
م ایس یس پی ایس فیملت     ،اور عملہ محتر

۔ می  سمجھتا ہوں کہ   مجھے اپن  تمام طلبہ اور عمےل پر بے حد فخر ہے کیوں کہ ہم ب  ورچوئل لرننگ قبول کریل ہے

ی الب  گ اہل   کہ کیا کام کر رہا ہے اور جہاں ہم بہتر
ے
۔ ہم یہ جائزہ لینر رہی  گ ۔ ہکچھ بچے دشواری کا سامنا کررہے ہی  ی 

جب آپ آن الئن کالس روم می  کام کرتر اور سیکھنر رہنر ہی  تو ، براہ کرم اپن  بچے گ پرنسپل کو ای میل گ ذریےع اپن  

۔  تجربات اور مشورے بانٹی 

۔ جب ہم کینوس می  مبرص گ آپشن اور طلبا یک  بہت ےس والدین ب  کینوس می  مبرص کوڈ گ بارے می  پوچھا ہے

  تو براہ کرم اپن  طالب علم یک ی  ہنہ اثرات یک مزید تشخیص کرتر رازداری پر ممک
ر
کا استعمال   و ینٹت   لے  پگ نگراپ   یک  ترق

 ۔ی  رکھ یجار 

و   اوراس گ مطابق طلبہ کو واپس منتقل کرنا ش   ںیمقصد ہے کہ اسکول بورڈ گ منظور شدہ منصوتے پر عمل کر  ہمارا 

۔ ہمارے ابتداپ  اسکول دوشے   ٪100  ہمارے پاس ہر سطح پر ہدایت گ ےل ۔ںیکر  ورچوئل آپشن موجود ہے

کنڈرگارٹن کو دوشے کالس گ طلباء کو اپن  کالس رومز می  واپس بالب  گ لے  ایک پائلٹ پروگرام یک تجویز پیش کرت  پر 

۔ می  صحت گ اعداد و شمار پر نظر رکھنا جاری رکوں گا ، اور   اجالس می  اس ستمتے گ اسکول بورڈ گ 22خوش ہی 

۔ و  کرت  کا ہدف ہے   پائلٹ پروگرام پر مزید تفصیل ےس گفتگو کروں گا۔ پائلٹ پروگرام کو چھ اکتوبر کو ش 

وی کرے گا، جس می  دو دن آمے  سامے  ہم وقت سازی سیکھن  اور تی    A-Bپائلٹ پروگرام موجودہ  ڈ شیڈول یک پت  ہائتے

۔ اگر حا
ے

الت اس یک تصدیق ہوجائی  تو ہم اپن  کم عمر ترین طلبا کو واپس الب  گ دن غت  سنجیدہ تعلیم حاصل ہویک

 اس بات کا تعی   کرت  گ لے  کہ کون ےس طلباء اسکول یک 
ے
و  کردیں گ ۔ اسکول والدین تک پہنچنا ش  موقع گ منتظر ہی 

  عمارت می  
ے
 واپس منتقل ہوں گ

، اور دو   کرتر رہنر ہی 
ر
۔ اہم کمیٹیاں ہی  جو باختے فیصےل کرت  می  ہماری مدد کہم ایک ڈویژن یک حیثیت ےس ترق

ے
ریں یک

نٹ ایڈوائزری کمیٹی کا پہال اجالس  اکتوبر کو ہوگا۔ ہر اسکول می  دو نمائندے ہوتر ہی  اور ان گ نام ہماری ویب  8پت 

۔ ۔ مجھ ےس آراء پیش کرت  یا تجاویز پیش کرت  کا یہ دوشا موقع ہے
ے
ویٹی ، تنو  اور مواقع  ایک سائٹ پر درج کے  جائی  گ

وں کو ان یک قبولیت گ بارے می    18کمیٹی می  شمولیت یک ہماری دعوت گ زبردست ردعمل ےس خوش ہوں۔ ممتے

 ستمتے بروز جمعہ کو مطلع کیا جاب  گا۔

 حکومت ب  ایک چھوٹ یک منظوری دے دی ہے جس می  تمام طلباء کو گ طور پر  یاد دہاپ  
ر
تک  2020دسمتے  31، وفاق

۔ 
ے

ے یک تقسیم گ مقامات پر غذائیت  50بال معاوضہ کھانا وصول کرت  یک اجازت دی جاب  یک ےس زائد اسکولوں اور معاش 

۔ اسکول یک تغذیہ کاری کام کرت  واےل اہل خانہ گ ےل معلومات گ لے    ۔ اس بارے می  مزید  . ےس بھرپور کھانا دستیاب ہے

، کہ ایس یس پی ایس گ طلبہ کب اور    جیشوش  پ شنیٹر و یسائٹ پر ن بیو  یبراہ کرم ہمار کہاں کھانا وصول کرسکےر ہی 

 ۔ی  کھید

https://psp.staffordschools.net/PXP2_Login.aspx
https://psp.staffordschools.net/PXP2_Login.aspx
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/July%2028%202020%20Presentation%20REVISED.pdf
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/July%2028%202020%20Presentation%20REVISED.pdf
https://www.staffordschools.net/Page/31032
https://www.staffordschools.net/Page/31032


اکت م و یسکیفائر اور ر  ، اسٹافورڈ کاؤنٹی ژنیاسکول ڈو  صہ ےل رہا ہے تاکہ ح ی  وارم م شنیبار پھر آپر  کی، ای  گ ساتھ ش 

۔ اگر اس ی  پر جائ جیپ بیگرم و   شنیےل، براہ کرم ہمارے آپر گ  ن  یچندہ د۔ ںیگ گرم کوٹ فراہم کر  وںیطلباء کو شد

ورت ہے تو ، مدد گ لے  اپن  بچے گ رہنماپ   یک  ٹآپ گ بچے کو کو  ی  موسم شما م  ۔ںیرابطہ کر  ےس ت  مش ض 

کرتا   میتسل ی  ادا کرنا چاہتا ہوں۔ م ہیکا شکر   نی، عملہ اور والدبار پھر طلباء  کیاسکول گ پہےل دو ہفتوں گ لے  ا ی  م

و  ک ت آراء اور مثب ی  اس م ی  ، اور می  ہ شیہے حل کرت  گ لے  ہمارے پاس مسائل درپ ا یہوں کہ جب ےس ہم ب  ش 

ےس  تیہدا احساس ہے کہ ورچوئل لرننگ سائٹ پر ہوت  وایل بیھ ہی ی  کرتا ہوں۔ ہم  فیتعر  گ مشوروں یک یبہتر 

۔  بی، ورچوئل ترتمختلف ہے اور کچھ طلبہ گ لے   ور  ہیبہت مشکل ہے  ا یذہ اور / ہے کہ آپ اپن  بچے گ اسات یض 

۔ م شانیےس پر  میتعل اگر آپ کو اس یک ی  کرتر رہ  تیپرنسپل گ ساتھ بات چ چاہتا ہوں کہ  نا دال  اد ی ہیکو   کیہر ا ی  ہے

ن ار یاخت ہیہمارے پاس ہر سطح پر   اپے یآپ کو کام ہے تو  ہو ریہ ی  حاصل نہ ٹی یو یکٹیکن  ٹیموجود ہے کہ اگر آپ کو انتی

ورت ہے تو ہمارے اسکولوں م کو مکمل کرت  یک  تیگ ساتھ ہدا ۔ ہم دعا گو ںیر حاصل ک میتعل ی  م کیا ےس کیس ی  ض 

 ۔ی  تاکہ ہم مطلوبہ رہائش کا بندوبست کرسک ںیےس رابطہ کر  پلکہ آپ جلد از جلد اپن  پرنس  ی  ہ

 

 ونکہیک  ی  رکھ یہوں اور براہ کرم حفاظت گ تمام رہنما خطوط پر عمل جار  ی  بہت اچھا ہفےر گ آخر م کیکرم ا  براہ

COVID-19 یسنج ی  وائرس صحت ےس متعلق خطرہ ہے جو ہم 
ے

۔ یک  ن  یےس ل دیک ورت ہے  ض 

 

 مخلص،آپ کا 

 

 

 یڈ چیا آر کزنر ، پی  سکاٹ

نٹنڈنٹ  ستی

https://secure.givelively.org/donate/operation-warm-inc/join-mountain-view-fire-and-safety-association-inc-to-give-coats-to-kids-in-need/stafford-county-public-schools

