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 2020مارچ,  15
 

 محترم والدین اور سرپرست،
 

مارچ  16) نے پیر، Laura Curranجیسا کہ آج اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے، نساؤ کاؤنڻی کے ایگزیکڻو لورا کرن (
پاس اس توسیعی  مارچ تک سبھی سکول ڈسڻرکٹ کو بند کرنا الزمی قرار دیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے 27جمعہ،  -

بندی کے بارے میں متعدد سواالت ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس خط سے آپ کو اگلے دو ہفتوں تک منصوبہ بندی کرنے میں 
 مدد ملے گی۔

 
براه کرم یہ جانیں کہ اس بندی کا مطلب ہے کہ تمام ضلعی تقریبات، ایتھلیڻک مقابلے، اور تفریح اور بالغ کی تعلیمی 

  سرکاری سکولوں کے لیے نقل و حمل فراہم نہیں کی جائیں گی۔-سوخ رہیں گی۔ غیرسرگرمیاں سبھی من
 

میں تمام طلباء کے لیے ڈیجیڻل آموزش شروع کرنے کی تیاری کررہا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے،  P-12ضلع گریڈز 
یت کریں گے۔ تدریس گریڈ کی مارچ کو دن کے اختتام پر اساتذه آپ سے اور اپنے طلباء سے بات چ 16کل بروز پیر، 

   سطح اور استاد کے لحاظ سے مختلف ہوں گی اور ان میں درج ذیل شامل ہوں گی:
 

: اساتذه تدریسی مواد، اسائنمنڻس کا اشتراک کرنے، اور/ یا ہدایات پیش کرنے کے لیے والدین سے ای P-5گریڈز  •
) کے ساتھ بات چیت Seesaw, Google Classroomمیل، یا اپنے قائم شده مواصلتی پلیٹ فارم (جیسے 

 کریں گے۔
: مواصلت المحدود کیمپس پیرنٹ پورڻل کے ذریعہ انجام دی جائے گی جہاں اساتذه تدریسی مواد تک 12-6گریڈز  •

   رسائی کرنے، اسائنمنڻس مکمل کرنے، اور کام کو جمع کرنے سے متعلق عمل کا خاکہ پیش کریں گے۔

کے طلباء  P-5اپنی ویب سائٹ پر ڈیجیڻل لرننگ سیکشنز کو فروغ دیا ہے جو کہ گریڈز ہمارے تین الیمنڻری سکولوں نے
 کے لیے اضافی وسائل فراہم کرے گی۔ ان سیکشنز تک ذیل کے لنکس پر کلک کرکے رسائی کی جاسکتی ہے:

 
FECC:  کے -پریUکلک کریں۔یہانپہال گریڈ   کلک کریں یہان؛ کنڈرگارڻن کلک کریں یہاں 

 
:HES کلک کریں یہاں 

 
:OES کلک کریں یہاں 

یہ جاننا اہم ہے کہ طلباء کو آن الئن کام جمع کرنے میں دشواری کا سامنا ہونے پر ان سے جرمانے نہیں وصولے جائیں 
 اصل ہوگا۔گے، اور ان کے پاس سکول واپس کھلنے پر اپنے کام کو واپس کرنے کا موقع ح

 
اگر آپ کے بچہ کی ڈسڻرکٹ یا ذاتی ڈیوائس تک رسائی نہیں ہے، یا آپ کو مفت وائی فائی تک رسائی کے لیے ہدایات 

بجے تک رابطہ کریں۔ 1:00دوپہر  - 11:00جمعہ صبح -درکار ہیں، تو براه کرم ہیولیٹ ہائی سکول سے، اس ہفتہ میں پیر
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سے داخل ہوں، جہاں سیکیورڻی آپ کو پک اپ کے لیے ہدایات فراہم کریں  براه کرم ایسٹ راک وے سڑک والے دروازے
 سے رابطہ کریں۔ woodmere.net-akavanagh@hewlettگے۔ اگر آپ کے پاس اضافی سواالت ہیں، تو براه کرم 

 
ت اور تخفیف شده لنچ پروگرام کے تحت ناشتہ اور لنچ فراہم کرے گا۔ ہر ڈسڻرکٹ طلباء کو سکول بند ہونے کے دوران مف

بجے کے درمیان مفت کھانے تقسیم کیے جائیں گے۔ براه کرم پارکنگ الٹ میں  1:00دوپہر  - 11:00ایام ہفتہ میں صبح 
   ۔ایسٹ راک وے سڑک والے دروازے سے داخل ہوں، جہاں سیکیورڻی والے آپ کو ہدایت فراہم کریں گے

 
ڈسڻرکٹ کی صورتحال پر تازه ترین معلومات کے لیے براه کرم ہماری ویب سائٹ کے خصوصی سیکشن مالحظہ کرتے 

رہیں۔ اس پر نیشنل ایسوسی ایشن آف اسکول سائیکالوجسٹ کی بچوں کے ساتھ وائرس اور اس کے عالمی مضمرات پر بات 
  کلک کرکے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔یہانکرنے والے مضمون کا لنک بھی موجود ہے۔ ویب سائٹ تک 

 
میری تمنا ہے کہ آپ اور آپ کا خاندان اس تیزی سے نموپذیر صورتحال کے دوران ڻھیک رہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بندی 

راه کرم یہ جانیں کہ ہم کسی بھی ممکنہ طریقے سے آپ کی مدد ہمارے کئی خاندانوں کے لیے دشوار طلب ہوسکتے ہیں۔ ب
   کے لیے تیار ہیں۔ ضروری ہونے پر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے،

 
آپ کی فہم کے لیے پیشگی طور پر شکریہ کیونکہ ہم ایک کمیونڻی کے بطور اس غیریقینی صورتحال پر نظر رکھے 

  ہوئے ہیں۔
 
 

 بصد احترام،
 

Ralph Marino, Jr. 
 

 .Ed.D، جونیئر، )Ralph Marinoرالف مارینو ( 
  سپرنڻنڈنٹ
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