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 2020ا�ست،  6
 

  ع��زی اہِل خانہ،
   

ف اور عملہ اور محکمئہ تعل�م منی ہم سب دن رات ستم�ب منی اسکول منی وا�� کو  ا�ک محفوظ اور  آپ � ب�� � اسکول � معلمنی
 ! ۔ ہمار� منصو�ب � ا�ک اہم ح� کا انحصار آپ پر �� جی� ہم ستم�ب � صحتمند جگہ بنا�ف � ت�اری � ل�ی مسلسل کام کر ر�� ہنی

، آج منی اضا�ف معلومات اور ا�ک اہم �اد دہایف � ساتھ تح��ر کر ر�ا ہوں۔    جانب بڑھ ر�� ہنی
   

۔ مخلوط  تعل�م کا مطلب �� کہ طلبا کچھ وقت اسکول �  اس وقت تمام اسکول ا�ک مخلوط (بلینڈڈ) تعل�� نمو�ف � ت�اری کر ر�� ہنی
، کویئ عمارت � اندر بذات خود موجو  ۔ اس موسِم خزاں منی

گ
، اور ہف�ت � با�ت دنوں منی گھر پر اپئف ر�موٹ تعل�م کو جاری رکھنی �  منی

گ
د�

۔ا ، ہم آپ � یہاں ب� اہِل خانہ، ک� ب� وجہ � �ف ر�موٹ لرنگ کا انتخاب کر سک�ت ہنی گر �ف ر�موٹ تعل�م آپ � ترجیح  ��
 ا�ک مخت� و�ب فارم مکمل کر�ف کا کہنی 

گ
�  schools.nyc.gov/returntoschool2020 ا�ست تک رابطہ کر� 7پر جمعہ،  311، �ا . 

، مگر اسکولوں کو دو�ارە کھول�ف �  ، آپ بعد منی مکمل ر�موٹ منی منتقل ہو�ف کا ف�صلہ کر سک�ت ہنی وع کر�ت ہنی ا�ر آپ مخلوط تعل�م �ش
ا�ست تک مطلع کر  7ر�موٹ کو ترجیح دی�ف والوں � کہنا چاہ�ت ہنی کہ ہمنی اس جمعہ،  100منص��ہ بندی منی مدد کر�ف �  خاطر ہم %

  دیں۔ 
 

 
   

   
، منی دو�ارە � ہمار� ر�نما اصولوں � بار� منی بتانا چا �ن �� ہوں ا�ر آپ غور کر ر�� ہنی کہ کو�سا تعل�� نمونہ آپ � ب�� � ل�ی بہ�ت

، اور اساتذە اع� مع�اری تعل�م دینا   گا جن
گ

: تمام طلبا ہف�ت منی پانچ دن تعل�م حاصل ک��ں � کا اطالق ہر طالب علم � تعل�م پر ہوتا ��
 جو تمام طلبا � تمام تعل�� ترتیبوں منی  ثقافئت طور پر اثر پذیر، سخت گ�ی اور �شونمایئ � ل�ی مناسب ہو۔ 

گ
  جاری رکھنی  �

   
 دونوں مخلوط اور مکمل ر�موٹ تعل�م � بار� منی م��د معلومات کا تبادلہ کر ر�� ہنی تا�ہ آپ � اس کا انتخاب کر�ف منی مدد ہم ذ�ل منی 
یہ خاندانوں � جانب جوالیئ � آخر منی بھی�ب گ�ئ اس خط  منی ر�موٹ اور مخلوط تعل�م منی مواز�ف � متعلق موجود معلومات  � جا س�۔

، جو آپ یہاں تالش کر سک�ت ہنی منی  اضافہ ک  schools.nyc.gov/messagesforfamilies.ر ر�ا ��
    

  تعل�م و تدر�س � اقسام 
  ف�صد ر�موٹ تعل�م منی حصہ � 100چا�� آپ کا بچہ مخلوط تعل�م �ا 

گ
)  اپ�ف اساتذە � ساتھ 1ر�ا ہو، انہنی تعل�م اس ط�ح موصول ہو �

  ) تف��ضات اور پروج�کٹس کو تمام تعل�� دن  اور ہف�ت � دوران خود مختاری � ساتھ مکمل کرنا ہو گا۔ 2براە راست باہ� تعلق ہو گا اور 
   

  اساتذە 
، ان � ۔ جبکہ کچھ محدود ر�موٹ تعل�م منی مشغول طلبا، ز�ادە تر ح� منی

گ
 اسکول کمیونئٹ � اساتذە � ذر��  تعل�م حاصل ک��ں �

وع ہو�ف � قبل انہنی مل�ف وا� مکمل ش�ڈول م وصول استثناء � ساتھ، اسکول بہ اسکول � بن�اد پر، والدین ان � بچوں کو تعل�� سال � �ش
۔ کر�ف پر  ان � اسکول کمیونئٹ � اساتذە �  تف��ض ک�ی جا   �ف � توقع رکھ سک�ت ہنی

   
  براە راست تعامل

 اور ساتھ � ان طلبا کو ب� جو مخلوط تعل�� نمو�ف منی اساتذە روزانہ براە راست 
گ

ف کو تعل�م  فراہم ک��ں � ہمار� مکمل ر�موٹ متعلمنی
ف � ل�ی پور� تعل�� دن � دوران  . اساتذە ہمار� سب � چھو�ٹ متعلمنی منٹ � ل�ی مسلسل) دورانیوں  15-20مخت� ( حصہ � ر�� ہنی

۔  اور طالب علم � �شو نما � سطح اور گ��ڈ سطح � مطابق اس کا دورانیہ بڑھا سک�ت ہنی
گ

ہم آ�ف وا� ہفتوں  منی براە راست تعل�م دیں �
۔

گ
  منی براە راست تعل�م � بار� منی م��د معلومات کا تبادلہ ک��ں �

ا�ر آپ اس موسم خزاں منی مکمل ر�موٹ تعل�م جاری 
رکھنا چاہ�ت ہنی تو ہم چاہ�ت ہنی کہ آپ وقت ا�ک 

 مخت� فارم مکمل ک��ں

https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020/health-and-safety
https://www.schools.nyc.gov/about-us/news/chancellor-s-message-for-families
https://www.schools.nyc.gov/about-us/news/chancellor-s-message-for-families
https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference
https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference
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  ش�ڈول کو شائع کرنا 

   تمام اسکول
گ

�موٹ ہنی اور ساتھ منی وە ب� وە جو مکمل ر  —تمام طلبا � ل�ی کالس ش�ڈول اور براە راست تعل�م کا ش�ڈول شائع ک��ں �
 تا�ہ آپ اپ�ف کام اور خاندایف ذمہ  —و ج

گ
. آپ کو پہ� � � ان ش�ڈول تک رسایئ مل جا�ئ � آن الئن مخلوط تعل�م منی حصہ � ر�� ہنی

 کہ طلبا کو اپ�ف اساتذە اور ہم جماعتوں � ساتھ  اع� مع�ار � باہ
گ

۔ اسکول ا� ب� �قیئف بنائنی � � دار�وں � منص��ہ بندی کر سکنی
   ل�ی مناسب وقت م�۔ تعلق �  

   
  براە راست معاونت 

ہم اساتذە � پاس ہر تعل�� دن منی طلبا اور اہل خانہ � ساتھ بذر�عہ وڈیو کانفر�س �ا ڻ�ل�فون � راب� � ل�ی مختص کردە وقت ہو گا۔ 
فت اور تعل�م � متعلق   کہ آپ اس وقت � فائدە اڻھا�ت ہو�ئ اپ�ف ب�� � پ��ش

گ
  ر�نمایئ اور جد�د معلومات حاصل ک��ں۔ چاہنی �

   
  کالس روم منی لنچ 

۔ بذات خود موجود طالب علم کا ز�ادە ترحاالت منی تعل�� وقت � دوران لنچ ہو گا، جو ہمار� کالس روم منی ناش�ت � نمو�ف � ط�ح ہو گا 
ی اسکولوں، لنچ � دوران، طلبا تعل�� �گرمیوں  جی�  مثال � طور پر، ال�مین�ٹ

گ
 جو ُپرلطف، مشغو� اور مقّوی ہوں �

گ
منی حصہ لنی �

، لنچ � دوران، طلبا  -مل کر باآواز بلند مطالعہ کرنا، سما�ب  جذبایت تعل�م اور موس��ت � ساتھ �س� بخش ہو۔ مڈل اور ہایئ اسکولوں منی
 � تعل�م اور اس وقت 

گ
۔ بذات خود موجود�

گ
و�ات تناول کر�ف � دا�ک مخصوص شع�ب منی مشغول ر�نی � � ل�ی اسکول  وران غذا اور م�ش

۔ 
گ

  مکمل صحت اور حفاظت � ر�نما خطوط کو برقرار رکھنی �
   

  برادری � تعم�ی کرنا 
�و، جو دن بھر مرکوز ر��ف اور انہنی کام�ایب � ل�ی ت�ار ک��ں۔ اس � تمام   جن � برادری � تعم�ی

گ
لبا کو طتمام طلبا � ا�� معموالت ہون�

۔ مثال � طور پر، یہ ا�ک روزانہ صبح  -برادری   جو ا�ک عام اسکول برادری کا الز� ُجز ��
گ

اور تعلقات بڑھا�ف � ا�� تج��ات فراہم ہوں �
منی جذبایت بہبود اور برادری � تعم�ی � متعلقہ �گرمیوں  -� مالقات پر مشتمل ہو سکئت �� جس منی اساتذە طلبا کو متعلقہ سما�ب 

، �ا روزانہ � آخری �گر� جس منی استاد دن بھر � تعل�م کا احاطہ کرتا �� اور طالب علم کو ا�� دن � ل�ی ت�ار کر  تا مشغول کر�ت ہنی
۔

گ
۔ جی� ہم اسکول � پہ� دن � جانب بڑھ ر�� ہنی اسکول اور اساتذە اس � بار� منی م��د  تبادلہ خ�ال ک��ں � ��  

  
  اعانت سما�ب جذبایت 

۔ طلبا اپ�ف اساتذە، ہم جماعتوں اور اسکو  ل ہم جان�ت ہنی کہ عال� و�ا منی موجودە حاالت، آپ اور آپ � بچوں � ل�ی بہت دشوار ر�� ہنی
۔ ا� وجہ �، ہم اساتذە، اسکول منی مبئف عم� اور طلبا کو دو�ارە � اسکول � عمارتوں منی اور تبد�لیوں منی  برادری � دور کر د�ی گ�ئ ہنی

۔ جذبایت �گرمیوں اور صدمات � متعلقہ نگہداشت کو دن بھر جتنا  -سما�ب   اس � عالوە، ہم  اپ�ف آپ کو ڈھال�ف � ل�ی وقت دے ر�� ہنی
 ممکن ہو س� گا تعل�� مضام

گ
ف � ہم آہنگ ک��ں � ۔ . نی

گ
   ہم تمام تعل�� سال منی ذہئف صحت � معاونتوں کو ب� ترجیح  دیں �

   
  گ��ڈ دینا 

 ا�ک جی� تعل�� تقاضوں کو پورا کرنا ہو گا، چا�� وە مکمل ر�موٹ �ا مخلوط تعل�م منی مشغول ہوں۔ جو استاد آپ �
�
 تمام طلبا کو الزما

۔ ب�� � کالس � کام �  فت جانچ�ف � ل�ی ا� �شک�ل دی�ف �ا تف��ضات منتخب کر�ف کا ذمہ دار �� جن نگرایف کر ر�ا �� وە طالب علم � پ��ش
، پورٹ فولیوز اور د�گر اقدامات شامل ہو سک�ت   منی طالب علم � مہارت جانچ�ف � ل�ی پروج�کٹس، آن الئن ط���ت � ذر�� �ا ان � بغ�ی

۔    ہنی
   

شک نہنی کہ وائرس اور تعل�م کو ان �ب نظ�ی حاالت منی جاری رکھ�ف � قابل�ت دونوں � بار� منی ہم سب �ف مارچ � اب اس منی کویئ 
 بل�ہ آپ � 

گ
ف پر سمجھوتا نہنی ک��ں � ۔ ا� وجہ � چا�� آپ �ف کویئ ب� تعل�� نمونہ منتخب ک��ں، ہم ک� چ�ی تک بہت س�کھا ��

ور�ات ب�� کو ز�ادە سخت گ�ی اور شم ۔ آپ � �ف
گ

ور�ات ور وە عملہ  -ول�ت � تدر�� تج��ات � گزار�ں � � ساتھ ساتھ آپ � بچوں ا�ف
۔  -جو انہنی خدمات فراہم کرر�ا ��    یہ ہمار� اسکول وا�� � منص��ہ بندی منی مسلسل مرکزی حیث�ت � حامل ہنی
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۔ ہم�شہ � مانند،  آ�ف واال سال ک�ا ال ر�ا �� � بار� منی تازە ت��ن معلومات ہم آ�ف وا� دنوں اور ہفتوں منی م��د معلومات فراہم ک
گ

��ں �
 schools.nyc.gov/returntoschool2020   جان�ف � ل�ی ہم آپ � ذ�ل کو د�کھ�ف � حوصلہ افزایئ کر�ت ہنی 

  
  خاندان کا ا�ک حصہ بن�ف کا شک��ہ۔ DOEآپ کا 

  
 

 بخلوص،

  
Richard A. Carranza  

  چا�سلر
  نی��ارک شہر محکٔمہ تعل�م 

   
   

 

 

https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020/health-and-safety
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020/health-and-safety
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