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FECC/HES/OES ،طلباء کے محترم والدین اور سرپرست حضرات 
 

اپریل کو پہلی فرصت میں دوباره  20میں نے آپ کو مطلع کیا تھا کہ ہیولیٹ ووڈمیر پبلک اسکولز اب بروز پیر،  مارچ کو، 27بروز جمعہ، 
کھلیں گے۔  اس معلومات کے ساتھ، یہ ضروری ہے کہ ہم اس بندش میں آپ کے بچہ کی تعلیم پر پڑنے والے اثر کے بارے میں آپ سے 

ارے میں تشویشات قابل فہم ہیں، یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہماری اعلی ترین ترجیح لگاتار بات کرتے رہیں۔  چونکہ تدریس کے ب
 بدستور ہمارے طلباء، عملہ، اور کمیونڻی کی صحت اور سالمتی ہے۔

 
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تدریسی تسلسل کی فراہمی کو جاری رکھنے کی ہماری کوشش ارادی طور پر عملہ اور طلباء کو مواصلت 

حد تک تعاون فراہم کرنے کی تیاری تھی۔  بندش کے  رنے میں لچک پذیری کی اجازت دینے، بامعنی کام انجام دینے، اور ممکنہ آخریک
پہلے دن سے ہی، ہم نے ریموٹ تدریس کو عمل میں الیا ہے اور انہیں ڈیوائسز اور کھانا فراہم کرنا شروع کیا ہے جنہیں اس کی ضرورت 

نئی مہم کے سفر میں شامل ہوئے ہیں، ہم اپنے عملہ، طلباء، یا والدین کو نئے ڻولز کو استعمال کرنے کے طریقے کے  تھی۔ چونکہ ہم اس
بارے میں پوچھنے کے تئیں کافی محتاط تھے کیونکہ ہم نے اسے اس نئے، ریموٹ آموزشی ماحول میں تبدیل کردیا ہے۔  گزشتہ دو ہفتہ کی 

ے نئے ڻولز اور طریقوں کے ساتھ تجربہ کرنے میں بہت سے انتخابات کے ساتھ اس تبدیلی کو انجام دینے بندش کے دوران، ہمارے اساتذه ن
 میں قابل قدر کام کیا ہے۔  ہم ان کی سخت محنت ساتھ ہی آپ کے صبر و تحمل اور تعاون کی ستائش کرتے ہیں۔  

 
راده ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو طلباء اور اساتذه کے درمیان زیاده باہم اپریل کے بعد بھی بند ہی رہتے ہیں تو، ہمارا ا 19اگر ہمارے سکول 

یر تعامل پر منتقل کردیں، جبکہ محدود بنیاد پر نئے مواد کے تعارف کے لیے اہلیتوں اور امکانات کو تقویت دینا جاری رکھیں۔  بہت زیاده د
کے سخت شیڈیول کے بارے میں ہماری تشویشات برقرار ہیں، لیکن  تک اسکرین پر رہنے ساتھ ہی خاندان کے حرکیات اور طلباء اور عملہ

ہم مستقل بنیادوں پر اپنے اساتذه کے اپنے طلباء کے ساتھ "جڑ" پانے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔  اس پہلو سے، ہم نے اپنے اساتذه کے 
 اپریل تک مؤثر ہیں: 20لیے درج ذیل توقعات ترتیب دیے ہیں، جو کہ 

 
 جائے کیا ساتھ کے طلباء کے ان اشتراک کا جس گے) ہوں مختلف (مضمون گے کریں فراہم سبق روزانہ اساتذه کے روم کالس کے معمول •

 کے وقت اور فارم پلیٹ راست براه کو آپ استاد گے۔ کریں تخلیق سبق ہوئے کرتے استعمال کا وغیره کاسڻیفائی، اسکرین نیئرپوڈ، اساتذه  گا۔
 کی کرنے رسائی تک مواقع آموزشی اس میں اوقات والے سہولت کی ان کو والدین اور طلباء یہ  گے۔ یںبتائ باتیں مخصوص میں بارے

 گا۔ دے اجازت
 موقع روزانہ کے ملنے کرتے استعمال کا میٹ گوگل یا زوم کہ جیسے ڻیکنالوجی برو-رو سے طلباء اپنے اساتذه کے روم کالس کے معمول •

  اور دینے جواب کے سواالت کرنے، ان چیک ساتھ کے طلباء اپنے کو وقت اس وه  گے۔ کریں فراہم
 

 چیت بات لیکن ہے، جاتی دی ترغیب کی رہنے موجود کو والدین لیے کے مواقع ان  گے۔ کریں میں کرنے فراہم مدد اضافی پر ہونے ممکن
 گے۔ کریں اشتراک کا وقت لیے کے سیشنز ان استاد  گی۔ رہے محدود بیچ کے طلباء اور استاد

 گے۔ کریں پوسٹ سبق بار ایک میں ہفتہ تعلیم) جسمانی فن، (موسیقی، استاتذه کے شعبہ خصوصی •
مستقبل قریب میں، ہم ڻیکنالوجی سے تعلق رکھنے والے ڻولز کو بہتر طور پرسمجھنے میں مدد کے لیے وه معلومات بھیجیں گے جس کا  •

 ت سے واقف ہیں کہ اس شفٹ سے ایک آموزشی موڑ وابستہ ہےاستعمال ہم اس مواقع کو فعال کرنے میں کریں گے۔  ہم اس با
 

 اور اس میں شامل سبھی لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہیں۔
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 اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں، تو براه کرم اپنے بچہ کے پرنسپل سے رابطہ کریں۔
 

 یہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ایک بار پھر، ہم اس مشکل وقت کے دوران آپ کے صبر و تحمل اور تعاون کے لیے شکر
 
 

          مخلص،
   

Ralph Marino, Jr. 
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