
 ،خاندان اور عملہ پ�ار� ا�س � یپ ا�س

ستم�ب تک  21 کم  از  �س �� اندر اور  اسگولطلباء کو ، سڻافورڈ کاؤنیٹ سکول بورڈ �ف ووٹ د�ا کہ تمام عم� اور رات کل
۔ ہمار� سکولوں منی پھ�ال کیونکہ تق��با   ورت �� سکول �سوں منی سوار ہو�ت وقت چہر� کا احاطہ کر�ف � �ف

۔ 30،000  طلباء ہر ہف�ت پانچ دن ذایت طور پر س�کھ�ت ہنی

۔ اندرویف جسمایف تعل�م اور ای، کھا�ف باہر  ورت نہنی �� ، � دوران ھلیڻکست، �ا ماسک ڻوڻ�ف � دوران ماسک پہن�ف � �ف
۔ جہاں طالب علم �  �ا صحت � متعلق د�گر حاالت � ل�ی  IEPطلباء جسمایف مشقت � دوران ماسک اتار سک�ت ہنی

۔ دستاو�زی طیب حاالت � ساتھ عم� � ارکان جو ماسک � 
گ

وری ہو و�اں چھوٹ �ا د�گر ر�ا�شنی دست�اب ہوں � �ف
۔استعمال کو روک�ت ہنی انہنی ممکنہ ر   �ا�ش � بار� منی بات کر�ف � ل�ی ا�سایف وسائل � رابطہ کرنا چاہ�ی

وری ہو۔  ذ�ل منی د�ا گ�ا چارٹ اس وقت مدد کرتا �� جب ا�س � یپ ا�س � تمام عمارتوں منی ماسک پہننا �ف

 21 4-8 ٹ�اپ ڈ ��ماسک پال س�ا یپ  � س�ا
ن کس�و                  ماسک درکار ��  یلگا کہ�ڻ                                                   جگه                    ورت نہ شدە ماسک � نی  نی �ن

 ہاں �ب  ہاں �ب  نی طلباء موجود ہ اندرویف 
 نی نہ نی نہ ڻھ�ف یب اندرویف 
 حاالت  حاالت  م�تعل جسمایف  اندرویف 

 حاالت  حاالت  ڻکسیتھلیا انڈور 
خصو� ہاں کورس  انڈور  خصو� ہاں   

خصو� ہاں � آالت  �ت �موس اندرویف  خصو� ہاں   
ہاں �ب  نی طالب علم نہ اندرویف  ہاں �ب    
ہاں �ب  �س اسکول ہاں �ب    

نی نہ اسڻاپ �س نی نہ   
نی نہ چھیٹ  ویف �ی ب نی نہ   

۔ � عم� اور طلباء پر ال�و ہویت  س�ا یپ  � س�تمام ا ت�ہدا �� 
 

:  ں�، ہم ک� ماسک پہن�ف � ساتھ
گ

� 

 نی جانچ کروائ کام/اسکول آ�ف � پہ� روزانہ صحت � •
 نی رکھ یجار  یدور  ممکنہ حد تک سما�ب  •
 ں�ک�   حوصلہ افزایئ  � استعمال � ڻائزر ینیس نڈ یبار بار ہاتھ دھو�ف اور ہ •
•  

گ
ش اور گہر   م�� جراث باقاعد�

�
 نی ڻچ سطح صاف ہایئ  یک

 ۔ اورں�رابطہ ک�  �ی � ساتھ رابطہ قائم کر�ف � ل پارڻمنٹیڈ لتھ�ہ ا �� یا •
 ۔نی رکھ یعمال جار اقدامات کا است گر �اور د فائرز �ور یپ �ئ یا �ی کو بہ�ت بنا�ف � ل  شن�فل�ٹ  �ئ یاور ا شن�ل�نڻ�و  •

ور  ب� ہی ۔ راستوں اور سڻاپوں  ں�سکول �سوں � ساتھ ص�ب ک�  اپیف  نی �� کہ ہم سب سکول � پہ� چند ہفتوں م ی�ف
ور  جا س� کہ ہم اپ�ف خاندانوں � ا �بنا یف یق� ہیجاتا �� تا�ہ  ا �کا مسلسل جائزە ل  د �م� ۔ نی  ہکو پورا کر ر��   ات��ف

ور  ب� ہی۔ ں�سائٹ � رج�ع ک�  ب�و  شن�ڻرا�سپورڻ یبراە کرم ہمار  �ی معلومات � ل  �ت �مناسب ط�  �� کہ ہم سب ی�ف
  ۔ں�اور ات�  ں�ات�  نی � �س م �ت �تا�ہ ہمار� طلباء محفوظ ط�  نی رک �ی اسکول �سوں � ل � اپیف 

https://www.cdc.gov/quarantine/masks/mask-travel-guidance.html
https://www.staffordschools.net/Page/16429
https://www.staffordschools.net/Page/16429


پ � �شانات ک�،  �� کہ سکول �س سڻا ا �گ  ا �بتا نی جس م نی لمحہ نکال ک�ا �ی � ل کھ�ف �کو د  و یڈ�براە کرم اس مخت� و 
 ۔نی ہ اور الئٹس چمک ر� نی اور کہاں ختم ہو�ف ہ کب

کا   ںورو یڈرائ ��ی وە م نی سوار ہ نی کرتا ہوں کہ آپ سب جو �س م  د �ام نی ، اور مادا کرنا چاہتا ہوں ہ�آپ کا شک�  نی م
 کہ وە ہمار� طالب علموں کو محفوظ ط�  ں�ادا ک�  ہ�ان کا شک�  نی ادا کر�ف م ہ�شک� 

گ
ال�ف � عزم پر  � سکول وا�س �ت ��

ف � ماب ور یڈرائ ور ۔ کم از کم طالب علم انی ادا کر�ت ہ ہ�شک�   �ی ل  "گڈ مارننگ" اور "اچھا دن" کا تبادلہ اسکول � دن � نی
 بہت مثبت انداز قائم کر� گا۔

ف تہ تگزش  نی ں ، اور مخواہش کرتا ہو  �  ایب �کام  یبڑ  ہر طالب علم � نی ہوگا۔ م �ٹ یل ونیٹ یکم  یآخر  ا �ی م غالبا ہی سالوں  نی
ا�ت دار   ادا کرتا ہوں۔ ہ�کا شک�   نیعم� اور والد �ی � ل ی� دوران عمدە �ش

 

  مخلص،آپ کا 

 

 

 

ف آر ک سکاٹ  ۔یڈ چیا ، یپ نر �ی

نٹنڈنٹ  س�پ

https://www.youtube.com/watch?v=7iDWWEe12nA
https://www.youtube.com/watch?v=7iDWWEe12nA

