معاونین کو ایک ساتھ مجتمع کرتی ہے۔

 یہ کس طرح کام کرتی ہے؟

NO کے پارٹنرز سائٹس اور سسٹم کے اندر اور اس سے آگے ہمارا مجموعی اثر پیدا کرنے اور اسے مستحکم بنانے کے لیے کام کرتے ہیں  

NO ؟ ہم درج ذیل کے ضمن میں ایک ساتھ کام کر کے مزید کامیابی حاصل کر سکتے ہیں:کیوں تشکیل دیں  

 خوش آئند اور مربوط

 کمیونٹیز
کنڈرگارٹن کے لیے تیار 

  بچے

 کیریئر
 تیار

 pنوجوان بالغان

علمی لحاظ سے کامیاب 

 نوجوان

صحت مند نوجوان اور 

 مستحکم

 فیملیز

"NO" كو جانیں 

کمیونٹی کے مسائل، بنیادی وجہوں اور امکانی تدابیر کو 

 کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ مساوی اور صدمہ زدہ لینسایک

مقامی مکین اور خدمت فراہم کنندگان کمیونٹی کے مسائل کو 

سمجھنے اور ترجیح دینے، تدابیر تخلیق کرنے اور ایک دوسرے 

 ہیں۔ایک ساتھ کام کرتے کو جوابدہ قرار دینے کے لیے 

کا استعمال کر کے متعین اہداف کے ضمن  ڈیٹاسرکردہ پارٹنز

میں پیمائش کرتے اور پیشرفت کو ٹریک کرتے ہیں اور 

 معلومات میں پائے جانے والے خال کو پر کرتے ہیں۔

پارٹنرز پیشرفت میں موجودہ پہل کا تعاون کرتے اور اسے 

یا "طرز عمل کوششوں کی نقالی کرنے فروغ دیتے ہیں، اور 

کو دہرانے" کے لیے، مناسب ہونے پر ثابت شدہ طرز عمل پر 

 انحصار کرتے ہیں۔

، جہاں وہ ہیںپارٹنرز لوگوں اور کمیونٹیز سے وہیں ملتے ہیں 

استحکام کو آگے بڑھاتے ہیں، پرت دار اور اعزازی کوششوں 

کے پیچھے لگتے ہیں۔ "سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ" واال 

 کوئی طریقہ نہیں ہے۔

متعدد شعبوں میں اثر ڈال باہمی طور پر مفید جو سرگرمیاں 

انہیں تمام رکاوٹوں یا بند گوداموں میں مکینوں اور سکتی ہیں

 پارٹنر کا تعاون حاصل ہوتا ہے اور وہ اسے فروغ دیتے ہیں۔

مکین اور پارٹنرز خال کو شناخت کرتے ہیں اور متعدد سطحوں 

ہیں: افراد کے لیے، کمیونٹیز کے تبدیلی کے پیچھے لگتےپر 

 لیے، اور سسٹمز میں۔

رشتہ سازی، باہمی شراکت، ڈیٹا کی تیاری، حمایت، اور لیاقت 

گرانقدر ہے اور اس کے پاس وقف شدہ بنیادی کام سازی کا 

  فنڈنگ، عملہ کاری اور عہد بستگی ہے۔
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   کون شامل ہے؟

pOp ،کی ہر سائٹ کے پاس ایک سرکردہ غیر منفعتی ایجنسی ہے جو نوجوانوں اور فیملیز کے لیے اہداف کو شناخت کرنے، ان کا منصوبہ بنانے

اور ان کے ضمن میں کام کرنے کے لیے کمیونٹی کے مکینوں اور دوسرے پارٹنرز کے ساتھ کام کرتی ہے۔ پارٹنرز ان سائٹس پر بھی ایک ساتھ 

جو ئے کام کرتے ہیں جہاں ملتے جلتے مسائل کی متعدد مقامات پر نشاندہی ہو سکتی ہے، اور تاکہ کمیونٹی کی آواز کو ان وسیع ترپہل سے جوڑا جا

 بچوں اور ان کے نگرانوں کی زندگیوں اور مواقع کو بہتر بنانے پر فوکس کرتے ہیں۔

NOO  تک فیئر فیکس کاؤنٹی کے گرد پانچ سائٹس پر  22-2222کہاں پر ہیں؟pOpمصروف عمل ہے۔  

 
NO 

  ماؤنٹ ورنن
  NOانانڈیل   ہرنڈن NO  NOکراس روڈز   NOریسٹ 

سرکردہ غیر 

  منفعتی

  پہلوپہلو  کارنر اسٹونز دوسرا قصہ کارنر اسٹونز  نٹینائٹیڈ کمیو  یو

  ویب/رابطہ

www.unitedcommunity.org/
onmv.html 

 
ON@UnitedCommunity.org 

www.cornerstonesva.org/rest-on/ 
 

ON@cornerstonesva.org 

www.second-story.org 
 

sborja@second-story.org  

www.cornerstonesva.org/rest-on/ 
 

ON@cornerstonesva.org 

www.facetscares.org/programs/
annandale/  

 
AnnandaleON@facetscares.org 

 2021 2020 2020 2016 2011  قائم شدہ

SPCF 2 1 2 1 3  عالقہ 

HHF 2 3 2 3 1  عالقہ 

  سائٹ کی گنجائش

 22222اور  22222زپ کوڈ 

میں ترجیح یافتہ کمیونٹیز، اور 

ماؤنٹ ورنن اور ویسٹ پوٹومیک 

اہراموں کے اسکول جو ان 

کمیونٹیز کی خدمت انجام دیتے 

  ہیں

میں  22121اور  22122زپ کوڈ 

ترجیح یافتہ کمیونٹیز، اور ساؤتھ لیک 

اہرام کے اسکول جو ان کمیونٹیز کی 

  خدمت انجام دیتے ہیں

اور  22221زپ کوڈ 

میں ترجیح یافتہ  22222

کمیونٹیز، اور جسٹس اہرام 

کے اسکول جو ان کمیونٹیز 

  کی خدمت انجام دیتے ہیں

میں  22101اور  22102زپ کوڈ 

ترجیح یافتہ کمیونٹیز، اور ہرنڈن اور 

ویسٹ فیلڈ اہراموں کے اسکول جو 

ان کمیونٹیز کی خدمت انجام دیتے 

  ہیں

میں ترجیح یافتہ  22222زپ کوڈ 

کمیونٹیز اور انانڈیل اور فالز چرچ 

اہراموں کے اسکول جو ان کمیونٹیز 

  کی خدمت انجام دیتے ہیں

  کامیابی کیسی نظر آتی ہے؟

pO  كے پارٹنرز طالب علم کی تعداد کی آبادیاتی معلومات، پری اسکول اندراج، اسکول میں حاضری، علمی کارکردگی، غذائی سیکیورٹی، طالب
 علم کے رویے کے رپورٹ کردہ واقعات، وغیرہ سے متعلق کمیونٹی کی سطح کا ڈیٹا ٹریک کرتے ہیں۔

 اس کے عالوہ، سرکردہ پارٹنرز ہمارے کام کے نتائج کو ٹریک کرتے ہیں، جیسے:
 تربیت سے اضافہ شدہ جانکاری اور ہنر کی رپورٹ کرنے والے مکین قائدین، پارٹنرز، اور عملہ کا فیصد؛ -
 مؤثر طریقے سے کمیونٹی کی خدمت انجام دینے کے لیے اضافہ شدہ لیاقت کی رپورٹ کرنے والے پارٹنرز کی تعداد؛ -
 موقع اور وسائل تک اصالح یافتہ رسائی کی رپورٹ کرنے والے مقامی مکین شرکاء کا فیصد؛ اور -
 منصوبہ بندی اور پارٹنر کی پہل میں شامل مقامی ٹین ایجر اور بالغ کمیونٹی کے قائدین کی تعداد۔ -
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