
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020مارچ،  11

 محترم والدین اور سرپرست،

کے رابطے میں ہے۔ ان جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کورونا وائرس کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ مسلسل مقامی، ریاستی، اور سرکاری ایجنسیوں 

، ریاست نیویارک محکمۂ صحت، ریاست نیویارک کا محکمہ تعلیم، اور نساؤ (CDCایجنسیوں میں سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن )

 کاؤنٹی محکمۂ صحت شامل ہیں۔

ہمیں ایسا کرنے کی کوئی خصوصی سکول بند کرنے سے متعلق کوئی فیصلے ان اور دیگر ایجنیسوں کی ہدایت پر کیے جائیں گے۔ اگرچہ 

ہدایت موصول نہیں ہوئی ہے، تاہم ڈسٹرکٹ ضلعی پیمانے پر توسیعی سکول بندی کی کسی خالف قیاس صورت میں )تین دنوں سے زیادہ( 

اس میں تدریس جاری رکھنے کے لیے ناگہانی منصوبے تیار کر رہا ہے۔ یہ منصوبے گریڈ سطح اور ٹیچر کے لحاظ سے مختلف ہوں گے اور 

 درج ذیل شامل ہوں گے:

  گریڈP-5 اساتذہ والدین کے ساتھ بذریعہ ای میل یا ان کے مقررہ مواصالتی پلیٹ فارم )یعنی :Seesaw, Google 

Classroomکے ذریعہ، تدریسی مواد، اسائنمنٹس، اور/یا جمع کرنے کی ہدایات کے لیے مواصلت کریں گے۔ ) 

   مواصلت 12-6گریڈز :Infinite Campus  والدین کے پورٹل کے ذریعہ ہوگی جس میں ٹیچرز تدریسی موادوں تک

   رسائی، اسائنمنٹس مکمل کرنے، اور کام جمع کرنے کے طریق کار کی وضاحت کریں گے۔

 رجوع کریں۔ یہاںدستاویز اور ہماری ویب سائٹ کے سیکشن سے  FAQبراہ کرم منسلکہ مزید معلومات کے لیے 

براہ کرم اس بات کو جانیں کہ ڈسٹرکٹ صفائی کے سخت پروٹوکول کو برقرار رکھ رہا ہے جس میں ہماری عمارتوں میں سبھی زیادہ چھوئی  

جانے والی سطحوں، بشمول ہینڈ ریل، دروازے کے نابز، بجلی کے بٹن، نل، اور پُش بارز وغیرہ کی روزانہ جراثیم ربائی کی جارہی ہے۔ یہ 

 عدد وبائی امراض کے تئیں مناسب ردعمل کو یقنیی بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔پروٹوکول مت

کمیونٹی کے سبھی ممبران کے لیے یہ بات بدستور اہم ہے کہ وہ کسی بھی وبائی یا متعدی تنفسی مرض کے تئیں انسدادی کارروائی کریں۔ ان 

ٹشو سے ڈھکنا )اور ٹشو کو ضائع کردینا(؛ اپنی آنکھوں، ناک یا منہ کو  میں شامل ہیں: کھانستے یا چھینکتے وقت اپنے منہ اور ناک کو

چھونے سے گریز کرنا، اکثر اور اچھی طرح سے اپنے ہاتھ دھونا؛ بیمار لوگوں کے رابطے میں آنے سے بچنا، اور بیمار محسوس کرنے پر 

 گھر پر ہی رہنا۔

ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم مزید معلومات موصول ہونے پر آپ کو تازہ حاالت  جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری کمیونٹی کی صحت اور سالمتی

 سے باخبر رکھیں گے۔

 مخلص، 

Ralph Marino, Jr. 
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