
 عزیزی والدین اور اہِل خانہ،

 

مجھے امید ہے کہ یہ ای میل ملنے کے وقت آپ بخیریت ہونگے، اور ایک محفوظ اور پُرسکون موسم  

یک مخلوط بلینڈڈ نمونہ طریِق کار کے ساتھ اسکول   گرما سے لطف انداوز ہورہے ہونگے۔  فی الوقت، ہم 

ں گے جسکی  واپس آئیں گے، ریموٹ لرننگ کو اسکول میں کچھ سماجی فاصلے کردہ وقت کے ساتھ مالئی

[.  میں ستمبر میں ہمارے دوبارہ  لنکبنیاد چانسلر کے ذریعے تیار کردہ نمونوں کے ایک انتخاب پر ہے۔ ]

ونگی، لیکن براِہ مہربانی یاد رکھیں کہ یہ  کھلنے کے منصوبوں کی صورِت حال سے آپکو باخبر رکھ

بحران کی نوعیت اور فیصلہ  کے طریِق کار میں کئی اداروں کے   COVIDعارضی منصوبے ہیں جو  

 نظریات کے باعث روزانہ تبدیل ہوسکتے ہیں۔ 

 

پیدا غیریقینی   حالہوں کہ یہ پریشان ُکن وقت ہے، اور مسلسل ناقابِل پیش گوئی صورتِ  ی میں تسلیم کرت 

کرتی ہے، اور رہنمائی خطوط تبدیل ہوسکتے ہیں، اور حاالت ہمیں اپنے طریِق کار میں ترمیم کا تقاضہ  

ے کی منصوبہ بندی کررہے ہیں، ہم ساتھ  بکرسکتے ہیں۔  ہم اپنی عمارتوں میں ایک بھرپور تعلیمی تجر 

 ہی ایک مضبوط اور پُرجوش ورچوئل پروگرام کے لیے تیاری کررہے ہیں۔ 

 

سلر نے گزارش کی ہے کہ ہم "بلینڈڈ" تعلیمی آغاز کے لیے فراہم کردہ مخلوط نمونوں میں سے ایک  چان

اور جگہ کی منصوبہ  SLT, PTAمنتخب کریں جو ریموٹ اور اسکول میں تعلیم کا امتزاج ہے۔  ہمارے 

عمارتوں میں دن مسلسل  2طلبا کو   3/1دن کا سائکل جو ہمارے  6بندی کمیٹی نے اتفاق کیا ہے کہ ایک  

ریموٹ دن، ہمارے بنیادی مضامین کی پروگرامنگ میں ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے   4الئے / 

بہترین کام کرے گا۔ ہماری خوش قسمتی کہ یہ نمونہ ہماری ہاوس ساخت کی معاونت کرتا ہے اور ہمارے  

گا۔ اساتذہ تبصرات اور کام  ہر ہاوس کو بذاِت خود موجودگی اور ریموٹ میں ایک ساتھ رہنے کا موقع دے  

 Googleکے لیے مسلسل تیاری فراہم کریں گے جو طلبا گھر پر کریں گے جبکہ ہم گوگل کالس روم ) 

Classroom کو بطور ہمارے ریموٹ ہب استعمال کرنا جاری رکھیں گے۔ ) 

 

گے اور  تدریس کے لیے ایک منظم اور تکمیلی نصاب کی منصوبہ بندی کریں   ںاساتذہ ورچوئل اور روا

ہماری ویب سائٹ پر والدین کے ساتھ اطالق اور ترتیب کا اشتراک کریں گے۔  براہ مہربانی نوٹ کریں کہ  

نے نیویارک ریاست کے اسکولوں کے کھولنے کے رہنمائی خطوط    Cuomoاگست کو گورنر  7جمعہ، 

ونگے۔  بہت سے کے بارے میں اعالن کرنا شیڈول کیا ہے، اسلئے ہم بھی ان کی ہدایات کے پابند ہ 

خاندانوں کو بچوں کی نگہداشت کے مسائل ہونگے۔ میئر خاندانوں کو مزید وسائل فراہم کرنے کے  

 منصوبے پر کام کررہے ہیں، اور آپ کو اس معاملے میں مزید معلومات فراہم ہونگی۔  

 

بھیجنا   والدین کے پاس مکمل ریموٹ لرننگ منتخب کرنے کا اختیار ہے اگر وہ اپنے بچے کو اسکول

موصول   تعلیمی ترجیح سروےہفتوں قبل محکمئہ تعلیم کی جانب سے ایک   2محفوظ نہیں سمجھتے۔  آپکو 

  اگست ہے۔ ہمارے متعدد اساتذہ ریموٹ تدریس دے رہے ہیں۔ یہ معلمین 7ہوا ہوگا جسکی آخری تاریخ 

 غیرمعمولی اساتذہ ہیں اور ہمارے ریموٹ لرننگ پروگرام کی قیادت کریں گے۔ 

 



طلبا کی پروگرامنگ اور کوہرٹ )ہاوسز( کی معلومات خاندانوں کے ساتھ اگست کے آخر میں بانٹی اور 

تقسیم کی جائیں گی۔  جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکول واپسی ایک غیرمعمولی مہم ہے اور ہم نے  

 امکانات کے لیے منصوبہ بندی کی ہے۔ متعدد 

 

ایکبار مجھے معلومات مل جانے کے بعد میں آپ کو مزید جدید معلومات فراہم کرونگی اور برائے  

 مہربانی نوٹ کریں کہ اسکولوں کے لیے جدید ترین گوشوارہ وقت ذیل میں درج ہیں:

 

 کی آخری تاریخ  تعلیمی ترجیح سروے   8/7:

 اسکول تعلیمی ترجیح سروے اور عملے کی سہولیات کی منطوری کے نتائج موصول کریں گے۔  8/10: 

 پرنسپل کے لیے پروگرام نمونے انتخاب جمع کروانے کا آخری دن  8/14:  

جمع کردہ انتخابات کا جائزہ لینے کا   کے  مہتممین اور ضلعی جائزہ ٹیموں کے لیے تمام اسکولوں  8/21: 

 آخری دن۔

 :8/21 DRT منظوری والے اسکول طلبا کی پروگرامنگ شروع کرسکتے ہیں۔ 

نمونے دوبارہ جمع کروانے کا آخری دن )صرف ان اسکولوں کے لیے جنکے جمع کروائے گئے   8/28: 

 کے ذریعے ابتدائی مرحلے میں منظور نہیں کیے گئے تھے۔(   DRT نمونے

 اسکول والدین کو مطلع کرسکتے ہیں  8/28:

 اسکولوں کے منصوبے شائع کیے جائیں گے  8/28: 

  

 ذیل کے رہنمائی خطوط صحت اور تحفظ کی سہولیات سے نمٹنے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں۔ 

 

 ہونگے:    کچھ نئے اسکولی تحفظ قوائد میں شامل 

 فیٹ دور( -6کالس رومز میں طلبا کو میل جول میں فاصلوں پر رکھنا )  ●

 طلبا کو شیڈول کرنا  9-12کالس روم کے سائز پر منحصر، فی کمرہ صرف   ●

ہمارے طلبا کی نگہداشت کے لیے اور بیماری سے بچاو میں ہماری کوششوں کی معاونت میں    ●

 ہمارے اسکول میں قائم ہیلتھ کلینک کے ساتھ ملکر کام کرنا 

عملہ اور طلبا؛ اکثر ہاتھ دھونے اور ہاتھوں کا جراثیم ُکش استعمال کرنے   -تمام وقت ماسک پہننا    ●

 کی حوصلہ افزائی کرنا 

ار ہوں تو گھر پر رہنا )ہمارے یہاں ایک تنہائی کا کمرہ ہے کسی بھی طالب علم کے لیے اگر بیم  ●

جو عالمات ظاہر کرے یا ہماری نرس پریکٹشنر کے ذریعے دیکھے جانے کے بعد والدین کے  

 انتظار کررہا ہو۔(  ے کالے جان 

باتھ رومز کی  ہر رات کالس رومز کی جراثیم ُکشی کرنا؛ زیادہ چھوئے جانے والی سطوح اور  ●

 اکثر صفائی 

 زیادہ سے زیادہ ہواداری کے لیے کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھنا   ●

باہر اور سیڑھیوں اور ہالز میں زیادہ مجمع سے بچنے کے لیے داخل ہونے اور برخاستگی کے    ●

 لیے زیادہ دروازوں کا استعمال 



  

ان احتیاطی تدابیر کے عالوہ، ہم عملے اور طلبا کے لیے عمارت میں داخل ہونے سے پہلے صحت کا   

معائنہ اور لنچ اور وقفے کے دوران ممکنہ پابندیوں کے بارے میں مزید رہنمائی کا انتظار کررہے ہیں۔ ہم 

نفاذ کرنے کی تیاری تحفظ اور تعلیم کے لیے بہترین حاالت برقرار رکھنے کے لیے ہر حکمت عملی کا  

 کررہے ہیں۔

  

اس مخلوط نمونے کو تعمیر کرنے پر کام    ےجبکہ ہمارے اساتذہ اور منتظمین خزاں میں تدریس کے لی 

کررہے ہیں، ہم اپنے منصوبوں کو تیار کرنے کے لیے ریموٹ لرننگ سے اپنے تجربات کو استعمال کریں 

ھتے ہیں اور ساتھ ہی چھوٹے گروپ میں تدریس اور گے۔  ہم ریموٹ تجربات کو بہتر بنانے کی امید رک 

سماجی / جذباتی اعانت فراہم کرکے اپنی بذاِت خود موجودگی میں تعلیم سے مستفید ہونگے۔  ہماری برادری 

کی جذباتی اور جسمانی بہبود ہماری اولین ترجیح ہے اور رہے گی۔  ہدف ممکنہ محفوظ ترین طریقے سے  

بذاِت خود موجودگی(، سماجی اور جذباتی اعانت پروگرام چالنا ہے، بمع تمام    ایک مکمل تعلیمی )ریموٹ /

 صحت کے مطلوبات، رہنمائی خطوط اور تجاویز کی کڑی پابندی کے۔ 

 

میں کوئی بھی اور تمام جدید معلومات کا اشتراک جاری رکھونگی۔  آپ کی معاونت، تحمل اور ادراک کا   

یکھنے اور تعلیم و تدریس میں ایک نئے معمول میں واپس جانے کی  میں طلبا کو د  M.S. 88شکریہ۔  میں  

 متمنی ہوں۔

 

تعلیمی  کی جانب سے مزید معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں، براِہ مہربانی ان کی    NYCDOEاگر آپ  

 کا جائزہ لیں۔    ویب سائٹ 2021- 2020سال 

 

براِہ مہربانی اس جمعرات کو ایک ٹاون ہال اجالس کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ہماری بہترین والدین   

 مزید تفصیالت فراہم کریں گی۔ Tracy Jordanرابطہ کار، 

 

 بہترین تمنائیں،   

 

Ailene Altman Mitchell, Principal 

The Park Slope Education Complex at M.S. 88 

544   7th Avenue, Brooklyn, NY 11215 

Phone: 4482-788-718  

Fax: 0213-768-718  

amitche2@schools.nyc.gov 

https://ms88.org/ 

http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/15/K088/default.htm 

 


