
 ، اور عملہ زیملیف  سیا یپ  یس سیمحترم ا

بہت  ںی پر م ادیبن  ی، روزانہ ککو باضابطہ طور پر لکھا ہے۔ تاہم یبرادر ینے اسکول ک ںیجب م ںیہفتے ہوئے ہ کچھ

پر آپ  یاسکول کے منصوبوں پر واپس ںیہمارے مستقبل م ا ی ںیہ ےیک صلےی نے جو ف ںیسوں سے سنتا رہتا ہوں اور م

ہے   یہوئ یاہم مسئلہ بن کیوائرس صحت کا ا 19۔ ڈی، کووسے یکرتا ہوں۔ بدقسمت فی تعر یکے تاثرات اور تبصروں ک

بڑھتا جارہا   الؤیپھ ںیم یونٹیکہ اس وقت کم ںیکرتے ہ ینشاندہ  یاعداد و شمار اس بات ک یاور قوم استی ، ریاور مقام

کے کنٹرول   وںیماریب  یہے جن ک رای پر عمل پ وںیان تمام حکمت عمل  یک فیتخف یہے۔ ہمارا اسکول سسٹم صحت ک

بہت کم اسکول   ںیم جےیہے اور اس کے نت یک زی( نے تجوVDH) لتھیآف ہ  پارٹمنٹیڈ ا ینی( اور ورج CDCکے مراکز )

 منتقل ہوا ہے۔  COVID-19پر  ادیبن یک

  ٹا یاہم ڈ نیاسکول کا نظام ت ںیکا اندازہ کرنے م ریتاث ی ہمار ںیماحول کو برقرار رکھنے م یسینظام اور تدر محفوظ

حکمت   یک فیسفارش کردہ صحت سے متعلق تخف یک چی ا یڈ یاور و یس یڈ ی، ہم سپوائنٹس پر نظر رکھتا ہے۔ پہلے

کھوج کا درست   یرابطے ک یں۔ ہم ان لوگوں کے لئے بھیر نظر رکھتے ہپ  یابی کام یاپن ںیپر عمل کرنے م وںیعمل

، ہم اپنے ںیہے۔ آخر م ا یجنہوں نے مثبت تجربہ ک ںی کا سراغ لگاتے ہ تیصالح   یاپن یسے انتظام کرنے ک قےیطر

اور   اتیجاسکے کہ ہمارے پاس اہلکاروں کو ہدا ا یبنا  ینیقی  ہیتاکہ  ںیکرتے ہ ینگران  یب یعملے کے نمونوں پر قر

 ضرورت ہے۔ یکرنے ک ا یٹرانسپورٹ اور فوڈ سروس مہ سےیج  یکاروائ  یضرور

  یونٹیضرورت ہے کم ین ککوارینتیاور خود کو   ا یکے لئے مثبت تجربہ ک 19۔ ڈیجنہوں نے کوو تیاکثر یلوگوں ک ان

اہم امر ہے کہ ہم  یانتہائ  ہیہے۔  ا یوجہ سے ہوا ہے جس نے ہمارے اسکول کے نظام کو متاثر ک یک یمنتقل یپر مبن

  انی ب ںیم لیجو ذ ںی ہ رای پر عمل پ وںیحکمت عمل یک فیتخفوہ صحت سے متعلق  ںیجو اس خط کو پڑھ رہے ہ یسبھ

سفارشات  ںیجتماعات کے بارے ما  یاس مدت کے دوران ہم سفر اور سماج  یک یبہت اہم ہے کہ چھٹ ہی۔ ںیگئے ہ ےیک

 ۔ ں یتوجہ د یپر گہر

 2021، یجنور 11۔4نامہ  ت یہدا

واپس  ںیکے ماحول م کھنےیتک ہم تمام طلبہ کے لئے ورچوئل س یجنور 11سے  یجنور 4ہے کہ  ا ی گ ا یک صلہیف ہی

  ٹیاور وہ لوگ جو انٹرن ںیہ تےیداخلہ ل ںیہمارے اسکولوں م عہیعمل کے ذر IEPگے سوائے ان طلباء کے جو  ںی جائ

ہے کہ جو طلباء اور عملہ جو موسم سرما   یضرور ےعمل ان امکانات کو بڑھانے کے لئ  ہی۔ ںی ہ تےیحصہ ل ںیم فےیک

اسکولوں  ی، وہ ہماران کو بے نقاب کر چکے ہوں گے ا یکا سفر کر چکے ہوں گے  COVID-19وقفے کے دوران  ںیم

 گے۔  ںیسفارشات کو مکمل کر یسے قبل خود سے الگ ہونے وال یواپس ںیعمارتوں م یک

 ی تازہ کار  یک لوںیکھ یسرمائ

 VDSL) گیاسکول ل یہائ  ا ی نی( اور ورج VDH) لتھیآف ہ  پارٹمنٹیڈ ا ین ی، اور ورج 72 آرڈر کٹویگزیانورتھم کے  گورنر

اس   صلہیکرنے کا ف یکو ملتو لوںینے گذشتہ ہفتے موسم سرما کے کھ ںی، مبنا پر یسفارشات ک یابتدائ  ی( کلیا سیا

https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/executive-actions/EO-72-and-Order-of-Public-Health-Emergency-Nine-Common-Sense-Surge-Restrictions-Certain-Temporary-Restrictions-Due-to-Novel-Coronavirus-(COVID-19).pdf


واضح کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے طلباء  ہی ںی۔ میجات   یک ںینہ  ہموضاحت فرا دیجب تک کہ مجھے مز ا یوقت تک ک

  سیا چیا یہوگا اور گورنر کے حکم اور و ںی خطرہ نہ ادہیز  یپر مبن یرہنمائ  یابتدائ یک لی ا سیا چیا ی کو و وںیکھالڑ

 تھا۔  ںیتنازعہ نہ یکوئ نیکے ماب تیہدا یک لیا

کہ چہرے کے ماسک   ا یکا اعادہ ک یرہنمائ  آرڈر کے ارادے کے مطابق کٹویگزینے گورنر کے ا VHSL، کے روز ریپ

اسکول  ی، ہم ہائوضاحت ملنے کے بعد ہیہے۔  ںیضرورت نہ یاس ک کنی" لہے یجات ید ب یسے ترغ  ی"سختکو 

کوشش   یگے۔ مڈل اسکول ک ںیاجازت د یک ونےکو شروع ہ 2021 یجنور 11 ریکے لئے پ لوںیموسم سرما کے کھ

 ہے۔ یسے شروع ہونے وال یجنور  11الحال  یف یبھ

 سروے  یطلبہ کے لئے دوسرا سمسٹر منصوبہ بند یثانو

ہے کہ وہ دوسرے   ا یان سے کہا گ ںیسروے مال ہے جس م کیاسکول کے اہل خانہ کو ا  یروز مڈل اور ہائ گذشتہ

اپنے  زیملیف ۔ ںیکو منتخب کر اتیضرور یماڈل اور نقل و حمل ک یمیتعل یح ی ترج  یاپنے طلباء کے لئے اپن ںیم مسٹریس

  یجنور 6سروے  ہیکہ  ںیرکھ  ادیبراہ کرم  ۔ںیہ سکتےورچوئل ماڈل کا انتخاب کر  صدیف  100 ا یلبا کے لئے ہائبرڈ ط

 ۔ ںیسے منصوبہ بناسک قےیہے تاکہ ہم دوسرے سمسٹر کے لئے مناسب طر یتک مکمل ہونا ضرور 2021

 ں یسے چوکنا رہ قوں یکے طر فیصحت کے تخف

کے  COVID-19دالنا چاہتا ہوں جن کے پاس ہم  ادی یک وںیان حکمت عمل یک فیتخف یکو صحت ک یبرادر یاپن ںیم

اور عملے   نی ، تمام زائرسہولت پر پہنچنے پر یک سیا یپ یس سیا یبھ ی۔ کسںیکو کم کرنے کے لے رکھتے ہ الؤیپھ

، افراد کرنا ہوگا۔ سائٹ پر کیچاہ اور ان کا درجہ حرارت چ ینیجانچ پڑتال کے سواالت کے جوابات د یکو صحت ک

ہر وقت چہرہ ڈھانپنا ہے جب تک کہ   ںیعمارتوں م یممکن ہو چھ فٹ کا فاصلہ برقرار رکھنا ہے اور ہمار یکو جب بھ

صاف  سےہاتھوں  ںینہ ہوں۔ تمام عمارتوں م ںیبند کمرے م یکس یخود ہ ا ی، کھا رہے ہو، نہ ہو ی  استثن یآپ کو طب

،  کے کمرے ی، تنہائ نکی۔ عمارت کے تمام کلںیموجود ہ ںیرکاوٹ ی، اور جسمان، دشاتمک اشارےشنیکرنے والے اسٹ

کہ ہمارے ہوں  تا یآپ کو دعوت د ںی۔ مںیلگائے جارہے ہ فائریوریپ یہوائ  یاور دفتر کے سامنے جگہوں پر اضاف

ہم اسکول   ےمعلومات کے ل دیاقدامات سے متعلق مز یحفاظت عمارتوں اور بسوں کے  یاور اپن کے پروٹوکول یصفائ 

 ۔ ںیکھید زیریس ویڈیو یک یواپس ںیم

۔ طلباء اور  ںی جانچ کر یعالمات ک CoVID-19پہلے  سے جنےیخانہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے طلبا کو اسکول بھ اہل

۔ مراکز برائے  ں یسے رابطہ کر ٹریڈمنسٹریگھر رہنا چاہئے اور اپنے بلڈنگ ا ںیکرتے انہ ںیعملہ جو بہتر محسوس نہ

کے مطابق نمائش کے بعد عملہ اور طلباء خود سے الگ   طکے محکمہ صحت کے رہنما خطو ا ین یامراض قابو اور ورج 

کے  یمنتقل  ںیم بیترت یہے کہ اسکولوں ک یجارہ یسے سفارش ک یسخت یڈسٹرکٹ ک لتھی ہ ا یر یا پہننکی ۔ رں یہوجائ

اب   ہی۔ ںیمدت کو استعمال کرتے رہ نیدن کے قرنط 14خطرے کو کم سے کم کرنے کے لئے اسکول جب ممکن ہو تو 

https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/VHSL-Updates-12-14-2020.pdf
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/VHSL-Updates-12-14-2020.pdf
https://www.staffordschools.net/Page/31593
https://www.staffordschools.net/Page/31593
https://www.staffordschools.net/Page/30503
https://www.staffordschools.net/Page/30503


حفاظت کو   یسطح ک یاعل  یسمجھا جاتا ہے۔ ہم اپنے تمام طلباء اور عملے ک اریکے لئے سونے کا مع ھسنگرود یبھ

 ۔ ںیکرتے رہتے ہ ٹی اور اپ ڈ تےیبنانے کے لئے ان پروٹوکولوں کا جائزہ ل ینیقی

  ںیسلسلے م، ہم سفر کے ںیکا ارادہ رکھتے ہ وںیسرگرم یاپن ںیم وںیچھٹ یکنبے اور عملہ موسم سرما ک چونکہ

  ںیم یطرف سے حال ہ  ی( کVDH) لتھیڈپارٹمنٹ آف ہ  ا ینیورج ( اور CDC) کے کنٹرول کے دونوں مراکز وںیماریب

کہ   ںیہ یکرت  یسے حوصلہ افزائ یافراد کو سخت اںیجنسی ا نوں۔ دوں یطرف توجہ دالنا چاہتے ہ یشائع کردہ سفارشات ک

افراد کے ساتھ جو آپ کے   سےیخاص طور پر ا ںیم وںیسرگرم یذات ی، اور اپن ںیکر زیاگر ممکن ہو تو سفر سے گر

 دینے مز چیا یڈ ی۔ وںیاور چہرے کو چھپا( کو برقرار رکھ یان سے محفوظ طرز عمل )دور  ںیرہتے ہ ںینہ ںیگھر م

سے باہر کا سفر کرتا ہے وہ واپس آنے کے بعد صرف دس دن تک اپنے آپ  استیشخص ر یہے کہ جو بھ یک سفارش

کے ساتھ چھوٹا جاسکتا ہے(  سٹیٹ COVID-19 یتک محدود کردے )جس کو سات دن تک منف وںیسرگرم یکو ضرور

 ۔ ں یکرتے رہ ینگران یعالمات ک ںیدن م 14جبکہ پورے 

  ںیضرورت نہ یکرنے ک نیکو قرنط یسے کس ںیعملے م ا ی طلباء  سیا یپ یس سیکے وقت ا یسفر سے واپس یاستیر

جب ۔ ںیکو کہتے ہ  نےیسے ل یدگیکردہ سفارشات کو سنج  شیپ یک وںیجنسی سے ان صحت ا کیہم ہر ا کنی، لکرے گا 

پر عمل  قوںیکو کم کرنے کے لئے صحت کے اچھے طر الؤیکے پھ COVID-19، براہ کرم مناتے ہو تو التیآپ تعط

کرنے پر  ڈجسٹی، براہ کرم اپنے منصوبوں کو اہے تو ری سفر ناگز یسے باہر ذات اگر اس عالقے ۔ں یرکھ یکرنا جار

کو محدود کرنے کے لئے گھر  وںیسرگرم یضرور ر ی غ یہفتہ اپن کیکے بعد کم از کم ا یتاکہ آپ واپس ںیغور کر

تو دس دن( اسکول جانے سے   ںیکرا سکتے ہ ںینہ سٹ یٹ ڈی)اگر آپ کوو ںی حاصل کر تواپس آنے کے بعد اتنا وق

 .پہلے

  یبہت ہ کیسال ا ہی، ہے ا یلکھنا شروع ک ںینے آپ سب کو بہار کے موسم م ںینے کہا ہے کہ جب سے م ںیکہ م سا یج 

 نیسے بہتر ںینے اپنے عملے کے بہت سارے ممبروں م ںیہے۔ تاہم، م یجار یکا سال رہا ہے اور اب بھ لنجوںیچ 

  کلیکنیاور ٹ  ئریری، ہمارے کتیہدا زیانگ رتیح  یبچپن ک  یاور ابتدائ  یابتدائ ںینے کالس رومز م ںیہے۔ م کھا ید

، اور دوسرے جو ہمارے بچوں کے شنلزیپروف رایجوش و خروش، اور پرجوش اساتذہ، پ ںیپروگراموں م شنیجوکیا

نے  ںیہے۔ م کھا ی، دںیہ والے طالب علموں کے ساتھ کام کررہے کھنےیس یزیضرورتوں اور انگر یساتھ خصوص

کے ماحول  کھنے یمالزمت کرتے ہوئے اپنے طلباء کو ورچوئل س یمعمول ریغ کیہمارے اساتذہ ا کہہے  ا یمشاہدہ ک

کا تجربہ   یابیاور کام ںی تاکہ وہ مصروف رہ ںیتعلق رکھتے ہ یاور ہمارے اہل خانہ اور طلباء سے ذات ںیپڑھاتے ہ ںیم

رکھے ہوئے ہے تاکہ ہمارے طلباء   یجار مکا  زیانگ  رتیکا عملہ ح  ا ی ریٹیفیاور اسکول ک  وری۔ ہمارے بس ڈرائںیکر

ہوجائے۔ آج تک  ابیدست ںیضرورت ہو وہ انہ یاور جن کو کھانے ک ںیاور واپس آسک ںیسے پہنچ سک قےیمحفوظ طر

توجہ اور مدد سے فائدہ  یاپنے اضاف ںیہے۔ م ا یک میکھانا تقس ادہیسے ز نیمل کیا  ںیم یبرادر یاسکول ک یہم نے اپن

طلباء کے معاون عملے   گری، نرسوں اور درانیاپنے اسکول کے مش ےاور کنبہ تک پہنچنے کے ل ںاٹھانے والے بچو

، آفس، یکنالوج یٹ  یاپنے اساتذہ اور اہل خانہ کو مدد فراہم کرنے پر ہمار ںی، مںیکرنا چاہتا ہوں۔ آخر م میتسل یکو بھ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/winter.html
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/coronavirus/travel-to-areas-with-widespread-ongoing-community-spread/#:~:text=VDH%20urges%20all%20Virginians%20to,risk%20of%20serious%20COVID%2D19
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/frequently-asked-questions/observing-religious-holidays-during-covid-19/
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/frequently-asked-questions/observing-religious-holidays-during-covid-19/
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/frequently-asked-questions/observing-religious-holidays-during-covid-19/


  یپ یس سیاور مجھے اس قابل ذکر ا  ںیہ میٹ کیہوں۔ ہم ا ا ادا کرنا چاہت  ہیعملے کا شکر یاور انتظام ،ی، بحالحراست

 کا حصہ بننے پر بہت فخر ہے۔  میٹ سیا

کرتا   شیمبارک باد پ یک یخوش یبہت ہ کیا یکے موسم ک یاپنے تمام اہل خانہ اور عملے کے ممبروں کو چھٹ ںیم

کرنے   تیبات چ   ںیم 2021آپ سے  ںیخواہش کرتا ہوں۔ م  یسال ک ا یمحفوظ اور صحتمند ن کیآپ کو ا ںیہوں اور م

 نہ ہو۔  ضرورت یکو ہوگا جب تک کہ اس ک یجنور 22اگال خط  رایکے منتظر ہوں۔ م

 

 

 مخلص،آپ کا 

 

 

 ی ڈ چیا  یآر کزنر، پ سکاٹ

 سپرنٹنڈنٹ 


