
 محترم ایس سی پی ایس فیملیز اور عملہ ،

 

 

خیرباد  کو   2021- 2020ہے کہ دو ہفتوں سے بھی کم عرصہ میں ہمارے اسکول کا نظام تعلیمی سالہورہا  یقین کرنا مشکل  

-COVIDایک یادگار سال رہا ہے اور ہم نے مل کر اپنے طلباء کی تعلیمی ضروریات اور  یہ  اس میں شک نہیں ہے کہ ۔ کردے گا

 اب تک سے 2020فروری  28۔ ہیں سے متعلق صحت اور حفاظت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ضروری تبدیلیاں کی 19

خطوط    35لکھے گئے کوخاندانوں  عملے کے ارکان اورجن میں  سے مختلف طریقوں سے رابطے کرچکاہوں، خاندانوں 51میں 

میں ہمارے اسکول ڈویژن میں پیش آنے والی چیزوں کے بارے میں تازہ ترین معلومات اور اہم یاد دہانی فراہم  نابھی شامل ہیں ۔ 

 ۔ گئی تھیں کی 

میں جون میں خط نہیں میں ان تمام افراد کا مشکور ہوں، جنہوں نے مزید وضاحت کے لیے مشورے دیئے اور سواالت پوچھے۔

 بھیجا جائے گا۔ایک خط  کو فیملیزاور   ےعمل جوالئی کو 30میں اونچی آہیں سن رہا ہوں( لیکن فکر نہ کریں، ، )بھیجوں گا

 

 جون کو نظام االوقات میں تبدیلی 8اور  7

 

جون کو اسکول کی عمارتیں طلباء کے  8منگل  کے باعثووٹنگ  پرائمری اس دن ہمارے بہت سارے اسکولوں میں ہونے والی 

جون )طلباء  7۔ ایس سی پی ایس پیر ، )سوائے ورچوئل طلبہ کے جن کو ایس ایل او امتحان کے لیے آنا ہے(لئے بند کردی جائیں گی

ت میں تعلیم رہ کر مختلف اوقاجون کو طلباء گھر پر  8۔ منگل ، ایک ہی وقت میں آمنے سامنے پڑھائے گاکے لئے یومیہ( کو 

 2021-2020۔ یاد دہانی کے طور پر ، ایک ہی وقت میں آمنے سامنے پڑھائی ہوگیجون باقاعدگی سے  10اور  9۔ حاصل کریں گے

 جون ہے۔ 10تعلیمی سال کا آخری دن جمعرات ، 

 

 گریجویشن

 

کو ان کے کارناموں پر مبارکباد پیش کرتا  ں گے۔ میں اپنے تمام فارغ التحصیلطلباء کو فارغ کری 2،400جون کو ، ہم تقریبا  12

میں ہر سینئر کے لیے خوشی اور کامیابی ہوتی ہے۔ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ سینئر سال میں بہت ساری قربانیوں کی ضرورت ہے

ز جاس طرح دیکھیں گے کہ جس میں آپ نے بہت سی مشکالت اور چیلن آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ  اس سال کی دعا کرتاہوں۔

  K-12کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں  نے  سینئرز کے والدینکرنے والے  ۔ میں اپنے گریجویشن  پر کامیابی سے قابوپایا

 ۔یک فراہم کردہ مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے ان کی حوصلہ افزائی کے پورے تعلیمی سفر میں اپنے بچوں کی مدد کی اور  

 

 کا منصوبہ 2022-2021

 

نانا تعلیمی پروگرام ب پانچ روزہ ایسا  تعلیمی سال کے لئے منصوبہ بنایا تھا ، ہمارے بنیادی اہداف میں 2022-2021جیسا کہ ہم نے 

 ریقے سے طٹرانسپورٹیشن  مؤثر ۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہشامل تھا،جس میں تمام طلبہ پورا دن تعلیم حاصل کریں۔

 کہ آمنے سامنے ہمارا خیال ہے ۔ میں سہولت فراہم کرےوقت میں خلل ڈالے بغیر طلباء کو اسکول آنے جانے اور تعلیم کے چلے 

 ورچوئل انداز میں تعلیم حاصل کرنا ہیکے لئے خاندان اگر آپ کے  تاہم،بہترین نمونہ ہےایک  بچوں کے لئے   تعلیم حاصل کرنا

ی ویب براہ کرم ہمار لیےکے بارے میں تفصیالت کے  تعلیم ذاتی اور ورچوئل ۔ کا احترام کرتے ہیں رائےبہتر ہے تو ہم آپ کی 

 اسکول پالن کا جائزہ لیں۔ 2022-2021سائٹ پر 

 

 لرننگ ایڈونچر گریٹ

 

مواقع میں ڈیزائن چیلنجز شامل تعلیمی اس موسم گرما کے  رجسٹریشن کے لئے کھال ہے۔  2اور  1گریٹ لرننگ ایڈونچر کے سیشن 

ہیں جو متحرک ، مشغول اور سیکھنے کے تجربات کا استعمال کرتے ہوئے مخصوص ریاضی اور انگریزی کے معیاروں پر 

م ٹرانسپورٹ ، ناشتہ اور دوپہر کا کھانا فراہ روزانہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اس میں حصہ لینے کے لئے کوئی قیمت نہیں ہے۔ طلبا کو 

ر جسٹریشن مئی تک  31کے لیے سے فائدہ اٹھانے  ہے۔ اس موقع میں دلچسپی رکھنے والے افراد ا بس کی سہولت  کیا جاتا

 ں یکی معلومات کے لیے اپنے بچے کے پرنسپل سے رابطہ کرایلیمنٹری میں پڑھنے والے طلبہ کے خاندان والے داخلے ۔کروائیں

https://www.staffordschools.net/domain/6835
https://www.staffordschools.net/domain/6835
https://www.staffordschools.net/Domain/4888


 27تا  12جوالئی  2 جوالئی۔ سیشن 9۔ 22جون  1ایلیمنٹری اسکول: سیشن 

 

 .جوالئی 29تا  12جوالئی  2جوالئی۔ سیشن  9۔ 22جون  1سیشن مڈل اسکول: 

 

 جوالئی 29تا  12جوالئی  2جوالئی۔ سیشن  9۔ 22جون  1ہائی اسکول: سیشن 

 

 کنڈرگارٹن رجسٹریشن

 

آن الئن رجسٹریشن سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے والدین اور ۔ کے لئے کھال ہے 2022- 2021 تعلیمی سال کنڈر گارٹن رجسٹریشن

اندراج کے آن الئن حصے کو مکمل کرنے کے بعد ، آپ  سرپرستوں کو اپنے بچوں کی رجسٹریشن کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔

ر اندراج کے لئے درکا ۔ ہوں گے ر پر کچھ دستاویزات کو مکمل کرنے اور فراہم کرنےذاتی طو میں کو اندراج کرنے والے اسکول 

  تمام دستاویزات کی ایک فہرست ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔

 

پروگراموں میں اندراج کرنے میں مدد کے لئے ایس سی پی ایس اس موسم گرما میں  اَرلی چائلڈہڈ آپ کے بچے کو کنڈر گارٹن اور 

تاریخوں اور مقامات کے لیے ہماری ویب سائٹ پر کمیونٹی انگیجمنٹ ۔ کی میزبانی کرے گی اِنرول مینٹ فیسٹولز پانچ موبائل 

 دستیاب ہیں۔ مترجمین ان تقریبات میں فحہ دیکھیں۔ایونٹس کا ص

 

 ویکسین سے متعلق معلومات / حفاظتی ٹیکوں کے تقاضے

 

براہ کرم دستیاب تاریخوں اور مقامات کے لئے ۔ کی پوری چھٹیوں کے دوران چلیں گےویکسین کلینکس موسم گرما  19کوویڈ ۔

 ہے اور اندراج کے لیے الزمی نہیں ہے۔لگوانا رضاکارنہ  ویکسین  ریپاہنک ایریا ہیلتھ ڈسٹرکٹ کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔

 

 ہے تاکہ اساتویں اور بارہویں جماعت کی حفاظتی ٹیکوں سے متعلق تقاضوں کو اپنے اسکول کی نرس کے پاس جمع کروایا جاسکت

سے کہا  فیملیز ی۔ ریپہننک ایریا ہیلتھ ڈسٹرکٹ )آر اے ایچ ڈی( نے ہمارشامل کیا جاسکےطالب علم کے ریکارڈ میں  کے آپ ان کو 

ہے کہ وہ اپنی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے یا مقامی فارمیسی کے ذریعہ اسکول میں اندراج کے لئے مطلوبہ ویکسین 

 طلب کریں۔)آر اے ایچ ڈی(غیر بیمہ طلبا کو ویکسین فراہم کرے گا۔

 جون 9مئی۔  31کھانے کی خدمت میں ایڈجسٹمنٹ 

اس طرح کھانا تقسیم کرنے کی خدمت میں تھوڑی سی کو بند ہوجائے گا۔  2021مئی ،  31پیر ، ایس سی پی ایس میموریل ڈے ، 

 تبدیلی کی جائے گی۔

 1بجے سے صبح  10:30مئی کو ، ایس سی پی ایس نارتھ اسٹافورڈ ایچ ایس ، شرلی ہیم ایم ایس ، اور گیل ایم ایس میں صبح  31پیر 

بجے تک  1:00بجے سے صبح  10:30بسوں کی تقسیم کے مقامات صبح  مول کی تماممع بجے تک کربسائڈ سروس فراہم کرے گا۔ 

جون بروز بدھ کو شام کے  2ایس سی پی ایس مئی بروز پیر پیر کو شام کی کوئی کربسائڈ سروس نہیں ہوگی۔  31کھلے رہیں گے۔ 

 کھانوں کے معموالت کو دوبارہ شروع کرے گا۔ کربسائڈ 

دیلی میں اسی کے مطابق تب۔ کربسائڈ اور بس میں کھانے کی تقسیم میں آمنے سامنے تعلیم کاعمل ہوگا ایک ہی وقتجون کو  7پیر ، 

اور بس میں کھانے کی سروس نہیں ہوگی۔ عام کربسائڈ اور بس میں کھانے کی تقسیم منگل  کربسائڈ جون کو کوئی 7الئی جائے گی۔

 جون کو ہوں گے۔ 9کھانے بدھ  معمول کےکربسائڈجون کو ہوگی۔ شام کے  8، 

 سمر کھانے کی سروس

 

 

میں آپ کو یہ بتانے کے لئے پُرجوش ہوں کہ اس موسم گرما میں ناشتہ اور دوپہر کا کھانا تمام بچوں کے لئے مفت ہوگا۔ موسم گرما 

مر گے۔ سکی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو ہر ہفتے ان کے تفویض کردہ اسکول میں چار بریک فاسٹ اور چار لنچ ملیں 

نارتھ اسٹافورڈ ، کالونل فورج ، یا اسٹافورڈ ہائی اسکولوں  تک   1:45سے دوپہر  12:45دوپہر سیکھنے والے خاندان بدھ کے روز

 ہیں۔  کھانے حاصل کرسکتی  کربسائڈ سے دنوں کے لیے میں دو اضافی

 

https://www.staffordschools.net/Page/21469
https://www.staffordschools.net/Page/21469
https://www.staffordschools.net/Page/14948
https://www.staffordschools.net/Page/14948
https://www.staffordschools.net/Page/32024
https://www.staffordschools.net/Page/32024
https://www.vdh.virginia.gov/rappahannock/covid-19-vaccination-information/
https://www.vdh.virginia.gov/rappahannock/covid-19-vaccination-information/


، یا کی کربسائڈنارتھ اسٹافورڈ ، کالونیئل فورج بچے چھ روز کے لیے  سال اور اس سے کم عمر تمام 18ورچوئل طلباء اور 

بجےتک  ناشتہ اور دوپہر کا کھانا حاصل  1:45بجے تا دوپہر   12:45سے صرف بدھ کے روز دوپہر زاسٹافورڈ ہائی اسکول

 موسم گرما میں کمیونٹی بس کھانے کی تقسیم نہیں ہوگی۔ کرسکتے ہیں

 

ں امریکی فوج می جنہوں نےوخراجِ عقیدت پیش کیا جاتا ہےخواتین ک ومئی میموریل ڈے ہے۔ اس امریکی تعطیل میں ان مرد  31پیر 

ی خدمات اپن امریکی فوج میںجنہوں نے  ۔ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوںاپنے جان کا نذرانہ پیش کیاخدمات انجام دیتے ہوئے 

 پیش کر رہے ہیں۔اس وقت خدمات  پیش کی ہیں یا

 

کا مظاہرہ کیا ہے ، اس کے لیے میں   کاور لچ داری، شراکترواں تعلیمی سال میں بھی آپ نے جس طرح تفہیم ہمیشہ کی طرح ، 

یاں ٹمیں دعاگو ہوں کہ موسم گرما کی چھمیں جانتا ہوں کہ اگال تعلیمی سال ایک بہت بڑا سال بننے جا رہا ہے۔ آپ کا مشکور ہوں۔

ھانے لطف اٹفیملی اور دوستوں کے ساتھ آرام اور  یکہ آپ کو اپنکرتاہوں امید  تمام لوگوں کے لیے پرامن اور صحت مند رہیں، اور

 وقت ملے گا۔کا

 

 

 مخلص،

 

 

 

 سکاٹ آر کزنر ، پی ایچ ڈی

 سپرنٹنڈنٹ

 


