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 2020مارچ،  27

 
 محترم والدین اور سرپرست حضرات،

  
 ہوں گے۔ہمیں امید ہے کہ ہماری دنیا میں اس غیرمتوقع وقت کے دوران آپ اور آپ کے  خاندان محفوظ اور ڻھیک 

  
تک کی توسیع کی ہے۔ اس  2020اپریل،  15) نے اسکول کی الزمی بندی میں Andrew Cuomoاس صبح، گورنر اینڈریو کیومو (

 کو کھلیں گے۔ 2020اپریل،  20حکم کے تحت، ہیولیٹ ووڈمیر پبلک اسکولز اب دوباره بروز پیر، 
   

تک  8اپریل سے بدستور برقرار رہے گی۔ ریموٹ لرننگ اپریل  19 – 9چھڻی  براه کرم یہ جانیں کہ ہماری شیڈیول شده موسم بہار کی
جاری رہے گی، لیکن یہ موسم بہار کی چھڻی کے دوران انجام نہیں دی جائے گی۔ یہ ہمارے طلباء، عملہ، والدین، اور کمیونڻی کے 

یں زیاده اہم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی اس لیے آرام کرنے، پرسکون ہونے، اور دباؤ کم کرنے کے لیے وقت نکالنا پہلے سے کہ
 چھڻی کا پورا فائده اڻھائیں گے۔

  
 13اپریل، اور پیر،  10اپریل، جمعہ،  9یہ بات نوٹ کرنا اہم ہے کہ ہیولیٹ ہائی اسکول میں ناشتے اور کھانے کی تقسیم جمعرات، 

دوران بھی جاری رہے گی۔ ان تین دنوں میں کوئی بھی غذائی اپریل کے عالوه اسکول کی توسیعی بندی اور موسم بہار کی چھڻی کے 
 1:00دوپہر  –بجے  11:00خدمات انجام نہیں دی جائے گی۔ یاددہانی کے بطور، کھانے ہائی اسکول سے ہر ایک ایام ہفتہ میں صبح 

 بجے کے دوران لیے جاسکتے ہیں۔ براه کرم ایسٹ راک وے روڈ کے داخلہ سے داخل ہوں۔
   

وم ہے کہ ہم سبھی اپنی زندگیوں، اسکولز، اور کمیونڻی کے معمول پر واپس لولنے کا بے چینی سے انتظار کررہے ہیں۔ مجھے معل
اس ہدف کی تکمیل میں مدد کرنے کا سب سے کامل بہترین طریقہ صحت سے متعلق پیشہ ور افراد کے مشوره کی پیروی کرنا ہے۔ 

احساسات کے بارے میں بتایا اور دعوی کیا کہ وائرس خالف بہترین تحفظ گھر پر رہنا ڈسڻرکٹ کے معالج، ڈاکڻر بلنڈیرمان نے، ان 
ہے۔ چھوڻے موڻے ضروری کام کرتے وقت، انہوں نے سماجی دوری بنائے رکھنے اور گھر سے باہر کی سحطوں کے رابطہ میں 

 آنے کے بعد اپنے چہرے کو چھونے سے بچنے کا مشوره دیا ہے۔
   

جانیں کہ ہیولیٹ ووڈمیر پبلک اسکولز کے پورے عملہ کی خواہش ہے کہ اس چیلینج بھرے وقت میں آپ اور آپ کا خاندان براه کرم یہ 
ڻھیک رہے۔ مجھے ثابت قدمی کے ساتھ اس بات پر یقین ہے کہ ہم اس بحران سے ایک مضبوط ترین اور زیاده خیال رکھنے والی 

 کمیونڻی کے بطور ابھریں گے۔
   

 حفوظ رہیں، اور ڻھیک رہیں۔براه کرم م
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