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  ووڈمیر کمیونڻی کے محترم ممبران،-ہیولیٹ

  ہمیں امید ہے کہ آپ سبھی محفوظ اور ڻھیک ہوں گے۔

مجھے امید ہے کہ آپ ہماری عظیم ریاست کی  آج کا دن ہمارے نیو یارک ریاست کی تاریخ میں ایک یادگار ہفتہ کا حتمی دن ہوگا۔
مجھے طلباء اور  انوں، پارکوں، اور دلچسپ چیزوں سے ورچؤل دورے کے دوران لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔خوشگوار امتیازی نش

عملہ کی جانب سے متعدد پیغامات موصول ہوئے ہیں جس میں انہوں نے اپنے سفر کے دوران حاصل ہوئی نئی جانکاری کا اشتراک کیا 
  ہے۔

ارکنان کو لگاتار خطوط اور شکر گزاری کے نوڻس بھیجنے کے لیے آپ کا ہمارے سبھی فرسٹ رسپانڈرز اور نگہداشت صحت کے ک
  وه ہم سبھی کے لیے گرانقدر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ شکریہ۔

اس توسیعی بندی کے دوران ہفتہ کے دنوں میں  مئی تک کی توسیع کی۔ 15گزشتہ کل، گورنر کیومو (کیومو ) نے اسکول کی بندی میں 
نئی معلومات دستیاب  بجے کے درمیان ہیولیٹ ہائی اسکول میں بھی کھانے کی تقسیم جاری رہے گی۔ 1:00ہر دوپ –بجے  11:00صبح 

  ہونے پر ہم آپ کو لگاتار باخبر رکھیں گے۔

 ہم استاد کے متعامل کے لیے اپنی تدریسی طریقہ کار کو شفٹ کریں گے۔-اپریل کو، ہم طالب علم 20براه کرم یاد رکھیں کہ بروز پیر، 
 K – 5آسان حوالہ کے لیے یہ یہاں ہیں:  پری  مارچ کو بھیجے گئے خطوط پر نظرثانی کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ 30

  ۔یہاںخط  12 – 6، اور یہاںUخط 

قائم بہت زیاده اسکرین پر رہنے، ساتھ ہی خاندان کی حرکیات اور طلباء اور عملہ کے سخت شیڈیول سے متعلق ہماری تشویشات بدستور 
  اس لیے، ہمیں اساتذه کے طلباء کے ساتھ مستقل بنیاد پر جڑنے کے اہل ہونے کی اہمیت کے بارے میں بھی علم ہے۔ ہیں۔

ہیں کہ اس تدریسی شفٹ سے سبھی کے لیے ایک آموزشی موڑ وابستہ ہے اور حسب ضرورت مدد کے لیے تیار  ہم اس بات سے واقف
، ہماری ڈائریکڻر برائے انسڻرکشنل اینڈ ایڈمنسڻریڻیو ڻیکنالوجی، نے "ڈیجیڻل لرننگ ڻولز اینڈ ریسورسز Ms. Kavanaghآج پہلے،  رہیں۔

اس رہنما میں ڈیجیڻل سبق اور ان وسائل کے سلسلے میں کارآمد معلومات  اویز کا اشتراک کیا۔فار اسڻوڈنڻس اینڈ پیرنڻس" نام کے ایک دست
شامل ہے جسے ہمارے استاتذه استعمال کریں گے۔  اگر آپ کے پاس پورے ریموٹ لرننگ کے دوران کوئی سواالت ہیں، تو براه کرم 

  اپنے بچہ کے اساتذه یا پرنسپل سے بالجھجھک رابطہ کریں۔

 ے لگاتار صبر و تحمل اور تعاون کے لئے آپ کا شکریہ کیونکہ ہم ساتھ مل کر اس چیلنج بھرے وقت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔  آپ ک
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