
م ایس یس پی ایس فیملت     ،اور عملہ محتر

ا کام کر رہے ہی  اور بہار جیےس موسم اور دھوپ ےک لمبے دن یک طرف منتقیل ےس لطف ہے کہ آپ سب اچھ مجھے امید 

۔  اندوز ہو رہے ہی 

 

ڈ طالب علم   طور پر ہدایت 4ہائبر
ی
 دن ہفتہ میں ذات

فتہ ےک پہےل سطح پر، ہ ، تمام گریڈ یک ہے  ا یگ  ا یک  شیپ ی  کہ اس ہفبر ےک ہمارے باقاعدہ اسکول بورڈ اجالس م  سا یج

اپریل کو ذاپر طور پر چار دن یک ہدایت کا آغاز   20سہ مایہ ےک آغاز ےک ساتھ یہ، ، چوتیھ  12 -، پری ہفتہ ےک طلباء 

۔ شفٹ 
ے
ڈ ابتداپی طلباء کو صبح  1کریں ےک ،  1بجے ےس  8پر ہائتے

ے
بجے تک اپن  کالس رومز می  آمب  سامب  ہدایت ہویک

۔ مڈل اسکول ےک 2بجے ےس دوپہر  9پر پڑھب  واےل صبح  2شفٹ 
ے
کت کریں ےک  4بجے ےس شام  11طلباء کو صبح  بجے تک شر

، اور ہاپی اسکول ےک طلبہ صبح 
ے

بجے تک کالس روم می  ہوں  3بجے ےس  10بجے تک ذاپر طور پر ہدایات حاصل ہوں یک

 بچیی  ےک طلباء صبح 
۔ ابتداپی

ے
۔ ای یس ایس ای اور آدےھ دن وی پی آپی ےک  3:45بجے ےس  9:30ےک

ے
کت کریں ےک بجے تک شر

، گ  3 طلباء ہفبر می   ۔ دن 4ھنبے
ے
 ای پی می  نوٹ کب  جائی  ےک

ورچوئل  ٪100، صبح یا سہ پہر یا بصورت دیگر اپن  آپی

۔ کشن کا آپشن ان خاندانوں ےک لبی موجود ہے جو اپن  بچوں کو ہماری عمارتوں می  بھیجنا نہی  چاہنر ہی   انستے

ورت کو اپ ڈیٹ کر دیا  پر دوری یک ض  فٹ ےس بیھ کم  3ہے تاکہ طلباء ےک درمیان یس ڈی یس اور وی ڈی ایچ ن  معاشر

۔ زیادہ ےس زیادہ طلباء کو کالس روم می   6جگہ یک اجازت دی جاسےک ، جس ےک باوجود 
ے

اپس  و  فٹ یک ترجیح دی جانی یک

، اس کا بسوں پر  فٹ ےس بیھ زیادہ قریب بیٹھے ہوں۔ ہماری 6، اییس مثالی  موجود ہوسکتر ہی  جہاں بجے کرن  ےک

۔ ہماری کالس رومز   مطلب یہ ہے  ورت پڑسکتر ہے  نشست پر دو بیٹھن  یک ض 
 
رہنما خطوط  یک نتی   CDCکہ طلبا کو ف

۔ ہم اپن  دوپہر ےک کھان  ےک شیڈول می  ترمیم کر ےک مطابق ہون  ےک 
ے
 ڈیزائن کب  جائی  ےک

 تاکہ جسماپ  فاصےل ےک لبی
ے
یں ےک

۔ ہم اپت  تمام تخفیف حکمت عملیوں پر بیھ فٹ ےک ف 6یہ یقیت  بنایا جا سےک کہ کھان  ےک وقت طلبا  اصےل پر رہنر ہی 

  عمل جاری رکھی  
ے
۔ےک  شامل ہی 

 ، جس می  چہرے کو ڈھانپن  اور بار بار ہاتھ دھون 

 

 یلیتبد یک  ڈولیکو ش  لیاپر  16تا  12

۔ طلباء ےک لبی کوپی  شہیاسٹاف ےک لبی پ سیا پی  یس سیا لیاپر  15 ہوں   ی  متضاد نہ ا ی، ہم وقت ساز اتیہدا ور دن ہے

 
ے

لزل دن اور اساتذہ ےک لبی ا ت  غ کی، طلباء ےک ا لیاپر  16۔ اگےل دن ، یک   کیمتر 
 
 20گل ، کام کا دن ہوگا ، جس ےس من  اضاف

وع ہون  واےل ہمارے ط  لیاپر    یک  یار یت پر واپس آن  یک تیطور پر ہدا ذاپر  ی  دن م 4کو   لباءکو شر
ے

 ےک ۔ منصونے جانی یک

https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/Return%20to%20Learn%203-23-21.pdf


نا یس ی  تحت اسکول م  ی  کو اسکول آئ  لیاپر  16پر  ڈولیحاصل کرن  واےل اپن  عام ش تک رساپی  ف  یک  ٹیور ہمارے انتے

۔ نقل و حمل یک
ے
  سہولت فراہم یک ےک

ے
ےس  جر ینیم سیک  کرم اپن  بجے ےک  راہتو ، ب ی  سواالت ہ ۔ اگر آپ ےک کوپی جانی یک

 ۔ںیکر   یو ت  پ

ڈ طلباء منگل ،  A، گروپ  حاصل کرن  ےک اتیطور پر مناسب ہدا یےک طلباء کو انفراد Bاور  Aہفبر ےک دوران  اس ہائتے

کت کر  کو ذاپر   لیاپر  13  ، اور  ںیطور پر شر
ے
ڈ طلباء بدھ  Bےک کت کر  کو ذاپر   لیاپر  14، گروپ ہائتے ۔ ںیطور پر شر

ے
 ےک

 

 باتیتقر  یک  شنیجو یگر 

وعات ےک بارے م ہون  اور ان یک لیطور پر فارغ التحص ہفبر ، گورنر نورتھم ن  ذاپر  گذشتہ   یجار  رہنماپی  تداپی اب ی  شر

پر  اراتیےک اخت شنیجو یکالس ےک لبی گر   یک  2021اسکول ےک پرنسپل  ہونی ، ہمارے ہاپی  کھنر یکو د  ۔ اس رہنماپی تیھ یک

کنبے ےک لبی   کرن  اور اپن    ار یاپن  منصوبوں کو مکمل طور پر ت ی  چند ہفتوں ےس ہم ہ۔ آئندی  کر رہے ہ  الیتبادلہ خ

  ی  کرن  م  ا یمہ التیتفص
ے

م اپن  منصوبوں کو جب ہ ہی۔ اس دوران ، آپ ےک صتے اور سمجھن  ےک لبی آپ کا شکر مدد مےل یک

 ۔ی  کرنر رہنر ہ  ار یت

 

 شنیکنڈرگارٹن رجسب    لئ  یک  2021-2022

ء ےک طلبا  نیتر  د یسال ےک لبی اپن  جد یمیتعل 2022-2021، اور ہم ہے  کو آن الئن کھلتر   لیاپر  کمی شنیگارٹن رجستے   کنڈر 

 پی  یس سیا ۔سائٹ پر موجود ہے  بیو  یفہرست ہمار  کیا یک  زاتیاندراج ےک لبی درکار تمام دستاو ۔ ی  اندراج ےک منتظر ہ

ے گا۔ کر  باپ  ت   م یک  ونٹیا شنیرجستے  ی  م تیثیح بجے تک ، ذاپر  7 صبحبجے ےس  10، صبح  لیاپر  15، جمعرات سیا

 مدد یک ی  ےک عمل م شنیمرکز جن کو آن الئن رجستے  اپر یورانہ ترق شہیدفاتر ، ان افراد ےک لبی پ انتظایم ینڈیب ارکی نیلو یا

۔ اس پروگرام م ورت ہے جم دست ی  ض  ۔ ابیمتر
ے
 ہوں ےک

 

ورت کو اپ ڈ یک  کوںیٹ حفاظتی   ایک  ٹیضر

ر مکمل ہوا ہے ، اور اندراج سال ےک اند کیسال ےک آغاز ےس ا یمیےک تعل 2022-2021، جو  جسماپ   کیداخےل کا ا اسکول

۔ ورج کارڈ یکا ر   کوںیٹ موجودہ حفاظتر ےک  ل اسمبیل ا ینیدرکار ہے ل س 2020ن  ،  جت  ےک دوران ، اسکول  شنیےک جت 

ور  یک  شنینیکسیداخےل ےک لبی و   یمیےک تعل 2022-2021وجہ ےس  یک  وںیپابند COVID-19اور  ا یٹ کیکو اپ ڈ  اتیض 

https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2021/march/headline-893881-en.html
https://www.staffordschools.net/Page/21469


ور  ور ا یکو موخر کرد  اتیسال تک ض   ںیکر   لیتکم سماپ  ج ہو کہ اپن  طالب علم یک ی۔ برانی کرم اندراج ےک عمل ےک لبی ض 

 ۔ںیکر   ٹیکو اپ ڈ  ی   کسیو  اور اس یک

جماعت ےک اندراج  ںیور بارہو ا ںیساتو  ےس بیھ یلیتبد ہون  وایل ی  ےک کوڈ م کوںیٹ ےک حفاظتر  ا ینیےک لبی ورج ی   کسیو 

  ی   کسیو  نگوکوکلینیےک ساتھ ساتھ م ی   کسیو  یو  پی  چیاور ا پی  یڈ کو پے   ڈر یگر   ںی۔ اب بڑھبر ہونی ساتو ی  متاثر ہونر ہ

ورت ہے  حاصل کرن  یک خوراک بیھ پہیل یک  وکوکلنگینیےک بڑھبر ہونی افراد کو اندراج ےک م ڈ یگر   ںیو  12اور اب  ،ض 

۔ یک  ن  یخوراک ل کیا یک  ی   کسیو  ورت ہے  ض 

-COVIDوجہ ےس  فراہم کررہا ہے جس یک ی   کسیطلبہ ےک لبی و  مہیب ت  کا محکمہ صحت اس وقت ضف غ  ا یر یا پہنونکیر 

ور  ی  ۔ جن خاندانوں می  ہ نکیکل  ی   کسیو  19  مقایم ا یبھال فراہم کرن  واےل  کھید صحت یک یانشورنس ہے ان کو ض 

ور  عہیےک ذر  یسیفارم  چاہ.۔ حاصل کرپ   ی   کسیو  یض 

فراہم   اتیداہ ذاپر  د یطور پر مز  کہ ہم اپن  طلباء کو ذاپر   وںیادا کرنا چاہتا ہوں ک ہیآپ سب کا شکر  ی  بار پھر م کیا

کشنل ماڈل کو اکرن  ےک لبی  برآمد ہوگا۔ ہمارا  جہیہتر نتب کی۔ مل کر کام کرن  ےس ہمارا ای  کرنر رہنر ہ  ڈجسٹی اپن  انستے

۔ ہم اس ےک لبی  ڈولیدن ہفتہ ےک ش 5سال کو ہر سطح پر باقاعدہ  یمیےک تعل2022-2021ہدف  ےک ساتھ کھولنا ہے

  ی  جائ معلومات فراہم یک د یشدہ ورچوئل لرننگ ماڈل۔ آئندہ دو ماہ ےک دوران مز  میترم کی، اور ا ی  منصوبہ بنا رہے ہ

 
ے

 آپ مجھے کیس نا یقیاور  ، ی  نٹاپن  بجے ےک پرنسپل ےک ساتھ با االت یاور اپن  خ ی  ۔ براہ کرم بال جھجک سواالت پوچھیک

 ۔ی  کرسکبر ہ  لیم یتبرصے ےک ساتھ ا ا یسواالت  بیھ

 یوائرس کو سنج COVID-19 ہے کہ سبیھ د ی۔ امی  لطف اٹھائ ی  م کرم اپن  ہفبر ےک آخر   براہ
ے

 تاک ی  رہ نر یےس ل دیک
ے
ہ ہم ےک

 کین ےس بہت سوں کو آپ یک ی  آپ م ی  ، منوٹ پر  ۔ ذاپر ی  رہ کھنر ید یےس بہتر  ٹا یڈ COVID-19 اپن  اسٹافورڈ کاؤنتے 

، اور مجھے اس وںکا عالج کروا رہا ہ  نس یک  نایم لوما یما ادہیےس ز  کیا ی  ونکہ میادا کرنا چاہتا ہوں ک ہیتمناؤں ےک لبی شکر 

۔ م ےک مثبت نتائج یک  کو ہوگا۔  لیاپر  30اگال خط  ا ت  توقع ہے

 

 مخلص،آپ کا 

 

 یڈ چیا آر کزنر ، پی  سکاٹ

نٹنڈنٹ  ستی


