
    

 کرونا وائرس کے متعلق جوابات۔
 

 نظر ثانی شده ۳۰ مارچ۲۰۲۰        اکثر   پوچھے جانے والے سواالت: 
 

کی تعطیل پر اثر انداز ہو گی؟سپرنگ بریک کیا یہ توسیع شده بندش، - ۱  
 

-تک معمور ہے ۱۷-۹اب بھی اپریل سپرنگ بریک   نہیں،   

حکمت عملی میں تبدیلی  تعلیمیاپریل تک بند رہے گا،۔ کیا ضلع اپنے  ۱۹یہ جانتے ہوئے کہ اسکول  -۲                       
 الئے گا؟

 
اپریل تک بند رہے، ضلع مندرجہ زیل توقعات ان اسکولوں کے لیے رکھے گا  19اگر ضلع کے اسکول   

 ابتدائی اسکول- ایف۔ای۔ سی۔سی/ایچ۔ای۔ایس/ او۔ای۔ایس

 -کریں (مضمون مختلف ہوں گے) جس پر طلباء سے بات چیت کی جائے گی سبق تیار باقاعده کالس کے اساتذه، روزانہ کا ایک •
 کریںاستعمال   ن اساتذه ایسے اسباق تیار کریں گے جن میں وه نییر پوڈ، سی سو، اسکرین کاسڻی فای وغیره جیسے تدریسی ساما

اس طرح -میں براه راست بات چیت کریں گے استاد آپ سے اس پلیٹ فارم کی مخصوص تفصیالت اور ان کے اوقات کے بارے -گے
 والدین اور طلباء  اپنی  سہولت  سے ان تدریسی  مواقع  کا فائده  اڻھا سکتے ہیں۔

وزانہ ملنے کا موقع فراہم کریں گے جس میں وه بذریعہ زوم اور گوگل میٹ باقاعده کالسز کے اساتذه طلباء کو ر                      •
جس میں یہ وقت طلباء کی جانچ کے لیے استعمال کریں گے، سواالت کے   -کو بروئے کار الئیں گے ڻکنالوجیجیسی براه راست 

باہمی لیکن یہ  سکتے ہیں  ان مواقع پر حاضر ہو  والد یا والده -جوابات اور جب بھی ممکن ہوا، ان کو اضافی مدد فراہم کریں گے
 گے۔کے بارے میں طلباء کواآگاه   کریں  کے اوقات  عمل استاد اور شاگرد کے درمیان محدود  ہو گا۔ اساتذه ان

 خاص مضامین ( موسیقی، فنون لطیفہ، جسمانی تعلیم) کے اساتذه ہفتے میں دو مرتبہ اسباق مہیا کریں گے۔ •

 ثانوی اسکول (ڈیبلیو۔ایم۔ایس/ ایچ۔ایچ۔ایس)۔

اساتذه ایسے اسباق تشکیل دیں گے جن میں نییر پوڈ، اسکرین چھ دن میں دو اسباق   اپنے طلباء کے لیے تیار کریں  گے۔    اساتذه •
استاد آ پ سے اس پلیٹ فارم کی مخصوص تفصیالت اور ان کے اوقات  کاسڻی فای وغیره جیسے تدریسی سامان استعمال ہوں گے۔

کے بارے میں براه راست رابطے قائم کریں گے۔ اس طرح طلباء اور والدین کو،ان کی سہولت کے پیش نظر، ان تدریسی مواقع کی 
 رسائی حاصل ہو گی۔

اساتذه چھ دن کے سلسلے میں ایک مرتبہ طلباء کو براه راست صنعت و حرفت جیسا کہ زوم اور گوگل میٹ کا موقع فراہم کریں گے۔  •
اساتذه ان کے اوقات  کے کو  طلباء کی جانچ، سواالت کے جوابات اور جب بھی ممکن ہوا، اضافی مدد فراہم کریں گے۔  وه ان اوقات

 اسی وقت   ہو گاجو    ان  کے اسکول  میں  ہوتے ہیں  ۔   بارے میں طلباء کواآگاه   کریں گے  لیکن  یہ  

 
 
 
 

روابط، جو کہ اب زیاده توجہ مرکوز ہیں، کیا سب کے لیے تدریسی سامان کی رسائی اور ان بذریعہ آ ن الئن پلیٹ فارم، استاد/شاگرد  -۳
 کا استعمال ممکن ہے؟

اس  معلومات فراہم کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ    کے لیے، ہم آ پ کو استعمال کرنے   کے سامان کو ڻکنالوجی میں،    آنے والے وقت 
کی مدد کے لیے سر بستہ ہیں۔  ور ہم سبا   کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے   

 



 کیسے محسوب کیے جائیں گے؟ گریڈ ۔ تعلیمیاپریل کو ختم ہو گا ۳وڈ میر مڈل اسکول اور ہیولیٹ ہائی اسکول میں کوارڻر  اتیسر- ۴ 

اور دیگر کاموں پر مشتمل ہوں پریزنڻیشن فراہم کریں گے جو امتحانات، تعلیمی منصوبے، گریڈ کے کوارڻر اساتذه طلباء کے لیے ایک 
 تو اساتذه انسے کام کیا  کو اسکول بند ہونے سے قبل ہوئی۔ اگر طلباء نے آ خری دو ہفتوں  ۲۰۲۰مارچ  ۱۳گے جن کی تکمیل جمعہ، 

ً کوارڻر   تیسرے کا استعمال صرف تب کر سکتے ہیں جب وه طلباء کیگریڈس  ڈ میں ریپورٹ کار ۔نتیجے کو فایده دے سکیں  کے اوسطا
گریڈ  پر مبنی ہو گا:  تیسرے کوارڻر کے لیے روایتی طور بہتر لکھے گئے تیسرے کوارڻر کا گریڈ، مندرجہ ذیل دو     نتائج  میں سے  

 پہال، دوسرااور تیسرا کوارڻر  کا ایک اوسطاً حساب۔یا پر حساب  کیا   گیا اوسط 

 

 ؟محسوب کیے جائیں گے کیسے کوارڻر کے گریڈ چوتھے-۵

کی اوسط پر پاس/ فیل کے نظام پر انحصار چوتھے کوارڻر گا یا طریقے کو  اپنائے ضلع روایتی  اسکول بند ہونے  پر منحصر ہے کہ
 کرے گا۔

 

 تعلیمی خدمات حاصل کر سکے گا؟ اسپیشل اگر میرے بچے کے پاس انفرادی تعلیمی پروگرام ہے (آ ی۔ای۔پی) تو کیا وه  - ٦

، ضلع عملی طور پر اور پوری حد تک، طلباءجن کی   خصوصی ضروریات  ہیں ، ان کو مشکالت  پیش آ رہی ہیں  اس دوران ہمارے 
-اپریل کو شروع ہوں گی ۲جو  دے گاتعلیمی خدمات انجام  اسپیشل  

 )یٹ،۔ زوم وغیره۔(گوگل کالس روم/ م اور خدمات کے طریقہ کار کے بارے میں    آ گاہی دیں گے  شیڈولضلع کے اسڻاف، والدین سے 
۔یہ امدادی سہولتیں، طلباء کو اپنے ہنر کو برقرار رکھنے،        آئی۔ ای۔پی پر کام کرنے اور موزوں تفریق فراہم کرنے میں مدد دیں گی  

 

 ؟فراہم کر رے گا  کے بچوں کی دیکھ بھالاور طبی عملہ ، پہلے جواب دہندگان طور پرکیا ضلع، ہنگامی  - ۷

کے بچوں کے   اور طبی عملہ ہیولیٹ۔وڈمیر پبلک سکولوں نے سکوپ، تعلیمی خدمات سے معاہده کیا ہے کہ پہلے جواب دہندگان۔       
 کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ رجسڻری کرنے کی معلومات کے لیے، مہربانی سے اس لنک کی رسائی حاصل کریں۔ دیکھ بھال لئے 

 LINK  

https://www.hewlett-woodmere.net/Page/11518

