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 ،اور عملہ ایس پی ایس فیملی   

، اپن  انتظایم .  صیر و تحمل اور فہم ےک لئے شکریہےکآپ  ۔ می   ہی 
یف ےل جاتے ہم مل کر ڈیجیٹل سیکھن  یک دنیا می  تشر

کر   ، ورجینیا ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ےک رہنما اصولوں ےک مطابق احتیاط ےس اس منتقیل یک منصوبہ بندیےک ساتھ ٹیم

، والدین اور عمےل پر دباؤ کم ہوسےک۔ می  ہفتہ وار ا تسلسل بڑھا سےک اور ہمارے بچوںرہا ہوں تاکہ سیکھن  یک رسگرمیوں ک

 آپ ےک ساتھ اسٹیٹس اپ ڈیٹ پر بات چیت کرتا رہوں گا۔

 
 
تعاون  کرن  ےک لئے ورچوئل ، باہیم  ار یت ونٹیاور  اںیرسگرم یک  کھن  یس یک  ار یمع الحال ، ہمارے اساتذہ طلباء ےک ےل اعیل ف

کو   نیوالد۔ ی  اور کشش ےک ساتھ مستحکم کرنے ہ ی   خ جو پچھےل مواد کو معن   ی  کا اہتمام کررہے ہ  ی   ونٹیےس متعلق کم

 
 
  یک  حوصلہ افزائ

 
وسائل کا  ابیپر دست جیپ بیو  سیا ئ   یس سیےک لئ  ا وںیرسگرم یک  کھن  یس ی  وہ گھر م ہہے ک جائ

  ی  رکھ یجار استعمال 
 

۔ ا یک  ٹیےس اپ ڈ ، جن کو باقاعدیک  جاتا ہے

طلباء اور کنبہ تک  عہیگوگل کالس روم پوسٹوں ےک ذر   ا ی، اور / ٹی، گوگل م، فون کاللیم ی، اساتذہ اےس 2020مارچ،  30

ن ی  پہنچ ۔ جن طلبا کو انیر
 
ےس متعلق  وںیرسگرم یک  کھن  یس ی  ہے وہ اپن  اپن  اسکولوں ےس گھر م ی  حاصل نہ تک رساپے  ٹیےک

۔ گھر م ںیوصول کر  کاپی   یکاغذ
 
ورت نہ ۔ طلبا کو ان کو مکمل کرن  یکی  ہ یار یاخت اںیرسگرم ہی یک  کھن  یس ی  ےک ، ہے  ی  ض 

 ۔ی  کرنے ہ  ی  جماعت کو متاثر نہ طالب علم یک اور وہ کیس

ورت کا عزم ک تک سمر اسکول یک 2020مارچ ،  12جن طلبا کو  دعوت نامہ مےل گا۔ اگر  ی  سمر اسکول م ی  تھا ، انہ ا یگ  ا یض 

  یار یت سال یک یمیاپن  طلبا کو آئندہ تعل نیوالد
 
ورت سمجھنے ہ مدد یک ےک ل اضاف تو وہ اپن  بچے کو سمر اسکول جات   ی  ض 

تے پہےل پڑھا ی  م 2020مارچ ،  12۔ سمر اسکول مداخلت پر توجہ مرکوز کرے گا، اس ےس پہےل ی  کرسکئے ہ  درخواست بیھ یک

  تیتقو  د یجات  واےل کام کو مز 
 

 یپ ی  م سہ مایہ ، اور ممکنہ طور پر ، پہیل مےل یک
 

  تیتقو  د یآئندہ کام کو مز  یسیتدر  شگ
 

۔ مےل یک

۔ جب م ی  ےط نہ ابیھ ڈولیےک اسکول کا ش وںیکہ گرم  ی  براہ کرم سمجھ  ی  تو م ی  اسکول دوبارہ کھول سکئے ہ ی  ہوا ہے

 فراہم کروں گا۔ ٹسیاپ ڈ د یےک طور پر مز  التیتفص ےک گورنر رالف نورتھم یک ا ینیورج

 

 
 
 اسکول:  ابتدائ

۔ حاصل یک تک رساپے  وںیرسگرم یک  کھن  یگھر پر س  ی  مدد کرن  م یک  تیہدا یت  طلبہ ےک لئے جار  نی، والدپچھےل ہفئے  اس

کہ اساتذہ اپن  طلباء اور کنبہ ےک ساتھ رابطہ قائم کرن  ےک لئے پہنچ جاتے   وںیرہے گا ، ک یجار  بیھ ی  کام آئندہ ہفتوں م  ہی

وع کر   میتعل یک  تینوع ذاپے  ادہیےس ز  ادہیتمام طلبہ ےک لئے ز  ذہ، اساتےک ہفئے ےس لیاپر  6۔ ی  ہ اک رسر ۔ اساتذہ یک ںیکا اشیے
 
 ےک



  جو پہےل پڑھاتے گئے مواد یک اںیرسگرم یک  کھن  یکردہ س  قیتخل
 

دن،  ی، اسکول ےک آخر  ی  ہ نے یپر توجہ د ن  یور جائزہ لا افزودیک

   ی  جائ کو فراہم یک  2020 منے  29
 

 ۔یک

 تاکہ اس بات کا تع ںیکام کر   بیھ ی  م موںیتعاون ےک ساتھ ٹ اساتذہ باہیم
 
تک کون ےس  2020مارچ  12جاسےک کہ  ا یک  ی   ےک

 کا استعمال کرنے ہونے ، ہم کیس  ڈز یگائ  سنگیپاس سطح یک اور اسکول یک ژنیتھا۔ ڈو  ا یگ  ا یک  ی  ہی  اور مواد کو شامل نہ

ور  بیھ   ںیکر   ڈجسٹیکو ا  سہ مایہ پہیل سال یک یمیےک تعل 2021-2020مہارت کو شامل کرن  ےک ل   یض 
 
اسکول  ا یےک

 ۔ا یوجہ ےس مواد چھوٹ گ بند ہون  یک

 

 مڈل اسکول: 

 چر ی۔ اسکول بند ہون  ےک نتی  چاہئ حاصل کرپ   اںیرسگرم یک  کھن  یس یتک طلبا کو اپن  ہر اساتذہ ےس مجاز  2020 لیاپر  6

 سہ مایہ پہیل اسکول سال یک 2021-2020توجہ  ی، ہمار  ourہے اس پر قابو پان  ےک ل  ا یطلباء ت  جو وقت ضائع ک ی  م

۔ یترت یسیزبان ج اور عالیم اض  یےک دوران ر  بہار ےک دوران  یک  2020 ولز یماڈ ہیب وار کالسوں ےک لئے مواد فراہم کرنا ہے

ور  ۔ مثال ےک طور پر ، جہاں  یکھونے گئے ض 
 
 یاول ختم ہوا ، ہسپانو  یہسپانو  ی  بہار م یک  2020مواد پر مرکوز ہوں ےک

وع ہوگا۔ ہاپے  ی  ےک موسم خزاں م 2020دوم  کو   نیحاصل کرن  واےل والد نماپے معاف کرن  ےک لئے رہ ڈٹیاسکول کا کر  رسر

۔ ت  صلہیف    ےک ساتھ مل کر ان ےک طالب علم یک ی  اور اس ےک بچے ےک استاد اور مش ی  م سہ مایہ یش یکرنا چاہنے
 

پر  کارکردیک

 ۔مبن  

 

 
 
 اسکول:  ہائ

وںیاسکول ےک طلباء خصوصا ہمارے س کہ اس صحت ےک بحران ےک وقت ت  ہمارے ہاپے   ی  سمجھنے ہ ہم پر بڑا اثر ڈاال  نیے

۔ ہاپے  ہے تاکہ اہل طلباء کو  ا یتعاون ےک ساتھ کام ک ےک ساتھ باہیم ی   سطح ےک منتظم ژنیاسکول ےک پرنسپلز ت  ڈو  ہے

  اسنے یر 
ے
کہ اس   ی  کرنے ہ  میجاسےک۔ اگرچہ ہم تسل ا یےک ساتھ مکمل ک اپر یکام  سال یمیرہنما خطوط ےک مطابق تعل اور وفاف

ےک متعدد  اپر یطالب علم ےک لئے کام کیہر ا ی  اسکول پروگرام م ہے ، ہمارے عمےل ت  ہمارے ہاپے  ی  حل نہ نیبہیے  کا کوپے 

۔ انتھک محنت یک لنے یمواقع فراہم کرن  ک  ہے

 ی  جگہ قائم کرن  م یک  سیدرس و تدر  ی  اسکول ےک اساتذہ اور ان ےک طلباء ت  اپنا پہال ہفتہ منسلک ہون  اور گھروں م ہاپے 

نگیب ڈٹیاور کر  ید حیعمل ےک منصونر کو ترج actionمدد ےک ل  ےک عمےل ت  بزرگوں یک ادتیق اسکول یک ۔ ہاپے ا یضف ک  یے

پروگرام ےک  ی  تعداد م ی  کث  ی  اسکولوں م ۔ ہمارے ہاپے ا یال  ی  عمل م امیکا ق  سورک ٹیےک تمام کوررس  ےک لئے سپورٹ ن

 نیوالد ۔ طلباء اور ی  متعدد درجر اور مراحل ہ ی  ےک منصونر م کھن  یاسکول ےک لئے تسلسل س وجہ ےس ، ہاپے  یک  اراتیاخت



وع ہون  وایل 2020مارچ  31مخصوص معلومات ےک لئے  اسکول پروگرام یک ہاپے  سائٹ کو  بیو  سیا پی  یس سیا ےس رسر

ہے ، معلومات  گنے   یک  ار یت عہیاور معاون عملہ ےک ذر  ادتیق اسکول یک ٹائم الئن ، جو ہاپے  لی۔ مندرجہ ذی  کرسکئے ہ  کیچ

 ۔ی  ء تک توقع کرسکئے ہ  2020 لیاپر  3مارچ تا  27اور طلبا  نیوالد ی  ہے جس ےک بارے م گنے   ےک حصول ےک لئے فراہم یک

  اور اخت ی  اسکول ےک طلباء اپن  اساتذہ ےس سنئے رہ ہاپے 
 
کو حاصل کرن  ےک ل. ان ےک   وںیرسگرم یک  کھن  یس یار یےک

۔ ںیکر   قیتصد طرز یک دہیپسند
 
 ےک

  / ی  توقع کرسکئے ہ نتظم ےس سنئ  یکاسکول ےک م ہاپے  ا یبزرگ اپن  کونسلر اور 

  ی  ےک بارے م اراتیمخصوص اخت ابیاسکول ےک طلبا کو اپن  اساتذہ ےس دست اے ہاپے  یو  ی، اور و  یا ی، ڈ اے پی 

 چاہنے  توقع کرپ   سنئ  یک

  ی  ےک لئے درکار کورس م شنیجو یاسکول ےس گر  ہاپے  ی  م2020-2019سن  
 

ز ینیکا مظاہرہ کرن  واےل س  ماہر کارکردیک  یے

 اںیرسگرم ٹلیجی، پرنٹ اور ڈ ی  ، گھر م ےک لئے ننے  12-9 ڈ یگر   ، جاتے گا ا یاسکول ےک عمےل ےک ممیر ےس رابطہ ک ےس ہاپے 

  ابیسائٹ پر دست بیو  سیا پی  یس سیا
 

 جاتا ہے  ا یکو شامل ک  اراتیپہےل سکھاتے گئے مع ی  م وںی۔ ان رسگرمہوں یک

  کیس  ا ی،  وںیرسگرم گھر یک  یار یکا استعمال اخت  سیا پی  یس سیےک لئے ا ن  یاور کام کا جائزہ ل کھن  یسطلباء سابقہ 

وع کرسکئے ہ ا یجو ان ےک استاد ت  فراہم ک رسگریم بیھ  ۔ی  ہے ، کا استعمال رسر

  2020 لیاپر  14جوش و خروش کو  ی  م وںیرسگرم یک  کھن  یس لو یکردہ گھر   ار یاسکول ےک اساتذہ ےک تعاون ےس ت ہاپے 

وع ک  جاتے گا۔ ا یےس رسر

  ۔ ہم بیتقر  یک  شنیجو یاسکول ےس گر  ہمارا ہدف ہاپے عزت کرنا بہت  ہے کہ اپن  طلبا یک ی   قی ی  فراہم کرنا ہے

ور    ہے جنہوں ت  اپن   یض 
 

۔ اس وقت ، ہم مخصوص  طرف انتھک محنت یک یک  لیاس اہم سنگ م ی  م زندیک ہے

ےک گورنر  ا ینیےک کھلئ  ےس متعلق ورج ںر اسکولو اجتماعات او  ہم عوایم ونکہیک  ی  کرسکئے ہ  ی  منصونر فراہم نہ

 ۔ی  ےک منتظر ہ تیےک دفیے ےس ہدا

 

 خدمت پکڑو اور جاؤ کھان  یک

طرف ےس فراہم کردہ شاندار کاوش پر  یک  میرسشار ٹ یہمار  عمےل یک ، اور انتظایم، نقل و حملتیغذائ اسکول یک مجھے

 یک  می، نقل و حمل اور تقسیار یےس ت اپر یکام  کھانوں یک  ادہیےس ز  18،000 ی  تر حد فخر ہے جنہوں ت  ہمارے طلباء م

۔  ۔ ابیتمام بچوں ےک لئے دست ی  م جاتا ہے اور اسٹافورڈ کاؤننر  ا یمعاوضہ فراہم ک کیس  ی  کھانا بغ  ہیہے  ہے

کو اضافہ کررہا ہے ، جو ہر طالب علم کو ہر ہفتہ بارہ کھات    ی  پ 2020مارچ ،  30 ی  پ ی  اس رسوس م سیا پی  یس سیا

۔ اگےل اطالع تک عملہ ہر پ  شیپ یک  می، بدھ اور جمعہ کو ہر دن دو ناشتہ اور دوپہر ےک کھات  کا کھانا تقس ی  کش کرتا ہے



۔  ی  کرنے رہ  شیےک مقامات پر کھانا پ سپڑو  23کرے گا۔ ہم پانچ اسکول سائٹس اور 
 
موجودہ مقامات اور براہ کرم ےک

 ۔ی  کھیسائٹ د بیو  ژنیےک اوقات ےک لئ  ڈو  لیمتوقع ترس

پے  ی  ہم نمائش کو کم ےس کم کرن  ےک لئے اس خدمت ےک دوران ذہن  اور طلباء اور عمےل یک ن  یفاصےل کو فروغ د معارسر

۔ لہذا ، ہمارا عملہ ڈرائ ی   نش  ٹیس پچھیل یک  یگاڑ   آپ یک ی  کرے گا۔ انہ  ز یےس کھانا کھات  ےس گر  کھڑیک  یک  ور یرہنا چاہنے

۔ پے جا ید بیترغ کھانا رکھن  یک  ی  ٹرنک م ا ی  ہے

۔ م  وسیحد تک ما اور کیس بہت ےس لوگوں ےک لئے آزمائیسر  ہی، مجھے احساس ہوا کہ بار پھر  کیا اس  ی  کن وقت ہے

مائع صورتحال  یہ تینہا ہی۔ ی  چاہتا کہ ہمارے اسکول کھےل اور سب ےک محفوظ اور صحتمند رہ ی  ےک سوا کچھ نہ

ادا  ہیان ےک صیر اور سمجھن  ےک لئے سب کا شکر  ی  ۔ می  کررہے ہ  صےلیف نیپر بہیے  اد یبن معلومات یک ابیہے اور ہم دست

منتقل کرن  ےک  ی  فارم م ٹیےک پل کھن  یآن الئن س کیبچوں کو آمئ  سامئ  ماحول ےس ا 30،000ہم  ونکہیکرتا ہوں ک

۔ براہ کرم ی  اہل خانہ اور طلبہ ےس رابطہ قائم کرن  ےک منتظر ہ ہم سبیھ ی  م ژنی۔ اسکول ڈو ی  لئے مل کر کام کرنے ہ

 ی  ۔ مںیاساتذہ ےس رابطہ کر  ا یاپن  اسکول ےک پرنسپل  ےعیےک ذر  لیم یےس متعلق سواالت ےک ساتھ ا کھن  یگھر پر س

 ۔ی  مل سکئے ہ ی  کہ آپ ےک سوال ےک پوچھن  ےک وقت ان ےک پاس تمام جوابات نہ  ی  پوچھتا ہوں کہ آپ حساس رہنے ہ

 

۔ قیتوف اور صحت یک اپر یکام  خواہش ہے کہ آپ اور آپ ےک اہل خانہ یک یی  م  رہے

 

 مخلص،

 سکاٹ آر کزنر

نٹنڈنٹ  سیی


