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 ووڈمیر پبلک سکولز کمیونڻی کے محترم ممبران،-ہیولیٹ

کہ آپ سبھی کو گزشتہ چار دنوں میں اپنے خاندان کے ساتھ آرام کرنے، جشن منانے، اور مجھے امید ہے  صبح بخیر!
مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ کو ہمارے صف اول کے کارکنان کو خط لکھنے اور  یادگار چیزیں کرنے کا موقع مال ہوگا!

ہرکیولس کی طرح جان توڑ محنت کے  ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے ان کی ان کا شکریہ ادا کرنے میں بھی لطف آیا ہوگا!
  لیے ہم پر ان کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔

اس پورے ہفتے کے دوران، ہم بہت  آج، ہم ایک کمیونڻی کے طور پر عظیم ریاست نیویارک کے سفر پر چل رہے ہیں!
یں آپ کے لیے موجود سے حیرت انگیز امتیازی مقامات، میوزیمس، اور دلچسپیاں مالحظہ کریں گے جو ہماری ریاست م

کے ساتھ جنگ میں متحد ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہماری  COVID-19ہے۔  نیویارک کے باشندوں کی حیثیت سے، ہم 
  غیر معمولی ریاست کی تحسین کے لیے اس سے بہتر کوئی وقت ہوگا!

میں نے آج صبح اپنا پڑاؤ دلکش  مجھے امید ہے کہ خاندان کے ساتھ اس ورچؤل مالحظات میں آپ کو لطف آیا ہوگا۔
  مجھے معلوم ہے کہ آپ اس کی شان اور خوبصورتی سے حیران ہو جائیں گے! نائیجیریا آبشار پر ڈاال۔

 20اپنے پسندیده مقامات کی کچھ تصویریں لینا نہ بھولیں تاکہ آپ  میں دعاگو ہوں کہ اس ہفتے آپ کا تمام "سفر" محفوظ ہو!
 ن ان پر اپنے اساتذه اور پرنسپلز سے گفتگو کر سکیں۔اپریل والے ہفتے کے دورا

مجھے یقین ہے کہ آپ اس دن کے انتظار میں میرے ساتھ ہوں گے جب ورچؤل ایک حقیقت کی شکل میں تبدیل ہو جائے 
 تندرست رہیں۔ گا۔
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