
 ، اور عملہ زیملیف  سیا یپ  یس سیمحترم ا

  ںی( مسیا یپ یس سیپبلک اسکولز )ا ی، اسٹافورڈ کاؤنٹ یک یزبانیم یک وٹیٹ یانسٹ  چریہفتے ہم نے اپنے نئے ٹ اس

جو آپ کے بچوں کو    ںی، اور معلومات حاصل ک تی، ترب یورانہ ترق  شہی۔ اساتذہ نے پا ی نئے اساتذہ کا استقبال ک 270

 ۔ یگ ںیکر ددم یان ک ںیمضبوط تجربہ فراہم کرنے م کیکا ا کھنےیس

اہلکاروں کے  افتہیالئسنس  گریاساتذہ اور د 2،300 با یسال کے لئے اپنے تقر  یمیتعل 2021-2020، ہم کے روز ریپ

کے لئے منصوبہ بنا رہے   میتعل یطلبا ک 30،000گے۔ جب ہم اپنے  ںیکر رمقدمیکا خ شنلزیپروف رایپ 600ساتھ ساتھ 

، اتی آن الئن ہدا ںیم نوسی، تمام اساتذہ کہفتوں تک نیگے۔ اگلے ت ںی طور پر واپس آجائ یملاگست کو ع 31، جو ںیہ

گے۔ اپنے طلباء کے لے  ںیمصروف رہ ںیم کھنےیس  ںی، اور اس کے بارے مکے انتظام کے نظام کھنےیہمارے س

  شہیپ زی انگ رتیاعتماد ہے کہ ہمارے ح  ادہیعمل۔ مجھے اس پر ا ز نیکے بہتر یفراہم یکے تجربات ک  کھنےیمشغول س

 کیا ںیکے پورے سال م 22021-2020گے جو ہمارے طلباء کو سال  ںیاور وہ کام کر  ںیور افراد بہت پرجوش ہ

 ہے۔ یئے ضرورکا تجربہ فراہم کرنے کے ل  کھنےیمضبوط س

کرنے اور نئے  زائنیاس کے نئے سرے سے ڈ کنی ل ںی ہ نجزیلیبے مثال سال جو ہمارے سامنے ہے اس کے چ  ہی

تاکہ ہر  ںیتاکہ ہم اپنے اسکول کے نظام کو کس طرح بہتر بناسک ںیموجود ہ یسرے سے تصور کرنے کے مواقع بھ

  نیقی۔ مجھے ںیپڑھائے جاتے ہ سامنےآمنے  ا یطور پر  یکر سکے اگر وہ عمل یبچہ قطع نظر اس سے قطع نظر ترق 

محنت اور  یبہت سارے اساتذہ ک ںیصحت کا بحران ختم ہوجائے گا تو ہمارے اسکول سسٹم م CoVID-19ہے کہ جب 

مضبوط   ادہیز ںیپر اسکول کا نظام پہلے سے کہ ادیبن یان ک ںیسے بہت سے افراد جو ان خط کو پڑھ رہے ہ ںیآپ م

جو کچھ کہا تھا وہ آج دہرانے کے قابل ہے۔   ںیخط م رمقدمیکو آنے والے اپنے خ  لےنے پچھلے سال عم ںیہوگا۔ م

  شہی، اور معاون عملہ وقف پنی۔ ہمارے اساتذہ ، منتظمںیہ نیطاقت ہمارے مالزم یسب سے بڑ یہمارے اسکول سسٹم ک

جو ہر بچے   ںیکے جذبے سے دوچار ہ یفراہم یوسائل ک سےیاور ا یفراہم یک میتعل یک اریمع یجو اعل ںیور افراد ہ 

۔  ںیہ یمدد فراہم کرنے کے لئے ضرور ںیطور پر ہر ممکن حد تک فائدہ اٹھانے م یاور جسمان ی، معاشرتیمیکو تعل

 کرنے کے منتظر ہوں۔  رمقدمیاگست کو اپنے عملے کا خ  10 ںیم

چار   ںیول کے طلباء کو پہلے سمسٹر کے دوران ہفتہ ماسک یہے کہ مڈل اور ہائ یبتاتے ہوئے خوش ہیمجھے آپ کو 

( ملے گا۔ ی)خود ترق کھنےیمتزلزل س ریغ ںیہفتے م کی( اور اادتیق  ریز یانسٹرکشن )اساتذہ ک یدن ہم وقت ساز

دن   نیت  ںیاور ہفتہ م اتی ہدا یدو بار ہم وقت ساز ںیم  ہ، ہفتگے ںیحاصل کر اتیپانچ دن ہدا ںیطلباء ہفتے م یابتدائ 

گے تاکہ طلباء  ںی بنائ زائنیکا ڈ وںیسرگرم یسیمتعدد تدر ںیکے دنوں م کھنےیساساتذہ  سیا یپ  یس سی۔ ایحاصل ہوگ

کے  ی، کارکردگاسباق وی ڈیو ہشد کارڈیکو مکمل کرنے اور اس کا اطالق کرنے کے لئے پہلے سے ر میتعل یکو اپن

اور طلباء  یگ ںی جائ یک کارڈیر  اتی، ہم وقت ساز ہداجاسکے۔ ہر سطح پر ا یوسائل کو شامل ک یازیامت ا ی، اور / کاموں

 ہوگا۔ ابیکے لئے دست نےیوقت جائزہ ل  یبھ یکو کس

 



 ںیکہ آپ کا بچہ کس گروپ م ںیطے کر ہیہے تاکہ  ا یگ ا یک ضیتفو ںیم یگروپ ب ا یگروپ اے  ڈولیتمام طلبا کو ش اب

 : ںیرپر عمل ک اتی، ان ہداہے

کے کوڈ کے اپنے   یتک رسائ وییرنٹویہے تو براہ کرم پ ںی۔ )اگر آپ کے پاس نہں یالگ ان کر ںیم ویرنٹویپ •

 ۔(ں یطالب علم کے اسکول سے رابطہ کر

چاہتے طالب   کھنا یطرف سے د ںی، اوپر سے بائطلبہ ہے تو سیا  یپ یس سیا ادہیسے ز کیاگر آپ کے پاس ا •

 ۔ ںیعلم کو منتخب کر

 ۔ ں یمعلومات’ منتخب کر یسے ‘طلبہ ک بزیطرف موجود ٹ ںیبائ •

" والے حصے پر  شنیانفارم ٹا ی"دوسرے ڈ چےیتو ن یڈسپلے ہوجائے گ نی' اسکرشنیجب 'اسٹوڈنٹ انفارم •

 گروپ" مل جائے گا۔  ڈولی، جہاں آپ کو اپنے بچے کا "اسٹوڈنٹ شںی جائ

 

، طلباء اور کنبے کے  ے اسکولوں اور بسوں کو اپنے عملےاقدامات کو دکھانا چاہتا ہوں جو ہم اپن یآپ کو ان عمل ںیم

  فیجو اس تخف  زیریس ویڈیو ی: واپس اسکول کںیکررہے ہ اریت یفٹی۔ ہم سب سے پہلے سںیلے رہے ہکرنے کے  اریت

فرسٹ   یفٹیآپ کو س ںیگے۔ م ںیکھید ںیاور بسوں م اتیسہول یآپ ہمار جوہے  یڈالت  یپر روشن یحکمت عمل یک

آپ کو کچھ دکھائے گا جب آپ  ہی ، پہلے: بس اسٹاپ پر یفٹی، اور سدیخوش آمد ںیہوں: اسکول م تا یدعوت د یک کھنےید

  نیطالب علم اور والد  وج   ںیہ یہورہ  اریت وزیڈیو ی۔ اضاف ںیسکتے ہ کھید ا یگے تو آپ ک ںی واپس آئ ںیعمارتوں م یہمار

  یمعلومات فراہم کرت یلیکار سے متعلق تفص قہیمعاونت کے ساتھ ساتھ ہمارے حفظان صحت سے متعلق طر یک نوسیک

 ۔ ںیہ

، اور بچوں  والوں کھنےیزبان س یزیانگر،  نیبچوں کے والد یزبانیم یک ٹنگی، ہم اگلے ٹاؤن ہال ماگست کو 12، بدھ

، کے آخر  کو منگل 2020اگست،  11کا استقبال کرتا ہوں کہ  آپ ںیگے۔ م ںیتوجہ مرکوز پروگراموں کے لئے کر ںیم

 ۔ںیپر جمع کروائ  scpscommunication@staffordschools.net، ٹاؤن ہال کے لئے اپنے سواالت کو ںیم

پبلک اسکولوں اور  یکے محکمہ صحت ، اسٹافورڈ کاؤنٹ  یکاؤنٹ فورڈی، اسٹبجے سے7:30-4:30 اگست کو ، 18

  ںیہمارے ساتو ہیفراہم کرے گا۔  نکیکل پیڈ یٹ ںیاسکول م  ی، کالونل فورج ہائکور کے اشتراک سے زرویر کلیڈیم

ہے۔ اگر آپ  ویڈرائ  کیا یچلنے وال ےعیکے ذر نکیواقع کل ںیپارکنگ م مپیجماعت کے طالب علموں کے لئے بس ر

نقد رقم جمع  ی۔ کوئںی لے آئ یکاپ یہے تو براہ کرم اپنے انشورنس کارڈ ک جیکور یبھال ک کھید یکے پاس صحت ک

طلبا   ماریشدہ اور ناقص ب مہیب ری غ نکیکا بل لے گا۔ کل نسیانشور یمحکمہ صحت آپ ک ا ینی ۔ ورج یجائے گ یک ںینہ

 ۔ےکے لئے مفت ہ 

 

mailto:scpscommunication@staffordschools.net


ادا کرنا چاہتا ہوں۔   ہیپر شکر تیمسلسل حما  یکوششوں اور اسکول سسٹم ک یہمار یآپ سب ک ںی، مطرح یک شہیہم

بہت سارے لوگوں کے صحت کے بحران اور   ںی، اور مہمارا اسکول سسٹم ہے ادیسنگ بن کیکا ا یاسٹافورڈ برادر

شکر گزار ہوں۔ براہ کرم اپنے اختتام ہفتہ اور اگلے   بہتکا  راستہ پر جانے کے لئے لگن  یمیآگے بڑھنے والے تعل

 ں ی کو محفوظ رکھنے کے لئے اپنا حصہ بناتے رہ یونٹیہم سب اسٹافورڈ کم ےی، اور آئںیہفتہ سے لطف اٹھائ 

 

 مخلص،آپ کا 

 

 ی ڈ چیا ینر ، پکز سکاٹ

 سپرنٹنڈنٹ 


