
 اور عملہ، زیملیف سیا یپ یس سیمحترم ا

گے۔  ںیبچوں کے لئے اپنے ورچوئل دروازے کھول 30،000 بایسال کے لئے تقر یمیتعل 2021-2020، ہم کے روز ریپ

 کے روز اسکول ریہے۔ پ یہ سایج کیاور جوش و خروش ا ی، خوشینسبت مختلف نظر آئے گ یپہلے ک یاگرچہ واپس

ئے ، جو طلبا کو الگ ان عمل کے لںیکھید ویڈیو ہکا جائز نوسی، براہ کرم اسٹوڈنٹ ککے لئے یاریت یکے پہلے دن ک

 چاہئے۔ کھناید ویڈیسپورٹ کے لے اس عمر کو مناسب و نوسیفراہم کرتا ہے۔ کمسن بچوں کو ک اتیہدا

 یمعمول پر کچھ ادیبن یمتوقع حاالت ک ریاکثر بہت سے انوکھے اور بعض اوقات غ ںیاس م ایاسکول سال پہلے ہفتہ  ہر

 یہوگا اور انوکھے حاالت ماض ںیسال کچھ مختلف نہ یمیتعل ہیہے کہ  نیقیہے۔ مجھے  یضرورت ہوت یک ڈجسٹمنٹیا

ت ہے ضرور یک وںیلیتبد یگے اور جو بھ ںیکر حل کر لگے۔ ہم سب م ںیمختلف نظر آئ ادہیز ںیکہ ںیکے مقابلے م

، ہم سب کو اپنے نئے درس و سال آگے بڑھ رہا ہے یمیتعل سےیج سےیگے۔ مجھے پُر اعتماد ہے کہ ج ںیحل کر

، ہم سب کو اس کے سب ایبتا ںیم ینے مجھے حال ہ نیوالد کیکہ ا سایاعتماد حاصل ہوگا۔ ج ادہیماحول پر ز یسیتدر

 ۔یضرورت ہوگ یسطح ک یاعل ی، تعاون اور مزاح کمدد کے لئے صبر ںیتجربہ بنانے م ابیامک کیکو ا

ے قدموں پر اترنے کو ۔ ہمارے طلبا کو اچھیستمبر بروز جمعہ کو بند رہے گ 7ستمبر اور سوموار  4 سیا یپ یس سیا

 ڈجسٹیکو اگلے دو ہفتوں کے لئے ا ڈولیدن کے ش کھنےیس X / Yاسکول  یے، ہمارے مڈل اور ہائبنانے کے ل ینیقی

سے گردش پر واپس  یباقاعدگ یدن ک X / Yکے طلبا کے لئے  لاسکو یستمبر سے ، ہم مڈل اور ہائ 14ہے۔  ایگ ایک

  گے۔ ںیآئ

X دن Y دن 

 ستمبر1 

 3ستمبر 

 ستمبر 9

 ستمبر 11

 اگست 31

 ستمبر 2

 ستمبر 8

 10ستمبر 

 

ہے۔  ںینہ ابیستمبر کو کھانا دست 7 ایستمبر  4اثر پڑتا ہے۔  یپر بھ میتقس یخدمت ک یاس بندش سے ہمارے کھانے ک

 ۔یہوگ لیمندرجہ ذ یفراہم یپک اپ اور بس ک ڈیکربسائ ی، اگلے دو ہفتوں تک اسکول کاس کے بجائے

 2020اگست  31 ریپ •

 2020، ستمبر 2بدھ،  •

 2020  ستمبر 8منگل  •

 2020  بدھ ، ستمبر •



 ۔2020ستمبر  11جمعہ ،  •

 یہوتا ہے، جن کو روزانہ اسکول ک ںیزمرے کے طلباء پر الگو نہ ی  مستثن ڈولیکہ مذکورہ باال ش ںیکرم نوٹ کر براہ

 جائے گا۔ ایک شیپ ںیعمارتوں م

ہمارے اہل خانہ کو بہت سارے اوزار  مدد کے لے ںیم یسال اور ٹکنالوج یمی، اس سال تعلکے طور پر یدہان ادی کیا

 :ںیہ ابیدست

 

 سکیڈ لپیمدد ہ یٹکنالوج

 نیماہر یکی، براہ راست ہمارے تکنبجے تک 7:30بجے سے صبح  7:30صبح ، سے جمعہ ری، پفون کال ای لیم یا

 ۔ںیمدد حاصل کر یک یسے ٹکنالوج

 helpdesk@staffordschools.net ۔ںیپر کال کر 571.699.0720 ای ںیکر لیم یپر ا 

 لیفصمختصر ت یمسئلے ک یکی، اور تکنرفون نمب ای سیڈریا لیم یرابطہ ا کی، اشرکت ںی، اسکول مطالب علم کا نام

 ۔ںیجیبھ

 کال واپس کرے گا۔ یاگلے اسکول کے دن آپ ک ایکال  یاس شنیکنیٹ کیا

 

 کے وسائل نوسیاور طلبا ک یملیف سیا یپ یس سیا

کے  نےکھی، ہمارے سنوسیخاص طور پر ک لہیآن الئن وس ہی، کردہ اریت عہیکے ذر میانسٹرکشنل ٹ سیا یپ یس سیا

س النے اور اس کا استعمال ک فیتشر ںی، سسٹم مکرنے اریاکاؤنٹ ت زی، نجائزہ فراہم کرتا ہے کیانتظام کے نظام کا ا

 کیا یکے ساتھ ساتھ اکثر پوچھے جانے والے سواالت ک وزیڈیجاتا ہے اس کے لئے مددگار نکات اور و ایطرح ک

 تا ہے۔ سواالت۔فراہم کر یفہرست بھ

 

 پورٹل ننگیٹر چیآؤٹ ر یملیف سیا یپ یس سیا

الگ ان کرنے اور  زیکے لئے ن یری، اور آن الئن الئبروسائل ٹلیجی، ڈکے استعمال Chromebookآن الئن آلہ  ہی

 مدد فراہم کرتا ہے۔ ںیاکاؤنٹ بنانے م ویرنٹویپ

 

mailto:helpdesk@staffordschools.net


 الئن یرسائ سورسیر یملیف

 یمدد کرتا ہے۔ اہل خانہ سات مقام ںیفراہم کرنے م یرسائ یوسائل تک مساو سیا یپ یس سیمفت مواصالت کا آلہ ا ہی

اور  ینو، پشتو، ہسپایسی، فرانسی، فارس ی، دری: عربںیچھوڑ سکتے ہ غامیترجمہ کرنے والوں کے لئے پ ںیزبانوں م

حاصل کرنے کے لئے، براہ  یگے۔ اس خدمت تک رسائ ںیکرد اپسکال و یآپ ک ںیدنوں م یکاروبار 2 نیاردو۔ مترجم

 ۔ںیپر کال کر 9270-492( 571کرم )

 یاضاف کیا بنانے کے لے ینیقیداخل ہوں گے۔ ہم صحت مند رہنے کو  ںیم زنیہم فلو کے س ںیم نوںیوالے مہ آنے

ے بھال فراہم کرنے وال کھید یکہ آپ اپنے صحت ک ںیکرتے ہ یسے حوصلہ افزائ ی، ہم آپ کو سختاقدام کے طور پر

 ۔ںیکر تیپر بات چ یبلٹیفز یفلو سے متاثرہ ہونے ک یے ساتھ آپ کے بچوں کک

 ی، اور پھر ضرورت کرہوں گا جتایستمبر کو خط بھ 25اور  11 ںی، متو ںیدروازے کھولتے ہ یہم اپنے مجاز جب

آپ کو اپنے بچے کے اساتذہ اور پرنسپلز کے ساتھ  ںیتو م ںیخدشات ہ ایسواالت  یکوئ ںیپر۔ اگر آپ کے ذہن م ادیبن

ے س تیاہم یمواصالت ک یکے ساتھ جار نیطلباء اور والد ہہوں۔ ہمارا عمل تاید بیترغ یکرنے ک تیبراہ راست بات چ

جاسکتا ہے تو براہ کرم دوبارہ اپنے بچے کے  ایطرح واقف ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابالغ کو بہتر بنا یپور

 ۔ںیپرنسپل کو بتائ ایذہ اور / اسات

فر س این کیساتھ مل کر ا کیادا کرتا ہوں جب ہم ا ہیبار پھر آپ سب کا زبردست شراکت دار بننے کا شکر کیا ںیم

عمدہ  یسال ک یمیتعل 2021-2020آپ سب کو  ںیہوں اور م نڈیا کیعمدہ اور محفوظ و کی۔ براہ کرم اںیطے کرتے ہ

 خواہش کرتا ہوں۔

 

 مخلص،آپ کا 

 

 یڈ چیا ی، پنرآر کز سکاٹ

 سپرنٹنڈنٹ


