
 محترم ایس سی پی ایس فیملیز اور عملہ،

مجھے امید ہے کہ یہ خط ہر ایک کو اچھ .ا انجام دیتا ہوا ملے گا۔ چوتھی سہ ماہی اب چل رہی ہے، اور 

تعلیمی سال کا اختتام قریب آرہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سال رہا ہے، اور میں ان کی  2020-2021

ہمیں جو تبدیلیاں  سیکھنے کے ماحول میں ہدایات فراہم کرنے کے لےمستقل حمایت اور محفوظ تعلیم اور 

کرنے کی ضرورت تھی اسے قبول کرنے کے لئے ان کی مستقل حمایت اور تعاون کے لئے سب کا شکریہ 

تک ختم ہوجائے گی، لیکن یہ سچ  2021اگست  19ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ کوویڈ 

ہے کہ، ہم سب جانتے ہیں کہ اپنی قربانیوں اور ضروری تبدیلیوں کو اپنانے کے ذریعے، ہم  نہیں ہوگا۔ امید

سے زیادہ طلبا کو کالس روم میں واپس النے میں کامیاب رہے ہیں۔ ان تبدیلیوں نے ہمیں غیر  16،000

 نصابی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی بھی اجازت دی ہے۔

چ روزہ تدریسی ہفتہ کی تیاری کرتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ہدایت جب ہم آئندہ تعلیمی سال کے لئے پان

-2021مئی کے خط میں ہم  28اور صحت کی تائید کے لئے ضروری تبدیلیاں کرتے رہنا ہوں گے۔ میرے 

 کے تعلیمی سال کے تدریسی نظام االوقات اور ماڈل پر زیادہ تفصیل سے بات کریں گے۔ 222

 االوقات میں تبدیلیجون کو نظام  8اور  7

جون کو، طلباء  8جون بروز منگل بند رہیں گی۔ منگل،  8ابتدائی انتخابات کی وجہ سے، اسکول کی عمارتیں 

جون کے ہفتے کا باقی حصہ مستقل ہم وقت ساز، رو بہ رو  7گھر پر غیر سنجیدہ ہدایات میں حصہ لیں گے۔ 

 ہدایت ہے۔

 سمر سیکھنے کے مواقع

اس موسم گرما میں سیکھنے کے مواقع میں  ہمیں گریٹ لرننگ ایڈونچر کا اعالن کرتے ہوئے خوشی ہے۔

ڈیزائن چیلنجز شامل ہیں جو متحرک، مشغول اور سیکھنے کے تجربات کا استعمال کرتے ہوئے مخصوص 

 ڈالتے ہیں۔ ریاضی اور انگریزی کے معیاروں پر روشنی

اس میں حصہ لینے کے لئے کوئی قیمت نہیں ہے۔ طلبا کو ہر دن ٹرانسپورٹ، ناشتہ اور دوپہر کا کھانا فراہم 

کیا جاتا ہے۔ طلباء گریٹ لرننگ ایڈونچر میں شریک ہوسکتے ہیں، تاہم، اگر وہ ان کے بیس اسکول میں پیش 

یا  1کتے ہیں۔ طلبہ کو ضرورت کے مطابق سیشن نہیں کیا جاتا ہے تو وہ کسی دوسرے اسکول میں سفر کرس

 میں حصہ لینے کے لئے مدعو کیا جائے گا۔ 2سیشن 

مئی سے شروع ہوگا اور آپ کے بچے کے پرنسپل جلد رجسٹریشن کے لئے تفصیالت فراہم کریں  14اندراج 

ہ آپ کا بچہ حصہ لے، تو براہ کرم اپنے پرنسپل سے رابطہ کریں۔ ابتدائی، مڈل، یا اگر آپ چاہتے ہیں کگے۔ 
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ہائی اسکول سطح کے پروگراموں کے بارے میں مزید معلومات کے لے ، براہ کرم گریٹ لرننگ ایڈونچر 

 ویب سائٹ دیکھیں۔

ئی حاصل ہوگی جو ان معذور طلباء جو گریٹ لرننگ ایڈونچر میں حصہ لے رہے ہیں ان کے رہائش تک رسا

پالن میں بیان کردہ ہیں۔ مزید برآں، اگر معذور طلبا کو بحالی کی خدمات کی ضرورت  504یا  IEPکے 

ہوتی ہے تو، انھیں بچے کے آئی ای پی میں بیان کیا جائے گا اور خصوصی خدمات کے عملے کو ان خدمات 

ل کیا جائے گا۔ اگر یہ بحالی کی خدمات عظیم کو نافذ کرنے کے لئے گریٹ لرننگ ایڈونچر کے دوران استعما

لرننگ ایڈونچر کے اوقات سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں تو، ان طلبا کو ان خدمات کو حاصل کرنے کے 

 انتظامات کیے جائیں گے۔

جوالئی  23جوالئی سے  6آئی ای پی کے حامل طلبا کے لئے توسیعی اسکول ایئر )ای ایس وائی( خدمات 

ر دن اور چار گھنٹے ہر دن کے لئے بھی ہوں گی۔ پروگرام پورے اسکول ڈویژن میں تک، ہر ہفتے چا

عمارتوں میں رکھے جائیں گے ، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سواالت ہیں تو براہ کرم اپنے بچے کے کیس 

 مینجر سے پیروی کریں۔

 کروم بوکس

 سے گرمیوں کے وقفے پر واپساگر آپ کے بچے کو ایس سی پی ایس کروم بکس تفویض کیا گیا ہے، تو ا

 التحصیل نہ ہو۔ ہم دستبردار یا فارغکرنے کی ضرورت نہیں جب تک کہ آپ کا بچہ ایس سی پی ایس سے 

 ,Lexiaطلباء کے لے اس موسم گرما میں ایک بار پھر آن الئن پروگرام فراہم کریں گے جیسے 

, Dreambox ،Read180 اورALEKS  اور یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو ان سیکھنے کے

 وسائل تک مستقل رسائی حاصل ہے۔

 کنڈرگارٹن رجسٹریشن

۔ آن الئن رجسٹریشن کے نظام کا تعلیمی سال کے لئے کھال ہے 2022-2021کنڈر گارٹن رجسٹریشن 

 کرتے ہوئے والدین اور سرپرستوں کو اپنے بچوں کی رجسٹریشن کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ استعمال

اندراج کے آن الئن حصے کو مکمل کرنے کے بعد ، آپ کو اندراج کرنے والے اسکول کے ساتھ ذاتی طور 

اندراج کے لئے درکار تمام پر کچھ دستاویزات کو مکمل کرنے اور فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 

ہم اس موسم خزاں میں اپنے تازہ ترین طلبا کا  دستاویزات کی ایک فہرست ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔

خیرمقدم کرنے پرجوش ہیں۔ کنڈرگارٹن ایک دلچسپ وقت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچہ سیکھنے اور تفریح 

 لئے تیار اسکول آئے۔ کرنے کے
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 کوڈ پروٹوکول

کے پھیلنے کا تجربہ کیا ہے جو معاشرتی اجتماعات میں  COVID-19حال ہی میں ہم نے اپنے طلبا میں 

پائے جاتے ہیں۔ ہمیں الزم ہے کہ ہم اس وائرس کو سنجیدگی سے لیتے رہیں اور ہر دن اپنی عالمات کی جانچ 

ائرس کی عالمات یلرجی یا عام سردی کی طرح ہیں۔ اگر آپ کے پاس پڑتال جاری رکھیں۔ آگاہ رہیں کہ اس و

مندرجہ ذیل عالمات میں سے کوئی عالمت ہے تو اسکول نہ آئیں ، یہاں تک کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا 

 تعلق صحت کے کسی اور مسئلے سے ہوسکتا ہے:

 سے زیادہ ہے F°  100.4گھنٹوں میں بخار  24پچھلے   -

 ہے ، کھانسی ، سانس کی قلت ، یا سانس لینے میں دشواریسردی لگ رہی  -

 تھکاوٹ، پٹھوں یا جسم میں درد ، سر درد  -

  ذائقہ یا بو کا نیا نقصان  -

 گلے میں سوجن   -

 بھیڑ یا ناک بہنا -

 متلی، الٹی، یا اسہال -

ا ی ٹیسٹ کے نتائج کا انتظار کرنے والے کسی کے سامنے آ گئے ہیں COVIDمزید یہ کہ، اگر آپ کسی 

میں مثبت امتحان لیا ہے تو، اسکول نہیں آنا۔  COVIDکسی ایسے شخص کے سامنے آئے ہیں جس نے 

ہمارے طلباء اور ہمارے عملے کی صحت کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے 

ٹی کے اسکول کی پراپر سے پہلے ان عالمات اور کسی بھی ممکنہ نمائش کی جانچ پڑتال جاری رکھیں۔

دوران آپ کو ماسک پہننا بھی ضروری ہے اور مناسب جسمانی دوری کی ضروریات پر عمل کرنا چاہئے۔ ہم 

گورنر کے ایگزیکٹو آرڈرز کے ساتھ ساتھ سی ڈی سی اور وی ڈی ایچ کی صحت تخفیف کی رہنمائی پر بھی 

 نظر رکھنا چاہتے ہیں اور ہم ضروری تبدیلیاں کرتے رہیں گے۔

 اساتذہ اور پرنسپلسال کے 

سال کے اپنے اساتذہ کا  ںیہم اسکول بورڈ کے اجالسوں کے دوران ہر اسکول م ںیم نوںیپچھلے کچھ مہ

 یبہت ہ کیا ںیم ژنیکہ ہمارے پاس پورے ڈو ںیسے خوش قسمت ہ ی۔ ہم خوش قسمتںیاعزاز دے رہے ہ

 زیریس ویڈیو یکپانچ حصوں  یہوں کہ ہمار تایآپ کو دعوت د ںیمعملہ ہے۔  یسیورانہ تدر شہیپرجوش اور پ

امزد پر سال کے ن نلیچ وبیوٹی سیا یپ یس سیاساتذہ اور ا میمق ںیکے لئے جو ہمارے تمام اسکول م کھنےید

 یک اس سال یہے کہ ہمار یہوئ یاعالن کرتے ہوئے بہت خوش ہیمجھے  ۔ںیکرتے ہ میکردہ پرنسپل کو تسل
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اسکول  یمنٹریلیا جیاور پارک ر ںینا پاسمور ہیمحترمہ ن یاسکول ک ینٹریمیلیرن ا یاستاد روک عیوس ژنیڈو

 ۔ںیبٹلر ہ انایپرنسپل مسز ک یہمار یسال ک ںیم

پھر، آپ کی مسلسل حمایت کے لئے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں خاص طور پر  ایک بار

اسٹافورڈ کاؤنٹی پبلک اسکولوں کے تمام عملہ کو سائٹ کے انسٹرکشنل ہفتہ کے دن، چار روزہ تیاری اور اس 

پاس ایک ہفتے کے آخر کا پر عمل درآمد کے عظیم کام کے لئے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک کے 

 دن ہے اور وہ محفوظ رہیں۔

 

 

 مخلص،آپ کا 

 

 ، پی ایچ ڈیآر کزنر سکاٹ

 سپرنٹنڈنٹ


