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27  ،  2020جوالئی

 

  عزیزی اہِل خانہ،

   

۔ ستمیر جلد یہ آجائی گا،  یت ےس ہیر اور اس موسِم گرما میر چھٹیوں ےس لطف اندوز ہورہے ہیر مجھے امید ہے کہ آپ اور آپ ےک بچے خیر

بنائے ےک لیر آپ کو معلوم ہو کہ گفتگو ےک بارے میر باخیر رکھنے ےک لیر لکھ رہا ہوں اور یہ یقینے  2020-21اور میر آج آپ کو تعلییم سال 

، میر اس  میر کس طرح شامل ہوں۔ تمام موسم گرما ےک دوران، خزاں ےک لیر طریِق کار یک وضاحت کرنے ےک لیر ہم انتھک کام کررہے ہیر

۔  —ےک بارے میر واضح رہنا چاہتا ہوں جو ہم جانیے ہیر    اور جو ہم اب تک نہیر جانیے ہیر

  

  اختیاراتآپ ےک تعلییم 

   

 میر یا گھر پر۔ جیسا کہ پہےل اعالن
ے

، چاہے بذاِت خود موجودیک
ے

 سب ےس پہےل: نیویارک شہر ےک طلبا ہفتہ میر پانچ دن تعلیم حاصل کریں ےک

، جس میر طلبا کو ہفیے ےک کچھ حےص میر اسکول میر  ، اسکول مخلوط تعلیم )بلینڈڈ لرننگ( یک منصوبہ بندی کررہے ہیر کیا گیا ہے

۔ کوئی بیھ اہِل خانہ، کیس بیھ وجہ ےس ت
ے

، اور ہفیے ےک دورسے دنوں میر وہ گھر ےس ریموٹ لرننگ جاری رکھیر ےک
ے

دریس دی جائی یک

یت جس حد تک حفاظت ےک ساتھ ممکن ہو ذائے طور پر  ۔ ہم جانیے ہیر کہ اہِل خانہ یک اکیر رصف ریموٹ لرنگ کا انتخاب کر سکیے ہیر

 میر تدریس چاہنے 
ے

 ےک ساتھ موجودیک
ے

، اور صحت اور حفاظت ےک مطلوبات یک ہم آہنگ ہم ہر موڑ پر اس میر زیادہ ےس زیادہ اضافہ  ہیر

۔ تاہم، اگر آپ اپنے بچے ےک لیر مکمل ریموٹ لرننگ کا انتخاب کرنا چاہنے ہیر اور آپ ئے ہمیر ابیھ تک مطلع نہیر  
ے

کیا کرنے پر کام کریں ےک

، براِہ مہربائے  ۔ آپ ایک ویب فارم اگست تک ہم 7ہے یر مطلع کریں تاکہ اسکول اسےک مطابق منصوبہ بندی کرسکیر

schools.nyc.gov/returntoschool2020  کو کال کریں۔  311پر مکمل کرسکیے ہیر یا  

   

، ہم ئے چند اہم موازنے تیار کیر ہیر کہ آپ تدریس ےک ہر نمونے ےس کیا توقع کرسکیے آپ کو ایک زیادہ باخیر انتخاب کرنے میر   مدد ےک لیر

، جو آپ کو اس خط  وہ تمام تعلییم سال ےک دوران، نومیر  ہیر
ے

۔ وہ خاندان جو مکمل ریموٹ تدریس کا انتخاب کریں ےک
ے

ےک آخر میر ملیر ےک

وع، سہ مایہ بنیاد پر مخلوط تدریس میر  ۔ واپس ےس رسر   آسکیے ہیر

   

، آپ اور آپ کا بچہ ابیھ بیھ مندرج ہے اور آپگ  اس ےس قطع نظر کہ آپ اسکول میر بذاِت خود موجود ہیر یا ریموٹ لرننگ کررہے ہیر

۔ آپ ےک بچے کا شیڈول اور تعلییم تجرنر کو اسکول مکمل طور پر منظم کرے گا۔ ان طلبا یک زیاد یت اسکول برادری کا ایک حصہ ہے ہ تر اکیر

۔ جبکہ اسکول بہ اسکول یک بنیاد پر 
ے

 جو مکمل ریموٹ لرننگ میر حصہ لیر ےک
ے

کو ان ےک اسکول ےک اساتذہ ےک ذریےع تعلیم دی جائی یک

، آپ کو اپنے بچے ےک لیر انےک اسکول ےس تفویض کردہ اساتذہ یک توقع کرئے چاہینی جب وہ تعلییم سال  کچھ محدود انحراف ہوسکیے ہیر

وع  ۔رسر
ے

  ہونے ےس قبل اپنا شیڈول موصول کریں ےک

   

 جیےس جیےس صحتیائے 
ے

۔ ہم ترمیمات کرنا جاری رکھیر ےک ، ہمارے لیر لچکدار ہونا الزیم ہے اب جبکہ ہمارے منصونر تکمیل پا رہے ہیر

۔ 
ے

  صورِت حال تبدیل ہویک

   

  زیادہ تعلیم کس طرح حاصل کریں 

   

، ہم اسکول طریق کار ےک بارے میر مزید معلومات  ۔ براِہ  schools.nyc.gov/returntoschool2020ہر ہفیے
ے

پر شائع کرنے رہیر ےک

۔ اس صفچ پر، آپ کو جسمائے تعلیم، فنون یک تعلیم اور مزید ےک بارے میر  مہربائے اس صفچ پر نشان لگائیر اور اکیر اس پر  جائیر

http://schools.nyc.gov/returntoschool2020
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۔ ہم اس تمام طریِق کار ےک دوران آپ ےک تحمل اور لچکداری یک گزارش کرنے ہیر جبکہ ہم اپنے اساتذہ، پرنسپل اور اسکول
ے

 معلومات ملیر یک

اک میر کثیر منصوبہ بندی پر کام کرر ۔میر قائم عمےل ےک اشیے   ہے ہیر

   

۔ ہم آپ ےک لیر محکمئہ تعلیم ےک ساتھ آئے واےل سال پر گفتگو کرنے ےک متعدد  آپگ آواز اور تبرصات اہم ہیر جبکہ ہمارا کام جاری ہے

۔ ہم ئے اپنا پہال شہر پیما معلومائے اجالس 
ے

، اور ہم امید کرنے ہیر کہ آپ مرصوِف عمل ہونگ جوالئی کو  16مواقع تشکیل دے رہے ہیر

۔ براِہ مہربائے آئے واےل معلومائے اجالسوں میر منعقد کیا ت ھا، اور تمام شہر ےک خاندانوں یک جانب ےس متعدد عمدہ تجاویز موصول یک تھیر

؛ بدھ،  28ےس ایک میر ہمارے ساتھ شامل ہوں، منگل،  اگست۔ آپ رجسیر کروانے اور ایک سوال  27اگست؛ اور جمعرات،  12جوالئی

۔   schools.nyc.gov/returntoschool2020 درج کروانے ےک لیر    پر جاسکیے ہیر

   

دین ےک اجالس اسےک عالوہ، ہر اسکول مجوزہ اسکول شیڈول پر بات چیت کرنے اور آئے واےل سال یک منصوبہ بندی کا جائزہ لینے ےک لیر وال

، اور ہم کمیوننر اور ایڈوکیٹ راونڈ ٹیبل اجالسوں،
ے

اجتمائی تعلییم کونسل قائدین اور منتخبہ افرسان اور دیگر ےک ساتھ  منعقد کریں ےک

۔ 
ے

  بات چیت کا انعقاد کریں ےک

   

، ہمارے طلبا، اساتذہ، عمےل اور خاندانوں یک صحت اور تحفظ ےک لیر ہماری عہد   جبکہ ہمارے اردگرد یک دنیا مسلسل تبدیل ہوریہ ہے

 جو آپ ےک بچے کو 
ے

، اور ساتھ یہ مساوات اور فضیلت پر ہماری توجہ بیھ۔ ہم وہ سب فراہم کرنا جاری رکھیر ےک  مستحکم ہے
ے

بستگ

، یہ جانیے ہونی کہ اس بحران ئے ہر عمر ےک نیویارک مکینوں پر صدمائے اثر ڈاال ہے   تعلییم کامیائر ےک لیر درکار ہے
ے

۔ ہم یہ یقینے بنائیر ےک

۔      کہ آپگ بچے کو اپنے اسکول برادری میر پذیرائی اور معاونت کا احساس ہو، چاہے کچھ بیھ ہوجائی

   

: آپ  اک جاری رکھنے کا شکریہ۔ میر یہ پہےل بیھ کہہ چکا ہوں لیکن اس میر اب بیھ کم صداقت نہیر ہے اپنے تبرصات اور سواالت کا اشیے

۔  ہمارے اہم تری اکت دار ہیر اور میر آپ کا آج اور ہر دن شکرگزار ہوں۔ براِہ مہربائے محفوظ اور صحتمند رہیر   ن رسر

   

 بخلوص،

  

Richard A. Carranza 

  چانسلر

  نیویارک شہر محکٔمہ تعلیم 
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  2020-21 ریموٹ اور بلینڈڈ لرننگ تجربات کا موازنہ: تعلییم سال   

   لرننگ تجربہ مکمل ریموٹ

  گھر پر مکمل ریموٹ تدریس

    مخلوط )بلینڈڈ( تدریس تجربہ

اسکول عمارتوں میں بذاِت خود تعلیم حاصل کرنا اور گھر پر 

اج ز   ریموٹ تدریس کا امت 

طلبا ہر روز گھر ےس عمر ےک متناسب، معیارات پر مبنز معمول ےک 
۔    شیڈول میں ریموٹ لرننگ میں حصہ لیت  ہیں

   
  طلبا ہر روز اساتذہ ےس )براہ راست( رواں تدریس موصول

۔ 
ے

  کریں ےک
  
  ۔ اسگ مقدار بلحاظ

ے
ہر کالس میر رواں تدریس شامل ہویک

، اس پر منحرص کہ نشو ونما ےک اعتبار ےس 
ے

گریڈ مختلف ہویک
۔   کیا مناسب ہے

  
  طلبا اسباق اور کام جمع کروانے ےک لیر محکمئۃ تعلیم کا منظور

 Google یا iLearnNYCکردہ آن الئن پلیٹ فارم )جیےس 

Classroom متعدد زبانوں میر دستیاب ،
ے

( استعمال کریں ےک
۔     ہے

  
  طلبا آن الئن ماحول میر مکمل کالس، چھونر گروپ اور / یا

، اور ساتھ یہ اپنے انفرادی تدریس کا تجربہ حاصل کریں 
ے

ےک
اک۔    کالس ہمرسوں اور اساتذہ ےک ساتھ اشیے

  
  کہ طلبا کو 

ے
ہم یہ یقینے بنائے یک ہر ممکن کوشش کریں ےک

۔  ے ملیر   تمام سال مسلسل ویہ معلمیر
  
  طلبا اور عمےل یک ذہنے صحت اور بہبود کو یقینے بنائے ےک لیر

پر زور جذبائے تدریس  -تمام اسکول برادریوں میر سماجر 
  ہوگا۔  

  
  طلبا وڈیو ریکارڈ کردہ اسباق، تفویضات اور کاموں تک رسائی

۔ 
ے

  حاصل کریں ےک
  
  اساتذہ ریموٹ لرننگ پلیٹ فارمز، فون کالز، ای میلز، وڈیو

، بروقت تبرصات  ہ ےک ذریےع طلبا کا کام دیکھنے چیٹ وغیر
ورت تدریس کو ہم آہنگ کرنے ےک  فراہم کرنے اور حسِب رصے

۔لیر 
ے

  طلبا اور خاندانوں کو باقاعدہ مرصوِف عمل رکھیر ےک
  
  طلبا اور خاندانوں کو تدرییس رسگرمیوں میر مدد ےک لیر ایک

۔ 
ے

  بہ ایک معاونت تک رسائی ہویک

، بذاِت خود تعلیم  طلبا کچھ دن عمر ےک متناسب، معیارات پر مبنز
، اور ہفی  ےک دیگر  ےک لیں 

ے
دنوں  اسکول یک عمارتوں میں جائیں ےک

۔ 
ے
  میں گھر پر ریموٹیل تدریس جاری رکھیں ےک

   
  طلبا اپنے اسکول یک ،  ےک دنوں میر

ے
بذاِت خود موجودیک

۔  
ے

کت کریں ےک   عمارتوں میر کالسوں میر رسر
  
  ،طلبا ےک پاس مکمل کالس ،  ےک دنوں میر

ے
بذاِت خود موجودیک

چھونر گروپ اور انفرادی کام اور کالس ہمرسوں اور اساتذدہ 
اک کا موقع ہوگا۔ ےک    ساتھ اشیے

  
  طلبا اسباق اور کام جمع کروانے ےک لیر محکمئۃ تعلیم کا منظور

 Google یا iLearnNYCکردہ آن الئن پلیٹ فارم )جیےس 

Classroom متعدد زبانوں میر دستیاب ،
ے

( استعمال کریں ےک
۔    ہے

  
  کہ طلبا کو 

ے
ہم یہ یقینے بنائے یک ہر ممکن کوشش کریں ےک

 اور ریموٹیل اساتذہ ےک ایک یکساں  بذاِت 
ے

خود موجودیک
، جو تمام سال ےک دوران  مجموےع ےک ذریےع تعلیم دی جائی

تسلسل قائم رکھنے اور تدریس کو بڑھائے ےک لیر ملکر کام کریں 
۔  

ے
  ےک

  
  طلبا اور عمےل یک ذہنے صحت اور بہبود کو یقینے بنائے ےک لیر

جذبائے تدریس پر زور  -تمام اسکول برادریوں میر سماجر 
  ہوگا۔ 

  
  طلبا وڈیو ریکارڈ کردہ اسباق، تفویضات اور کاموں تک رسائی

۔   
ے

  حاصل کریں ےک
  
  ،اساتذہ بذات خود اور ریموٹ لرننگ پلیٹ فارمز، فون کالز

، بروقت  ہ ےک ذریےع طلبا کا کام دیکھنے ای میلز، وڈیو چیٹ وغیر
ورت تدری س کو ہم آہنگ تبرصات فراہم کرنے اور حسِب رصے

کرنے ےک لیر طلبا اور خاندانوں کو باقاعدہ مرصوِف عمل 
۔  

ے
  رکھیر ےک

  
  طلبا اور خاندانوں کو تدرییس رسگرمیوں میر مدد ےک لیر ایک

۔ 
ے

  بہ ایک معاونت تک رسائی ہویک
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