
 
 کورونا وائرس سے متعلق ردعمل

 3/19/20نظرثانی  --اکثر پوچھے جانے والے سواالت 

 کیا ڈسڻرکٹ اپنے طلباء کو کھانا فراہم کرے گا؟
NYSED  ،مارچ کو اپ ڈیٹ کیا گیا، جو ڈسڻرکٹ کو تمام طلباء کو ناشتہ اور لنچ فراہم  17کا رہنما

 -بجے  11:00کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کھانے ہیولیٹ ہائی اسکول میں ہر ایک ایام ہفتہ میں صبح 
 بجے کے دوران تقسیم کیے جائیں گے۔ براه کرم پارکنگ الٹ میں ایسٹ راک وے سڑک 1:00دوپہر 

  والے دروازے سے داخل ہوں، جہاں سیکیورڻی والے آپ کو ہدایت فراہم کریں گے۔

اگر میرے بچہ کی ذاتی کمپیوڻنگ ڈیوائس تک رسائی نہ ہو اور/ یا وائی فائی تک رسائی حاصل کرنے 
 میں پریشانی ہو تو کیا ہوگا؟

کی بنیاد پر مستعار دے سکتا ڈسڻرکٹ کے پاس ڈیوائسز کی محدود سپالئی ہے اور یہ پہلے آؤ، پہلے پاؤ 
اگر آپ کے بچہ کی ڈسڻرکٹ یا ذاتی ڈیوائس تک رسائی نہیں ہے، یا آپ کو مفت وائی فائی تک   ہے۔

مارچ کو صبح  20-16جمعہ -رسائی کے لیے ہدایات درکار ہیں، تو براه کرم ہیولیٹ ہائی اسکول پر، پیر
ایسٹ راک وے سڑک والے دروازے سے  بجے تک تشریف لے جائیں۔ براه کرم1:00دوپہر  - 11:00

اگر آپ کے پاس اضافی  داخل ہوں، جہاں سیکیورڻی آپ کو پک اپ کے لیے ہدایات فراہم کریں گے۔
  پر رابطہ کریں۔ woodmere.net-akavanagh@hewlett سواالت ہیں، تو براه کرم 

 ن ڻیچنگ پلیٹ فارم کو استعمال یا الزمی قرار کیوں نہیں دے رہا ہے؟ڈسڻرکٹ آن الئ
تدریسی تسلسل کی فراہمی کو جاری رکھنے کی ہماری حالیہ کوشش ارادی طور پر عملہ اور طلباء کو 

حد تک  مواصلت کرنے میں لچک پذیری کی اجازت دینے، بامعنی کام انجام دینے، اور ممکنہ آخری
ہم اپنے عملہ، طلباء، یا والدین کو نئے ڻولز کو استعمال کرنے کے   کی تیاری تھی۔تعاون فراہم کرنے 

طریقے کے بارے میں پوچھنے کے تئیں کافی محتاط تھے کیونکہ ہم نے اسے اس نئے، ریموٹ آموزشی 
خاندان کے حرکیات اور عملہ اور طلباء کے سخت شیڈیول کے بارے میں   ماحول میں تبدیل کردیا ہے۔

ہمارے بہت سارے اساتذه اپنے بچوں کے ساتھ گھر پر ہیں، جہاں ان کے   نمایاں تشویشات الحق تھی۔بھی 
اوپر ہیولیٹ ووڈمیر کے طلباء کی ذمہ داری کے عالوه، کچھ حد تک ان کے اپنے بچوں کی تعلیم کی ذمہ 

ہم   تشویشات ہیں۔ ہمیں طلباء کے بہت زیاده دیر تک اسکرین پر رہنے کے بارے میں بھی  داری بھی ہے۔
اپنے منصوبہ کی اثر انگیزی کی لگاتار نگرانی کریں گے، اور موجوده بحران کے رونما ہونے پر 

  ترمیمات کریں گے۔

 کے طلباء کے لیے ریجنڻس امتحان اور ڻیسڻس انجام دے گا؟ 8-3ابھی بھی گریڈز  NYSEDکیا 

غور کررہا ہے، جس میں نیویارک کو وفاقی طور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ریاست فی الحال کئی اختیارات پر 
 8-3پر الزمی تشخیصات سے چھوٹ دینے کے لیے استثناء طلب کرنا شامل ہے (جیسے 

ریاست کی فیصلہ سازی کے بارے میں تازه ترین رہنے کے لیے، آپ ان کے کورونا وائرس   ڻیسڻنگ)۔
کے لیے تفویض کرده ویب صفحہ پر جاسکتے 
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http://www.p12.nysed.gov/sss/schoolhealth/schoolhealthservices/coronavir ہیں:
us.html 

 ڻیسڻس دینے کی توقع کریں گے؟ AP) طلباء ابھی بھی APکیا ایڈوانسڈ پلیسمنٹ (

 APکالج بورڈ نے ایک ویب صفحہ تیار کیا ہے جو کورونا وائرس سے متاثره اسکولوں کے لیے 
اسے یہاں تالش کیا جاسکتا   پروگرام سے متعل اپ ڈیٹ فراہم کرتا ہے۔

changes/coronavirus-ap/news-tps://apcentral.collegeboard.org/aboutht- ہے:
update 

 ایڈمنسڻریشنز کے بارے میں اپ ڈیٹ کیسے حاصل کرسکتا ہوں؟ SAT/ACTمیں آنے والے 

نے ویب صفحات تیار کیے ہیں جو کورونا وائرس سے متاثره اسکولوں کے لیے  ACTکالج بورڈ اور 
SAT/ACT انہیں یہاں تالش کیا جاسکتا ہے:  ے متعلق اپ ڈیڻس فراہم کرتے ہیں۔ایڈمنسڻریشنز س 

disasters-https://pages.collegeboard.org/natural    SAT: 

https://www.act.org    ACT:/ 

 کیا اس کا موسم بہار کی تعطیالت پر قریبی اثر پڑے گا؟

اپریل کے لیے شیڈیول شده ہیں، لیکن یہ گورنر اور/ یا کاؤنڻی  17-9موسم بہارکی تعطیالت ابھی بھی 
 کے ایگزیکیڻو آرڈر کا مستوجب ہے۔

) ہے، تو کیا اسے متعلقہ خدمات تک رسائی IEPکے پاس انفرادی تعلیمی منصوبہ ( اگر میرے بچہ
 ہوگی؟

چونکہ اس بندی کے دوران براه راست خدمات کی فراہمی نہیں ہوگی، آپ کے بچہ کے سروس فراہم کننده 
ا بچہ (کنندگان) آپ کے ساتھ مشموالت کا اشتراک کریں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ آپ ک

بامعنی کام میں مصروف عمل ہوپائے جو پہلے پڑھائے گئی اہلیتوں کو تقویت دینے اور اسے برقرار 
آپ کو اپنے بچے کو ممنکہ حد تک استقامت اور استحکام فراہم کرنے کی   رکھنے کی اجازت دے گا۔

  ترغیب دی جاتی ہے۔

 جام دی جائیں گی؟میڻنگیں اسکول کی توسیعی بندی کے دوران ان 504اور  CSEکیا 

 16ساالنہ نظرثانی، دوباره تجزیہ، ابتدائی اہلیت کے تعین کے شیڈیول کے سلسلے میں، ڈسڻرکٹ پیر، 
مارچ سے شروع  19مارچ تک تمام میڻنگوں کو دوباره شیڈیول کرے گا اور جمعرات،  18مارچ تا بدھ، 

میڻنگ کے صدرنشیں اور/ یا کلرک   ہونے والی شیڈیول شده میڻنگ کو دور (ریموٹ) سے انجام دے گا۔
عملہ آپ کے رابطہ کی معلومات کی تصدیق کے لیے آپ کے ساتھ فون اور ای میل کے ساتھ رابطہ میں 

اگر آپ اس بات کو ترجیح   رہیں گے اور آپ کے ساتھ میڻنگ کی الزمی تفصیالت کا اشتراک کریں گے۔
کھلنے تک ملتوی کردیا جائے اور اسے  دیتے ہیں کہ آپ کے بچہ کی میڻنگ کو اسکول کے دوباره
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پر  516.792.4804شخصی طور پر انجام دیا جاسکتا ہو، تو براه کرم خصوصی تعلیم کے آفس سے 
 رابطہ کریں۔
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