
 ،خاندان اور عملہ پ�ار� ا�س � یپ ا�س

۔ طلباء  ہمار� طلباء اب دو ہفتوں � اپ�ف کالس رومز منی ہنی اور ہدا�ات بہت اچ� جا ر� ہنی

، اور ہمار� اساتذە انہنی اپ�ف کالس رومز منی رکھ�ف � ل�ی پرجوش  ، وە تر�ت کر ر�� ہنی س�کھ ر�� ہنی

۔ ذایت  ۔، پانچ دن � طور پر  ہنی ف ترجیح ��  ہدا�ات، محفوظ ماحول منی ہماری اولنی

، کووڈ  18پچھ�  ۔ ج�سا کہ ہم جان�ت ہنی مہینوں �ف ہمنی سکھا�ا �� کہ ہماری دن�ا واق� غ�ی متوقع ��

۔  19- ں کہ کرتا ہو   حوصلہ افزایئ  پ �آ نی ماب ب� ہماری کمیونیٹ منی اع� سطح پر منتقل ��

بورڈ پر  ش�ڈ ڻا یڈ COVID-19ہمار�  �ی مخصوص کورونا وائرس � اثرات � ل �ی ہمار� اسکولوں � ل

ول (� ڈی �) اور ورجین�ا ڈیپارڻمنٹ آف ہ�لتھ (وی ڈی نی جائ ۔ ا�ر آپ کا بچہ سن�ٹ فار ڈی��ز کن�ٹ

ور�ات � بار� کا شکار ہو   19ایچ) � ہدا�ات � بن�اد پر کوو�ڈ  ا �� تو آپ کو ہماری سنگرودھ � �ف

منی مطلع ک�ا جا�ئ گا۔ ا�ر آپ کا طالب علم ک� دو�� طالب علم �ا اسڻاف مم�ب � آس پاس �� 

ە  ، سپور�س ڻ�م � پ��کٹس وغ�ی ، �س منی جس �ف مثبت ڻ�سٹ ک�ا، جی� کہ ا�ک � کالس روم منی

، تو آپ کو ا�ک خط م� گا  .منی

 � �ی ر�ف � لکو کم � کم ک  الؤ �پھ نی م ونیٹ یاور اپ�ف اسکولوں اور کم �ی �سندانہ ہونا چاہ قت�حق نی ہم

ورت � مطابق طلباء کو الگ تھلگ اور الگ تھلگ رکھنا چاہ �  � یڈ طالب علم   ک�۔ جب کہ ا�ی �ف

ں کہ ہو  تا یدعوت د و آپ ک نی موصول کرتا ر�� گا۔  ات�وە ہدا ا �، وە رکھا جاتا ��  نی م نہیکو قرنط

لگ اور الگ تھ نہیجو ہمار� قرنط ،نی ا��� پوچھ� جا�ف وا� سواالت کا جائزە ل 2022-2021ہمار� 

 ۔نی � وضاحت کر�ت ہ ل�تفص پروڻوکول �

� آ�اە  قت�اس حق نی اور ہم ،مسلسل اضافہ ہور�ا ��  نی تعداد م کورونا وائرس �  �  کاؤنیٹ   اسڻافورڈ 

 ر�ف �ک  ل�تبد نی ماڈل � ورچوئل ماڈل م ��اپ�ف موجودە تعل نی ہم نی کہ مستقبل م  �ی ہونا چاہ

ورت پڑسکیت  ، بطور کالس روم �ف کشنل ڈژن�ڈو  ا �، اسکول �� ماڈل کو  یور یل�۔ ا�رچہ ہمار� ا�س�ٹ

 ،عاون درکار ہوگا ت � ساتھ تمحکمہ صح ر� مقا�کر�ف � پہ� ہما  صلہ�ف ب� کر�ف کا کویئ   ل�تبد

ور  �ی اس � ل  ہی۔ نی ائمنص��ہ بن �ی اور ورچوئل لرننگ � محور � ل نی �� کہ ہم متحرک ر� ی�ف

ہمار� طلباء کو  ہیا�ر  �ی چاہ ا ر�ن ار �� طور پر ت ونیٹ یکم  وا� کھ�ف �س نی ، ہم��  نی نہ سمجھنا مثا�

۔ نی مفاد م ن�رکھ�ف � بہ�ت  یکو جار   م�تعل محفوظ رکھ�ف اور ان � �� 
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کشن م نی کہ ہم  ا �بار پوچھا گ مجھ � کیئ  نی پچھ� دو ہفتوں م  ا �ک  �ی کر�ف � ل  ل�تبد نی ورچوئل ا�س�ٹ

 نی م ر�نمایئ  �ب ک�  مل�ف وا� نی �� جو ہم نی پوائنٹ نہ ڻا یڈ ا �نم�ب  ب� ک�ا متحرک کر� گا۔ کویئ 

کشن � ۔ ہم ورچوئل ا�س�ٹ ،  �ی چاہ ھیف رک یار بنانا ج حکمت عم� �  ف�تخف اپیف  نی طرف بڑھتا ��

و ، اور ا�ر آپ قابل ہو تر�نا  نی ہو�ف پر گھر م مار �، بچہر� کو ڈھانپنا، بار بار ہاتھ دھونا  نی جس م

COVID19  ف کس�و  ۔ں�حاصل کرنا شامل ک�  نی

� عالوە، ہم  حکمت عم� �  ف�تخف نی کردە پرتوں م  ش�کو اسکول بورڈ � سام�ف پ  جوالیئ  27 یہمار 

  نی پر عمل کر�ت ر� فراہم کردە ر�نمایئ  �  � یڈ اور � چیا یڈ یو 
گ

کشن� پر سوئچ   ، اور ورچوئل ا�س�ٹ

۔ نی اشار� کا جائزە ل ید�� کل ژن�کر�ف � پہ� اپ�ف سکول ڈو 
گ

� 

 ت�صالح پر عمل کر�ف � حکمت عم� �  ف�تخف یہمار  •

ح �  شن�نیکس�و  نی م ونیٹ یکم  یہمار  •  �ش

 تعداد؛ �  شن�ڻرا�سم اور سکول پر مبیف  ونیٹ یکم •

 اور ت؛�صالح یہمار  کر�ف �  ناتیعہدوں پر تع حیلوگوں کو صح حیصح •

 ۔ت�صالح یہمار  � رابطہ کر�ف � س�ڻ�  •

ف ول�ی ، کا �ن�� ساتھ سپاٹ سل�  ژن�منگل کو ہمار� سکول ڈو  ہر   برگ سیٹ  سڈرک�، اور ف� ، کنگ جارجنی

 �  ف�اور تخف ڻا یڈ COVID-19 تا�ہ مقا� نی پبل� سکولز ہمار� محکمہ صحت � عم� � مل�ت ہ

کسیجا س�۔ ا�� منگل ہم ان م ا �کا جائزە ل  وںیحکمت عمل  جن   ں�بات ک�  د �پر م�  �ٹ
گ

  ژن�سکول ڈو  ��

ورت �� تا�ہ  کر�ف �  کو نگرایف   ۔نی نہ ا ���  ماڈل درکار  ��جا س� کہ متبادل تعل ا �معلوم ک ہی�ف

 :منتقل ہوتا ��  ںی ورچوئل م ژن�ڈو  ا �، اسکول کالس روم  ا�ر کوئئ 

کشن � نی ہم ا�ر   ا �روقت بناجا�ئ گا اور سوئچ ب ا �� رابطہ ک نیتو والد �ی طرف جانا چاہ ورچوئل ا�س�ٹ

فراہم   ات�ہدا ر یمطابقت پذ �ی اور غ ر یکا استعمال طلباء کو مطابقت پذ  نوسیاور ک ٹسیجا�ئ گا۔ گوگل م

ور  ا �ک  �ی کر�ف � ل ، معذور ل�ا س�ا یا ،رسایئ تک  کنالو�ب �� حامل طلباء (ڻ ات�جا�ئ گا۔ مخصوص �ف

 ج نی رکھ یجار  خدمات تک رسایئ  طلباء) ان �
گ

��وں � � � منص کھ�ف �کہ ان � مخصوص س  سا ��

۔ والد معقول طور پر  ات�ہدا جا�ئ گا جہاں سموریت  ا �منظر نا� � آ�اە ک ب� ک�  ��کو ا  نیہوتا ��

https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/Mitigation%20Strategies_8-20-21.pdf
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جا سکتا  ا �حل فراہم ک ر یمطابقت پذ �ی غ متبادلاور  نی ہ نی اور مناسب نہ نی ہ جا سکیت  �  نی فراہم نہ

۔ �� 

 پر غور کنالو�� �ڻ �ی � ل ��تبد ںی ورچوئل لرننگ م �ی اور خاندانوں � ل عم�

 

 ؟نی روزانہ گھر جا ر�� ہ نی صورت م �  نہیآپ کا عملہ اور طلباء � آالت قرنط ا �ک •
 ار �ت �ی  لاپ �� اور جا�ف � ٹ�) سکشن�، پروجژن�و  ��(اللو، ڻ کنالو�ب �کالس روم ڻ  آپ � ا �ک •

؟ �� 
؟ آپ � ا ���  ت�آپ � پاس کاج ا �ک • ورت ��  �ف
 ؟نی ہ ار �ت �ی � ل آپ � طلباء رسایئ  ا �اور ک نی کور�ف قائم ہ  س�ا م�ا ل�ا نوسیآپ � ک ا �ک •
 ب�ب تک کام کر ر� 4:30ب�ب � شام  7صبح  سک�ڈ لپ�ہ کنالو�ب �ڻ /طالب علم �نیوالد •

سائٹ  ب�و  helpdesk@staffordschools.net  ل�م ی) ا540.940.6915�� (
 https://helpdesk.staffordschools.net 

 

  نی طرف جائ ورچوئل ماڈل � کرتا کہ ہم جلد �  نی نہ ز �خط تج�  ہی
گ

ہہ سکتا کہ ک  نی نہ ہی نی ، تاہم م�

۔  نی امکان نہ ہی نی مستقبل م س طلباء اور عملہ اس بات کا نو�، نیاہم �� کہ ہمار� والد انتہایئ  ہی��

کشنل ماڈل ک  نی ل کشنلورچوئل ا� نی دے گا ا�ر ہم دکھایئ  سا �کہ ورچوئل ا�س�ٹ طرف  ماڈل � یر و یڈل س�ٹ

 مائل ہونا پڑ�۔

 بڑھا�ت   یار م�ب و�ایئ  ہویئ  ہم اس ابھریت  ونکہیک  نی ، ہم آپ � تعاون کو �اہ�ت ہط�ح �  شہ�ہم
گ

کو آ�

ف کس�کہ کہاں و   نی معلومات چاہ�ت ہ د �م�  نی ر� م۔ ا�ر آپ اس بانی ر��ت ہ راە کرم اپ�ف جا�ئ تو ب لگایئ  نی

 ۔ں�مقام تالش ک�  پر کویئ  vaccinate.virginia.gov  ا � ں�فراہم کر�ف وا� � رابطہ ک�  �ئ یک  لتھ�ہ

 

 مخلص،آپ کا 

ف آر ک سکاٹ  ۔یڈ چیا ، یپ نر �ی

نٹنڈنٹ  س�پ
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