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 2020اپریل،  3
  عزیزی اہِل خانہ:

  
میں،  یسے زائد عملے کے ساتھ شراکت دار 150,000گذشتہ ہفتے اسکول کی عمارتوں کو بند کرنے اور ریموٹ لرنگ میں منتقل ہونے سے، ہمارے 

نئی حقیقت میں قدم رکھتے ہوئے عمدہ لچکداری اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک ساتھ مل کر ہم قوم کے سب سے بڑے عوامی  ہماریآپ سب نے، 

  ند ہفتے پہلے نہیں کیا تھا۔تبدیل کر رہے ہیں جس کا تصور ہم نے چتعلیمی نظام کو اس انداز میں 
  

میں رکھ کر کیا تھا۔ اس پورے عمل کے  لبا کو مسلسل تعلیم دینے کو ذہنیصلے کو صحت، تحفظ اور ہمارے طاس پورے عمل کے دوران، ہم نے ہر ف

  ۔ک اور صبر کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہو گیلچ ماری تمام اسکولی برادریوں ے لیےہمیں ہ کہ دوران، میں نے اس بات پر زور دیا تھا
  
ایک نہایت اہم حقیقت ہونے کے ساتھ، ان اقدار کا مطلب ہے کہ )سوشل ڈیسٹینسنگ( جول میں فاصلہ رکھنا  نیو یارک کے تمام باشندوں کے لیے میل 

 17اپریل سے لے کر جمعہ،  9ہمارے لیے موسم بہار کے وقفے کو ایک نئے طریقے سے سرف کرنا الزمی ہے، اصل میں اس کا شیڈول جمعرات، 

  تک تھا۔  2020اپریل 
   

ہر اور ریاست متفق ہیں کہ اسکولوں کے لیے گھر سے تعلیم دینا )ریموٹ لرنگ( کو جاری اشندوں کی صحت اور بہبود کے لیے شب نیو یارک کے تمام

ارے اسکول ان اوقات کے مرکھنا الزمی ہے، بشمول ان ایام کے دوران جو گذشتہ طور پر وقفے کے لیے شیڈول کیے گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں ہ

  لرنگ کو جاری رکھیں گے جن کو اصل میں موسم بہار کے وقفے کے لیے شیڈول کیا گیا تھا۔دوران بھی ریموٹ 
  

اپریل کو مذہبی تہوار کو منانا چاہتے ہیں۔  کوئی بھی ایسے طلبا اور عملے کے کئی ممبران جو  10اور  9ہم جانتے ہیں کہ نیو یارک کے کئی باشندے 

ں وہ ایسا کر سکتے ہیں۔  البتہ، ان ایام کو اسکول کے نظام کے لیے "بند ہونے" کے ایام تصور نہیں کیا جائے ہتے ہیاانا چنانفرادی طور پر تہوار کو م

  گا، اور ان طلبا کے لیے ریموٹ لرنگ جاری رہے گی جو تہوار نہیں منائیں گے۔
  

  اس وقت کے دوران خاندانوں کے لیے ذیل میں اہم اضافی معلومات ہیں:
  

  ریموٹ لرنگ
  

اور ہم جانتے ہیں ہمارے طلبا اور معلمین تعلیم کے  —ہم جانتے ہیں موسم بہار کا وقفہ ہمارے معلمین اور طلبا، دونوں کے لیے آرام کرنے کا وقت ہے 

  ۔کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں لیے نئے طریقوں کو اپنانے
  

اپریل کے دوران تمام طلبا کے  9-17ایسے وسائل کی پیشکش کریں گے جو  لرنگ کے لیے رکھتے ہوئے، ہم اسکولوں کو ریموٹ اس بات کو ذہن میں

نداز میں مشغول رکھے گا اور ایک ان کے اساتذہ کو معنی خیز ابہتری کی سرگرمیوں پر توجہ دیں گے۔ یہ طلبا اور  اور لیے روزانہ کے موضوعات

   ہ ہم گھر پر سماجی میل جو میں فاصلہ رکھ رہے ہیں۔حتی ک —دوسرے کے ساتھ اور دنیا بھر کے خیاالت سے جوڑ کے رکھے گا 
  

ائنس، کالج اور طرز معاش کی مستعدی( شامل ہوں گے اور یہاں شہر میں نایاب  بہبود، دنیا کی زبان، کمپیوٹر سوسائل میں "موضوع" کے دن ) مثلا 

  ۔ انداز میں فائدہ اٹھایا جائے گا چؤلیراور ثقافتی وسائل )مثلا میوزیم، الئبریری اور ثقافتی اداروں( سے و یتعلیم
  

کیا جائے گا۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ریموٹ لرنگ اس بات کو  میں ان سرگرمیوں کے بارے میں مزید معلومات کا اشتراک اسکولوں کے ساتھ اگلے ہفتے

نے کے یقینی بنانے میں مدد کرے گی کہ خاندان آنے والے ہفتوں میں میل جول میں فاصلہ رکھنے کی پابندی کریں جو کہ وائرس کے پھیلؤ کو کم کر

  لیے اور ہمارے ہمسایوں کو محفوظ رکھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔
  

  تعلیمی تقویتی مراکزعالقائی 

 
( سب سے پہلے مدد کرنے والے افراد )فرسٹ رسپانڈرز(، طبی نگہداشت فراہم کرنے والے اور شہر بھر میں دیگر RECsعلقائی تعلیمی تقویتی مراکز )

 اپریل کے دوران کھلے ہوں گے۔  17-9 (، RECافراد کے بچوں کو خدمات فراہم کرتے ہیں۔ زیادہ تر ) والے خدمات فراہم کرنےاہم 
 

میں تقرری کی  RECہم ان خاندانوں کے ساتھ پیش قدمی کے ساتھ ابلغ کرتے رہیں گے جن کو اس وقت کے دوران عارضی طور پر ایک مختلف 

  پر جائیں۔  schools.nyc.gov/recsضرورت ہو گی۔ مزید معلومات کے لیے  
  

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers
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  مفت کھانے
  

مراکز نیو یارک کے تمام ان باشندوں کو کھانے فراہم کرتے ہیں جن کو ان کی ضرورت ہے۔ ہمارے کھانے کے زیادہ تر مراکز بھی کام  کے کھانے

کرنا جاری رکھیں گے۔ اس وقت کے دوران یا کسی بھی وقت کھانے کے قریب ترین مرکز کو تلش کرنے کے لیے ذیل پر جائیں  

 .schools.nyc.gov/freemeals 
  

  طبی احتیاط
  

کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔  جن لوگوں میں علمات ظاہر نہیں ہوتی ہیں اس  ےہم جانتے ہیں کہ ہمارے خاندان کرونا وائرس کے پھیلؤ کو روکن

( تجویز کرتا DOHMHظان صحت )یارک شہر محکمئہ صحت اور ذہنی حفکو پھیلنے کے قابل ہیں اور اس وجہ سے نیو  COVID-19کے باوجود یہ 

ے، لیکن ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر جائیں تو چہرے کو ڈھانپیں یا ایک ماسک پہنیں۔ چہرے کو دھانپنا آپ کو انفیکشن لگنے سے نہیں بچا سکتا ہ

ڈھانپے بشمول دھول سے بچنے  کو چہرے کو ڈھانپنے میں کوئی بھی ایسی چیز شامل ہو سکتی ہے جو ناک اور منہ ۔سکتا ہے یہ دیگر افراد کی مدد کر

ظام کے کا ماسک، اسکارف اور بینڈاناز۔ طبی نگہداشت فراہم کنندگان کے ماسک کو استعمال نہ کریں کیونکہ ان کو طبی نگہداشت فراہم کرنے والے ن

ے افراد کے لیے بچا کے رکھنا الزمی ہے۔ حتی کہ آپ کے پاس چہرے کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز ہے پھر بھی جتنا بھی ممکن لیے کام کرنے وال

کثر ہو گھر پر رہیں اور دیگر افراد کے قریب جانے سے اجتناب کریں۔  چہرے کو ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ وائرس کے بارے میں مزید معلومات اور ا

  پر جائیں۔ nyc.gov/coronavirus ے والے سواالت کے لیے برائے مہربانیاوقات پوچھے جان
  

اہم کرنے کی ( کی برادری کے ہر بالغ فرد کی صحت، تحفظ اور اعلی معیار کی تعلیم فرDOEہم پانچوں بروز میں ہر ایک بچے اور محکمئہ تعلیم )

ا آپ اور آپ کے بچے  ا فوقتا ثابت کر  —اور تمام معلمین جو ان کو خدمات فراہم کرتے ہیں  —اولین ترجیحات کے ساتھ کام کرنا جاری رکھیں گے۔ وقتا

  رہے ہیں نیو یارک شہر کے پاس دنیا کے بہترین طلبا اور عملہ ہیں اور کوئی بھی چیز اس کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔ 
  

پر رابطہ کریں یا   311، مفت کھانوں اور بہت کچھ کے بارے میں کسی بھی سواالت کے لیے براہ کرم RECsموسم بہار کے وقفے، 

schools.nyc.gov  کو آپ کے استاد، پرنسپل، اور پر جائیں۔  ہمیشہ کی طرح، ریموٹ لرنگ اور آپ کے بچے کے لیے مسلسسل معلومات کے لیے آپ

  اسکول کے دیگر افراد سے رابطہ کرنا چاہیئے۔ 
 

  بخلوص،

 

Richard A. Carranza 
 چانسلر

 نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم

https://www.schools.nyc.gov/freemeals
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www.schools.nyc.gov/
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