
م ایس یس پی ایس فیملت     ،اور عملہ محتر

۔ اس سال ، پہےل ےس کہی  زیادہ، والدین ہماری  اب ہم اپن  طلبا یک اسکول می  مجازی واپیس ےس محض چند دن دور ہی 

، اور می  ہر والدین اور / یا رسپرست یک شمولیت یک حوصلہ افزاپی کرنا چاہتا  سیکھن  یک برادری کا ایک اہم حصہ ہی 

کہ وہ اس ورچوئل سیکھن  ےک ماحول می  اپن  طالب علم یک کامیاپی می  مدد فراہم کرے۔ می  یہ بیھ پہچانتا ہوں  ہوں  

کہ جب ہم ن  اپن  طلباء، عمےل اور زائرین یک حفاظت ےک لئی ورچوئل سیکھن  ےک ماحول می  جان  کا فیصلہ کیا تو بہت 

اکت دار بنن  پر شکریہ ادا کرتا ہوں جب کہ ہم سارے خاندانوں کو بڑی قربانیاں دینا پڑیں۔ می   آپ سب کا خوفناک رسر

۔  اس وباپی وائرس ےک ذریعہ کام کرتر ہی  اور امید ہے کہ جلد یہ ہم سیکھن  ےک زیادہ ماحول می  واپس آسکئر ہی 

باپ  کرے گا۔ اگر آپ میٹنگ ےس محروم 6شام  نی تو آپ کو اپن  ہوگ بجی تک آج شام، ہر اسکول اپن  ٹاؤن ہال میٹنگ یک مت  

۔ مالقاتی  معلوماپر ہوپر ہی  اور آپ کو اپن  طالب علم ےک لئی 
ی

انفرادی اسکول یک ویب سائٹ پر ایک ریکارڈنگ مل جانی یک

۔ وری معلومات فراہم کرپر ہی   عمارت یک سطح یک ض 

لم ےس شن سسٹم می  اپن  طالب عآج سہ پہر، جن والدین ےک پاس ابیھ تک والدین اکاؤنٹ نہی  ہے ان کو ہمارے انفارمی

 ےس الگ ان بنانا اور الگ 
ی

نٹویو اکاؤنٹ می  باقاعدیک رابطہ قائم کرت  ےک لئی ہدایات ےک ساتھ ایک ای میل موصول ہوگا۔ پت 

۔ یہ وری ہے نٹویو موبائل ایپ ےک ذریعہ دستیابٹول ان کرنا ض  والدین اور  ،ہے  ، ایک ویب سائٹ ےک طور پر اور پت 

 ای پی یک ترقیاپر اہداف یک رپورٹوں، اسائنمنٹس، اساتذہکو طلباء ےک نظام االوقاتپرستوں  رس 
ےس  ، رپورٹ کارڈز اور آپی

۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ الگ ان یک معلومات کو یاد نہی  کرسکئر ہی   اپن  اسکول ےس  ، براہ کرم مدد ےک لئی تو  جوڑتا ہے

 براہ راست رابطہ کریں۔

پی  ، می  آپ کو ایس یسحےص ےک طور پر  اگست تک دستیاب ہوگا۔ آپ یک تیاری ےک ایک 24وقات پت  طلباء کا نظام اال 

ایس فیمیل اور طالب علم کینوس وسائل کا دورہ جاری رکھن  یک ترغیب دیتا ہوں۔ یہاں آپ کو اور آپ ےک بچوں کو مددگار 

 جن می  یہ بیان کیا گیا ہے کہ کین
ی
، معلومات اور ویڈیوز ملی  ےک کو استعمال کرت    Chromebookوس کوررس  تک رساپی

۔  اور دورسے وسائل تک رساپی حاصل کرت  ےک طریقوں یک وضاحت یک گنی ہے

بجی تک  7:30بجی ےس شام  7:30جمعہ صبح  7، ےس اسٹافورڈ کاؤننی پبلک اسکولز )ایس یس پی ایس( پت  اگست 24، پت  

 ای میل یا فون کال ےک ذریےع براہ راست ہمار
ی
۔ ے تکنییک ماہرین ےس والدین اور طلباء کو ٹیکنالوجی یک مدد فراہم کریں ےک

، طالب علم کا نام  ای میل ےک ذریعہ اس خدمت تک رساپی حاصل ی، ایک رابطہ ای میکرت  ےک لئی ل ، اسکول می  حاض 

۔ آپ  helpdesk@staffordschools.net، اور تکنییک مسئےل یک ایک مخترص وضاحت فون نمتی  ایڈریس یا  پر بھیجی 

 پر بیھ پیغام چھوڑ سکئر ہی  اور ایک ٹیکنیشن ایس کال یا اگےل اسکول ےک دن آپ یک کال واپس کرے گا۔ 571.699.0720
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وئل ٹاؤن  اگےل ورچبجی ہم اپن  صحت ےس متعلق تخفیف حکمت عملیوں ےک سلسےل می   6:30اگست بروز بدھ شام  26

۔ می  آپ کا استقبال کرتا ہوں کہ ٹاون
ی
باپ  کریں ےک ل، ، منگ2020اگست،  25ہال ےک لئی اپن  سواالت  ہال اجالس یک مت  

۔  scpscommunication@staffordschools.net، منگل ےک بعد   پر جمع کروائی 

کت یک دعوت دے رہا ہوں۔ یہ کمینی ایس  ، تنوع ، اور مواقع کمینی )ای ڈی او یس( می  رسر می  برادری کو ہماری ایکوینی

یس پی ایس آفس می  مساوات اور احتساب ےک ایک مشاورپر دست ےک طور پر کام کرپر ہے تاکہ یہ یقین  بنایا جاسےک کہ 

۔ ای ڈی ایس یس پی ایس می  مساویانہ طرز عمل غالب ہے  ، اور یہ کہ تمام طلباء اور عملہ قابل قدر اور تصدیق شدہ ہے

او یس یک مدد اور اس یک سفارشات ہمارے اسکول ڈویژن ےک لئی مساوات اور مساوی خدمات ےک بارے می  فیصلہ سازی 

۔ اگر آپ 
ی

، یہ و ت رکھنر ہی  کمینی می  حصہ لین  می  دلچسنی   2021-2020ےک عمل ےک لئی اہم معلومات فراہم کریں یک

۔  8:30-6:30ستمتی تک مکمل کریں۔ مجازی میٹنگز ہر ماہ ےک دورسے پت  کو  4درخواست فارم جمعہ 
ی

بجی تک ہوں یک

کت ےک لئی منتخب ہوت  واےل  6ستمتی کو شام ساڑےھ  24ورچوئل الینٹیشن میٹنگ  ۔ اس اہم کمینی می  رسر
ی

بجی منعقد ہویک

۔  شہریوں ےک لئی

ایس یس پی ایس طلباء ےک لئی کھانا دستیاب ہوگا۔ تمام طلبہ کو کھان  یک خدمت ےک پروگرام می  حصہ  ، تماماگست کو  31

، چاہے وہ مفت یا  نی ، یا پوری قیمت ےک اہل ہوں۔ کھان  کو منتخب اسکولوں می  اور کمیونکم  لین  یک ترغیب دی جاپر ہے

 گا۔ پت  ، بدھ اور 
ی بیوشن سائٹوں پر اٹھایا جانی بجی تک کھان  یک  1بجی ےس صبح  10:30جمعہ ےک روز صبح  بس ڈستی

" اور کمیوننی بس یک  ۔ ایس یس پی ایس اسکول ےک تمام اسکولوں پر گرم دوپہر کا کھانا اور ناشتہ "جان  ےک لئی
ی

خدمت ہویک

 تقسیم ےک مقامات پر "حرارت اور خدمت" کا کھانا پیش کرے گا۔

۔ شام  5پیش کر رہے ہی  جو پت  اور بدھ ےک وقت شام  اس ےک عالوہ، ہم شام ےک کھان  یک خدمت
ی

بجی  6:30بجی ےس ہویک

۔ 
ی

تک اسکول یک منتخب سائٹوں پر۔ کھان  می  ناشتہ اور دوپہر ےک کھان  یک اشیاء "حرارت اور خدمت" پر مشتمل ہویک

یک کھان  وایل سائٹوں یک فہرست ےک لئی براہ کرم ایس یس پی ایس وی ۔ طلباء ےک تازہ  ب سائٹمزید تفصیالت اور رسر دیکھی 

 ترین مینوز کو دیکھن  ےک لئی عمےل ےس اسکولس.نوٹراسالئس ڈاٹ کام مالحظہ کریں۔

، می  آپ سب ےک تعاون اور تفہیم ےک لئی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جب ہم اپن  اسکول سسٹم کو ننی طرح ہمیشہ یک

۔ شکل دین  ےک لئی مل کر سفر کرتر ہی  کیونکہ ہم دو  ( سب ےک لئی 1اہم اہداف کو پورا کرت  یک پوری کوشش کرتر ہی 

 تو آپ ہمارے عمےل   31( سیکھن  کا تسلسل۔ مجھے یقی   ہے کہ جب ہم 2حفاظت اور 
ی
وع کریں ےک اگست کو اسکول رسر

 بڑ 
ے
۔ می  یہ حقیقت پسندانہ بیھ ہوں کہ جیےس جیےس دن اور ہفتی  آگ

ی
ئر ھیک سخت اور اہم کام کو تسلیم کریں ےک

  جائی  
ی
۔ ےک ورت ہے  کہ کامیاب کیا ہے اور کیا ترمیم کرت  یک ض 

ی
 کیونکہ ہم یہ سیکھی  ےک

ی
، ہم سب کو بہتر بنانر رہی  ےک

وریات کو پورا   COVID-19آپ ےک صتی اور افہام و تفہیم یک وجہ ےس ہماری  وباپی ماحول می  آپ ےک بجے یک سیکھن  یک ض 

وری کام کرت  یک ہمار   کرت  ےک لئی ض 
ی

ہم ن  اپن   ۔ی کوششوں اور عزم یک حمایت کرت  می  بہت حد تک مدد مےل یک

، اور معاون عمےل کو حوصلہ افزاپی یک ہے کہ وہ والدین ےک ساتھ جاری رابطوں کو برقرار رکھی  کیونکہ یہ اساتذہ، پرنسپلوں
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اک کریں۔ براہ کرم اپن  بجے ےکخیاالت، معلومات اور آراء کا ا مدد ےک بہتر وقت ہو گا جو ہمی  بہتر بنان  می    اساتذہ اور شتر

تعریف کا  ، اور ہے  ، تشویشتو  پرنسپل ےس بات چیت کرت  می  ہچکچاہٹ نہ کریں اگر آپ مزید معلومات چاہنر ہی  

اک بیھ کریں۔  اشتر

رہنما  صحت ےکبراہ کرم آپ کا اختتام ہفتہ اچھا ہو اور می  ایک بار پھر ہم سب کو یاد دالتا ہوں کہ ہم سفارش کردہ 

۔ COVID-19خطوط پر عمل کریں تاکہ ہم مل کر اسٹافورڈ کمیوننی می    وائرس ےک اثر کو کم کرسکی 

  

 مخلص،آپ کا 

  

 ، پی ایچ ڈیآر کزنر  سکاٹ

نٹنڈنٹ  ستی


