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 ۲۰۲۰اپریل ۷

 

وڈمیر سرکاری اسکول کی  کمیونڻی-پیا رے ہیولٹ    

میں جانتا ہوں کہ سکولوں کی  امید ہے کہ یہ خط آپ کو محفوظ، صحت مند اور اس غیر معمولی وقت میں حوصلہ مند پاے گا۔
اور برادری اس مشکل وقت میں بھی زبردست کام یہ توسیع شده تعطیل آ سان نہیں ہے، لیکن  ہمارے طلباء، اسڻاف، والدین 

 انجام دے رہے ہیں۔  مجحے فخر ہےکہ میں اس  خاس برادری کا  حصہ ہوں

مجھے یقین ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صدر اور گورنر کی جانب سے اسکولوں کے بارے میں ہدایات تیزی سے بدل رہی 
اپریل تک توسیع کی ہے۔ ۲۹کی کم از کم ہیں۔ کل گورنر کیومو نے اسکولوں کی طے شده تعطیل   

دن  ۱۸۰گورنر کیومو کا ایگزیکڻو آرڈر  نیو یارک کے سکولوں کو   آنے والی سپرنگ بریک ترک کرنے کا کہتا ہے تاکہ 
کی مالی اعانت سے ہونے والے نقصان سے بچا جاسکے۔   اس کا مطلب ہے کی چھوٹ کی تعمیل کی جا سکے اور ریاست 

اپریل کی ۱۹-۹ت کے تسلسل کو، کھانے، پینے کی تقسیم اور  بچوں کی ایمرجنسی دیکھ بھال کو طے شده کہ ہمیں ہدایا
 سپرنگ بریک کے دوران برقرار رکھنا ہے۔

آپ یقیناً اندازه لگا سکتے ہیں کہ سپرنگ بریک منسوخ کرنے کے کتنے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، جیسا کہ   مذہبی 
جذباتی بہبود ۔ یہ جان لیجیے کہ میں اور کئ تعلیمی  ئل اور طلباء، اسڻاف اور والدین  کیمسئلے، مزدور پیشہ کے مسا

تنظیمات، گورنر کیومو کو ان ہدایت کے بارے میں   اپنے خدشات سے مسلسل آگاه کر رہے ہیں۔ اب تک یہ کوشش بے اثر 
یشن کے مطابق سکول ضلع، قانونی لحاظ سے ثابت ہوئی ہے۔ یہ دیکھنا بھی اہم ہے کہ نیو یارک سڻیٹ سکول بورڈ ایسوس

مذہبی چھڻی نہیں دے سکتا لیکن طلباء اور اسڻاف ممبران کے لیے، مقامی پالیسی اور اجتماعی معاہدوں کے تحت ایک 
 چھڻی  لینا جائز ہو گا۔

پبلک سکول  کافی سوچ بچار کے بعد، حکومتی ہدایات اور اسکول برادری کی ضروریات کے پیش نظر، ہیولیٹ، ووڈ میر
 نے فیصلہ کیا ہے کہ وه تمام ضلع کے طلباء اور اسڻاف کے لیے اسانمینڻز جاری کریں گے جو کہ یوں ہوں گی :

 

معاشرتی دوری کو  برقرار رکھتے ہوئے چھڻیاں منایں، آرام و جمعرات ۹ اپریل اور جمعہ ۱۰ اپریل:۔                      
خاندان اور دوست احباب کے ساتھ اچھی یادیں قائم کریں۔ سب آرام سے بیڻھ  سکون سے رہیں، آپس میں تعلق رکھیں،

کر کوئی پسندیده کتاب پڑھیں اور اپنی فیملی کے ساتھ بورڈ گیمز یا تاش کھیلیں۔ ایک اور زبردست کام یہ ہے کہ ہیلتھ 
 ً بےحد قربانیوں کے اس وقت  کیئر کے ممبران کو اور جواب دہندگان کو شکریے کے خطوط تحریر کریں۔ وه یقینا

میں، ہم سے ہمارے خیاالت جان کر بہت خوش ہوں گے۔ طلباء کو اپنے تجربات اور اپنی یادوں کا اظہار اپنے اساتذه 
اپریل کو کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ۲۰اور پرنسپل سے پیر   

 RALPH MARINO, JR., Ed.D. 
Superintendent 
 وڈ میر تعلیمی مرکز

One Johnson Place 
Woodmere, NY 11598-1312 

516-792-4800 : ڻیلی فون  
  516-374-8101 : فیکس  

rmarino@hewlett-woodmere.net :ای میل    
www.hewlett-woodmere.net 

 
 
 

http://www.hewlett-woodmere.net/


 
 زندگی میں کامیابی کے لئے اگلی نسل کو بااختیار بنانا۔

     ہم اس ہفتے کو نیویارک اسڻیٹ کا تاریخی ہفتہ قرار دیتے ہیں۔ ایک فخریہ نیو پیر ۱۳ اپریل_جمعہ ۱۷ اپریل:۔          
آ یے مل کر ان عظیم  یارکر کی    حیثیت سے، اپنی عظیم ریاست کو جاننے کے لئے، اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا۔

جگہوں کو دیکھیں اور دریافت کریں جو نیو یارک ہمیں فراہم کر سکتا ہے۔ اس ہفتے کے دوران، تمام طلباء اور اسڻاف 
کو دو ورچوئل فیلڈ ڻرپ لینے چاہئیں اور اپنے خاندان کے کسی فرد کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ فیلڈ ڻرپ کا الئحہ  ممبران

عمل فراہم کیا گیا ہے۔ مہربانی سے کوئی بھی دلچسپ معلومات یا جگہوں کے بارے میں خیاالت   کا تبادلہ  اساتذه، پرنسپل 
کو اپنی ڻرپ کے بارے میں، اساتذه اور پرنسپل سے گفتگو کرنے کے لیے  اپریل ۲۰اور مجھ سے   کریں۔ طلباء کو پیر 

 تیار رہنا چاہئے۔

ہم اپنی پچھلی معلومات کی نظر ثانی کر رہے ہیں جو کھانے کی تقسیم کے بارے میں ہیں۔ گورنر کے حکم کی تعمیل کرتے 
بجے تک کھانے کی تقسیم کرے گا۔ ضلع  1:00سے  11:00اپریل کو ہیولیٹ ہائی اسکول میں  ۱۳اور ۱۰، ۹ہوئے، ضلع 

 باقی ہفتہ کے دنوں میں بھی کھانا تقسیم کرےگا۔ 

میں واقف ہوں کہ سکولوں کے متعلق معلومات بڑی تیز ی سے مل رہی ہیں اسی لیے ہم پچھلے تیار کرده منصوبوں  
ت میں، میں بےحد شکر گزار ہوں۔آپ کے صبر اور افہام کا ،اس تیزی سے بدلتے   ہوئے وق پرنظر ثانی کرتے رہتے ہیں۔  

اس وقت ہمارے طلباء، اساتذه، اسڻاف اور برادری کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔  ہم مل کر اس طوفان میں 
 رہبری کریں گے اور ہیولیٹ، ووڈ میر کی بےمثال، ہمدرد اور زبردست برادری کی طرح پھر سے ابھریں گے۔

ن کے لیے مخلص خواہشات۔آپ کے اور آپ کے خاندا            

  نیک تمنائیں

Ralph Marino, Jr. 
 ریلف مرینو، جونیر،ایڈ۔ڈی

 سپرنڻنڈنٹ



 
وڈمیر سرکاری اسکول-ہیولٹ  

 نیویارک کی ریاست 
 ۲۰۲۰اپریل  ۱۳-۱۷

 
 نیو یارک کی ریاست کی خوبصورتی اور دلچسپ چیزیں اپنے گھر کے آرام طلباء اور عملہ کی تفویض:

ورچوئل فیلڈ ڻرپ لیں۔ طلباء کو ۲۰ اپریل کے ہفتے کے دو سے لطف اڻھائیں! نیو یارک ریاست میں ہردن 
براه کرم نوٹ کریں: اگر کوئی لنک کام نہیں کر رہا تو، براه کرم نیویارک کی ریاست  ۔دوران اساتذه اور / یا پرنسپلز کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے

 میں دلچسپی کے لئے ایک اور سائٹ کا انتخاب کریں۔
 

 
بچوں کا سنڻر ورچوئل فیلڈ ڻرپسفرینکلن ابتدائی   



 ویب لنک منزل تفویض کی تاریخ

۲۰۲۰اپریل، ۱۳پیر،   

 

ارکی ویفالس، ن اگراین ،نیاگرا فالس  
 

ڈگری ورچوئل ڻور ۳٦۰  
http://www.nystateparkstours.com/niagarafalls/ 

 وی، ن یگارڈن سڻ ،آئلینڈ چلڈرن میوزیم النگ
ارکی  

https://www.licm.org/exhibits/ 

 ۲۰۲۰اپریل،  ۱۴منگل، 

 

 بیئر ماؤنڻین، 
 بیئر ماؤنڻین ، نیو یارک

ڈگری ورچوئل ڻور ۳٦۰  
http://www.nystateparkstours.com/bearmountain/ 

 نیو یارک فلہارمونک
 نیو یارک ، نیو یارک

https://nyphil.org/education/young-peoples-
concerts/kidzone-online-learning  

 ۲۰۲۰اپریل، ۱۵ھ، دب

 

 نیویارک شہر کے نشانات
 نیو یارک ، نیو یارک

 ورچوئل رئیلڻی ڻور
 
 https://www.youvisit.com/tour/nyc?pl 

 سینیکا پارک چڑیا گھر
 روچسڻر ، نیو یارک

https://senecaparkzoo.org/zooprojects/ 

۲۰۲۰اپریل، ۱۶جمعرات،   

 

 اولڈ رائنبیک ایروڈوم
 رائن بیک ، نیو یارک

https://oldrhinebeck.org/airshows/ 

 سنڻریل پارک 
 نیو یارک ، نیو یارک

ڻورورچوئل   
https://www.youvisit.com/tour/centralpark?pl=v 

۲۰۲۰اپریل،  ۱۷جمعہ،  

 

 امریکی میوزیم آف نیچرل حسڻری
 نیو یارک ، نیو یارک  

https://www.amnh.org/explore/ology 

 لیگو لینڈ ڈسکوری سنڻر 
 ویسٹ چیسڻر ، نیو یارک

https://westchester.legolanddiscoverycenter.com/whats-
inside/ 

  بیلٹ ایلیمیڻری اور اوگڈین ایلیمیڻری ورچوئل فیلڈ ڻرپس
 ویب لنک منزل تفویض کی تاریخ

http://www.nystateparkstours.com/niagarafalls/
https://www.licm.org/exhibits/
http://www.nystateparkstours.com/bearmountain/
https://nyphil.org/education/young-peoples-concerts/kidzone-online-learning
https://nyphil.org/education/young-peoples-concerts/kidzone-online-learning
https://www.youvisit.com/tour/nyc?pl
https://senecaparkzoo.org/zooprojects/
https://oldrhinebeck.org/airshows/
https://www.youvisit.com/tour/centralpark?pl=v
https://www.amnh.org/explore/ology
https://westchester.legolanddiscoverycenter.com/whats-inside/
https://westchester.legolanddiscoverycenter.com/whats-inside/


۲۰۲۰اپریل، ۱۳پیر،   

 

گالس میوزیمکارننگ   
 کارننگ ، نیو یارک

طریقے ۱۰گالس کو ڈیجیڻل طور پر تجربہ کرنے کے   
https://visit.cmog.org/resources 

 نیاگرا فالس
 نیاگرا فالس، نیو یارک

http://www.nystateparkstours.com/niagarafalls/ 

 ۲۰۲۰اپریل،  ۱۴منگل، 

 

 بیئر ماؤنڻین، 
 بیئر ماؤنڻین ، نیو یارک

http://www.nystateparkstours.com/bearmountain/ 

 نیو یارک فلہارمونک
 نیو یارک ، نیو یارک

https://nyphil.org/education/young-peoples-
concerts/kidzone-online-learning  

 ۲۰۲۰اپریل، ۱۵ھ، بد

 

 نیویارک شہر کے نشانات
 نیو یارک ، نیو یارک

 ورچوئل رئیلڻی ڻور
https://www.youvisit.com/tour/nyc?pl 

 سینیکا پارک چڑیا گھر
 روچسڻر ، نیو یارک

https://senecaparkzoo.org/zooprojects/ 

۲۰۲۰اپریل، ۱۶جمعرات،   

 

 جینسی کنڻری گاؤں اور میوزیم
 ممفورڈ ، نیو یارک

https://www.gcv.org/explore/family-fun-learning 

 دی انڻرپڈ سی،ائر اور سپیس میوزیم
 نیو یارک، نیو یارک

https://artsandculture.google.com/partner/intrepid-sea-
air-and-space-museum 

۲۰۲۰اپریل،  ۱۷جمعہ،  

 

 گورنرس مینشن
 البانی ، نیو یارک

https://www.governor.ny.gov/explore-governors-mansion 

ارکی وی، ن سڻریچ سٹیو ،لیگو لینڈ ڈسکوری سنڻر  
 

https://westchester.legolanddiscoverycenter.com/whats-
inside/ 

ڻرپ لڈیاسکول ورچوئل ف ڈلیم ریوڈم  

 ویب لنک منزل تفویض کی تاریخ

۲۰۲۰اپریل، ۱۳پیر،   

 

 کارننگ گالس میوزیم
نیو یارککارننگ ،   

طریقے۱۰گالس کو ڈیجیڻل طور پر تجربہ کرنے کے   
https://visit.cmog.org/resources 

ارکی ویفالس، ن اگراین ،نیاگرا فالس  http://www.nystateparkstours.com/niagarafalls/ 

 بیس بال ہال آف فیم ۲۰۲۰اپریل،  ۱۴منگل، 
 کوپر ڻاؤن ، نیو یارک

 بیس بال کی تاریخ
Our Stories 

https://visit.cmog.org/resources
http://www.nystateparkstours.com/niagarafalls/
http://www.nystateparkstours.com/bearmountain/
https://nyphil.org/education/young-peoples-concerts/kidzone-online-learning
https://nyphil.org/education/young-peoples-concerts/kidzone-online-learning
https://www.youvisit.com/tour/nyc?pl
https://senecaparkzoo.org/zooprojects/
https://www.gcv.org/explore/family-fun-learning
https://artsandculture.google.com/partner/intrepid-sea-air-and-space-museum
https://artsandculture.google.com/partner/intrepid-sea-air-and-space-museum
https://www.governor.ny.gov/explore-governors-mansion
https://westchester.legolanddiscoverycenter.com/whats-inside/
https://westchester.legolanddiscoverycenter.com/whats-inside/
https://visit.cmog.org/resources
http://www.nystateparkstours.com/niagarafalls/
https://baseballhall.org/discover-more?page=1&category=All&field_related_people_tid=All&field_related_positions_tid=All&field_related_teams_tid=All&field_related_topics_tid=All&field_content_series_tid=785


 

 

ارکی وی، ن ارکی وین ،نڻریلنکن س    
http://lincolncenter.org/lincoln-center-at-home/ 

 ۲۰۲۰اپریل، ۱۵ھ، بد

 

 نیویارک شہر کے نشانات
 نیو یارک ، نیو یارک

 ورچوئل رئیلڻی ڻور
https://www.youvisit.com/tour/nyc?pl 

 سیورڈ ہاؤس میوزیم
  اوبرن ، نیو یارک 

 ڈیجیڻل میڈیا (ڈیجیڻل ریسرچ ، ورچوئل ڻور)
http://www.sewardhouse.org/digital-media 

۲۰۲۰اپریل، ۱۶جمعرات،   

     

 اولڈ ایری کنال کا دوره کریں ایری کنال
https://www.eriecanal.org/tour.html 

 دی انڻرپڈ سی،ائر اور سپیس میوزیم
 نیو یارک، نیو یارک

https://artsandculture.google.com/partner/intrepid-
sea-air-and-space-museum 

۲۰۲۰اپریل،  ۱۷جمعہ،  

 

ارکی ویوانڻاگ ، ن ،جونز بیچ  http://www.nystateparkstours.com/jonesbeach/ 

 نیو یارک لینڈ مارکز کنزرویسی بروک لین،
نیو یارک   

 ڻورسٹ اِن ڻاؤن سیریز
https://nylandmarks.org/explore-
ny/?fwp_borough=brooklyn 

ڻرپس لڈیاسکول ورچوئل ف یہائ ٹیولیہ ویجارج ڈبل  

 ویب لنک منزل تفویض کی تاریخ

۲۰۲۰اپریل، ۱۳پیر،   

 

 کارننگ گالس میوزیم
 کارننگ ، نیو یارک

طریقے ۱۰گالس کو ڈیجیڻل طور پر تجربہ کرنے کے   
https://visit.cmog.org/resources 

 /http://www.nystateparkstours.com/niagarafalls  ارکی ویفالس، ن اگرای،نیاگرا فالس

 بیس بال ہال آف فیم ۲۰۲۰اپریل،  ۱۴منگل، 
 کوپر ڻاؤن ، نیو یارک

 بیس بال کی تاریخ
Our Stories 

http://lincolncenter.org/lincoln-center-at-home/
https://www.youvisit.com/tour/nyc?pl
http://www.sewardhouse.org/digital-media
https://www.eriecanal.org/tour.html
https://artsandculture.google.com/partner/intrepid-sea-air-and-space-museum
https://artsandculture.google.com/partner/intrepid-sea-air-and-space-museum
http://www.nystateparkstours.com/jonesbeach/
https://nylandmarks.org/explore-ny/?fwp_borough=brooklyn
https://nylandmarks.org/explore-ny/?fwp_borough=brooklyn
https://visit.cmog.org/resources
http://www.nystateparkstours.com/niagarafalls/
https://baseballhall.org/discover-more?page=1&category=All&field_related_people_tid=All&field_related_positions_tid=All&field_related_teams_tid=All&field_related_topics_tid=All&field_content_series_tid=785


 

ک،اری وی، ن رکای وین لنکن سینڻر    
http://lincolncenter.org/lincoln-center-at-home/ 

 ۲۰۲۰اپریل، ۱۵ھ، بد

 

 نیویارک شہر کے نشانات
 نیو یارک ، نیو یارک

 ورچوئل رئیلڻی ڻور
https://www.youvisit.com/tour/nyc?pl 

 سیورڈ ہاؤس میوزیم
  اوبرن ، نیو یارک 

 ڈیجیڻل میڈیا (ڈیجیڻل ریسرچ ، ورچوئل ڻور)
http://www.sewardhouse.org/digital-media 

۲۰۲۰اپریل، ۱۶جمعرات،   
 

 

 اولڈ ایری کنال کا دوره کریں ایری کنال
https://www.eriecanal.org/tour.html 

 نیو یارک اسڻیٹ میوزیم
 البانی ، نیو یارک

 نمائشیں
http://www.nysm.nysed.gov/exhibitions 

۲۰۲۰اپریل،  ۱۷جمعہ،  

 

 ومن ِرائڻس نیشنل ہسڻورک پارک،
سینیکا فالس ، نیو یارک   

https://www.nps.gov/wori/index.htm 

 نیو یارک لینڈ مارکز کنزرویسی بروک لین،
نیو یارک    

 ڻورسٹ اِن ڻاؤن سیریز
https://nylandmarks.org/explore-
ny/?fwp_borough=brooklyn 

  

http://lincolncenter.org/lincoln-center-at-home/
https://www.youvisit.com/tour/nyc?pl
http://www.sewardhouse.org/digital-media
https://www.eriecanal.org/tour.html
http://www.nysm.nysed.gov/exhibitions
https://www.nps.gov/wori/index.htm
https://nylandmarks.org/explore-ny/?fwp_borough=brooklyn
https://nylandmarks.org/explore-ny/?fwp_borough=brooklyn

