ﻣﺎرچ 25 2020 ،
 ،ڈﯾﺌﺮ وﯾﻠﯽ اسٹرﯾﻢ ﺗﯿﺮﮦ ﻓﯿﻤﻠﯿﺰ
وﺑﺎﺋﯽ اﻣﺮاض کے ﺳﻠﺴﻞے  COVID-19اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ٹﯾﻢ  ،ﺗﻤﺎم ﺿﻠﻌﯽ ﻋﻤﻞے کے ﺳﺎتھ  ،ﮐﺎم ﻣﯽں ﻣﺼﺮوف ﮨﮯ ﺟﻮ
ﻣﯽں ﺟﺎری اور ﺗﯿﺰی سے ﺑﺪﻟﺘﯽ ﮦوﺋﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮐﺎ ﺟﻮاب دﯾﺘﯽ ﮨﮯ۔ اﺳﮑﻮﻟﻮں ﮐﯽ ﺑﻨﺪش  16ﻣﺎرچ  2020ﮐﻮ ﺷﺮوع
ﮦونے کے ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺎرﺗﻮں ﮐﻮ ﺻﺎف ﺳﺖھرا ﮐﺮدﯾﺎ ﮔﯿﺎ تھا۔ ﮦم ﮐﻮﺳﻮڈ  19کے ﮐﺴﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪﮦ ﮐﯿﺴﻮں کے
ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻧﺎﺳﺎ ﮐﺎؤنٹی ڈﯾﭙﺎرٹﻣﻦٹ آف ﮦﯾﻠﺖھ کے ﺳﺎتھ ﮐﺎم ﮐﺮتے رﮦتے ﮦیں ﺟﺲ سے ﮦﻣﺎری اﺳﮑﻮل ﮐﯽ
ﮐﻤﯿﻮنٹی ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮦوﺗﯽ ﮨﮯ۔ کﮦ ﻣﺸﺮوع اﺳﮑﻮﻟﻮں ﻣﯽں  31ﻣﺎرچ ﮐﻮکے ذرﯾﻊے ﺑﻨﺪ ﮐﺮ دﯾﺎ ﺟﺎئے ﮦم ﮔﻮرﻧﺮ اﯾﮕﺰﯾﮏٹو
.آرڈر کے ﺗﺤﺘﺴﯿﻦﭨہیں
ﺿﻠﻊ ﻣﯽں اﺳﺎﺗﺬﮨہﻣﺎرےکے ﻟﺊے اﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘﻠﯽ کے ﻟﺊے ﻣﻨﺼﻮبﮦ ﺑﻨﺪی ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ اوﭘﺮ ﺟﺎﻧﯽے ﮦوم ﭘﯿﺮ 30 ،ﻣﺎرﭼﭙﺮ ﺷﺮوع
ﻟﺮﻧﻨﮓ کے ﺗﺴﻠﺴﻞ کےﻣﺮﺣﻞےویﻧﮩﮯ.ایڈﻣﻨﺲٹریٹرز اور اﺳﺎﺗﺬﮦ ﮐﺮام نے اﺣﺘﯿﺎط سے اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ کﮦ
ﻣﻨﺪرجﮦ ذﯾﻞ ﭘﯿﺮاﻣﯽٹرز ﮐﻮرکھتے ﮦوئے رﯾﻤﻮٹ ﺳﯿﮏھنے ﮐﻮ ﮐﺲ ﻃﺮح بﮦﺗﺮ ﻃﺮﯾﻖے سے اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﺟﺎئے:ﮐﻮ
ذﮦن ﻣﯽں رکھتے ﮦوئے
ﻣﺪﻧﻈﺮﺳﮑﺮﯾﻦ کے وﻗﺘﺎﭘﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮦ ٹﮐﻨﺎﻟﻮﺟﯽ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﻮں ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪﮦ اﭨﮫاتے ﮦوئے 1.
ﻣﺤﺘﺎط ﻏﻮر کے ﺳﺎتھ ﺳﯿﮏھنے کے ﭘﻮرے ﭘﺮوﮔﺮام ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﻧﺎ کﮦ گھر ﻣﯽں ﺳﯿﮏھنے ﻣﯽں وﻗﺖ 2.
ﮔﺰارﻧﺎ اس کے ﻣﺘﺮادف نﮦیں ﮨﮯ۔ اﺳﮑﻮل ﻣﯽں ﭘﻮرا دﻧﻤﯽں ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ دوﺳﺘﺎنﮦ ﺷﮑﻠﻔﺮاﮦم ﮐﺮﻧﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ اﭘﻦے ﻧﺊے ﮐﺮدار ﻣﯽںﺣﺎﻣﯽ کے ﻃﻮر ﭘﺮ ان ﮐﯽ ﺳﯿﮏھیں کﮦ 3.
ﮦوم ﭘﺮوﮔﺮام کے
ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ کے ﻟﺊے ﻧﺊے ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮتے ﮦیں ﺟﺐ کﮦ ﮦم ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ اﯾﮏ ﺳﺎتھ رﮦنے کے 4.
ﻗﺎﺑﻞ نﮦیں ﮦوتے ﮦیں ﺗﻮ
:ﮦم ﮦوں گے
دﻣﺎﻏﯽ ﮐﯽ دﯾﮏھ بھال ﮐﺮﻧﺎ۔ ﮦﻓﺖﮦ بھر اﺳﺎﺗﺬﮦ کے اﮦل ﺧﺎنﮦ کے ﺳﺎتھ ﺗﻌﺎﻣﻞ کے ﺳﺎتھ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ 1.
ﺿﺮورﯾﺎت؛
ﮦﻓﺖﮦ وار ﺳﯿﮏھنے کے ﻧﺼﺎب ﭘﯿﮑﯿﺞ ﮐﯽ ﻓﺮاﮦﻣﯽ ﺟﺲ ﻣﯽں آرٹ  ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اور ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ کے ﺳﺎتھ 2.
رﯾﺎﺿﯽ  ،ﺳﺎﺋﻨﺲ  ،اور ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﻋﻠﻮم( ﺷﺎﻣﻞ ﮦوں۔  (ELA ،ﭼﺎروں ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ
ﮦﻣﺎری وﯾﺐ ﺳﺎئٹ ﭘﺮ ﺳﺎری ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺷﺎﺋﻊ ﮐﺮﻧﺎ؛ 3.
آن ﻻﺋﻦ ﺳﯿﮏھنے کے ﻟﺊے  6 - 2درﺟﺎت ﻣﯽں ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻼس روم ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل؛ 4.
ﻣﻨﺼﻮبﮦ ﺑﻨﺪی ﮐﯽ ﮦداﯾﺖ ﺟﻮ وﺳﺎﺋﻞ ﮐﻮ ﮐﻢ سے ﮐﻢ ﮐﺮے  ،ﺟﯿﺲے آن ﻻﺋﻦ ٹوﻟﺰ  ،ﺳﺎدﮦ ﮐﺎﻏﺬ  ،ﻗﻠﻢ  /ﭘﻨﺴﻞ 5. ،
ﮐﺮﯾﻮن ﯾﺎ رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻨﺴﻞ  ،اور آﺳﺎﻧﯽ سے دﺳﺘﯿﺎب گھرﯾﻠﻮ اﺷﯿﺎء ﮐﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﺎ۔
ﺑﺮادری کے ﺳﺎتھ ﺳﻤﺎﺟﯽ رواﺑﻂ ﺑﻨﺎنے اور اﭘﻦےﮐﻮ ﺑﺎنٹنے کے ﻟﺊے ﮦﻣﺎرے ﺿﻠﻌﯽ اور اﺳﮑﻮل کے 6.
ٹویٹر اﮐﺎؤنٹس ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﺮن ان ﮦوم کے ﺗﺠﺮﺑﺎت۔
ﮔﺰﺷﺖﮦ روز  ،ﻧﯿﻮﯾﺎرک اسٹیٹ اﯾﺠﻮﮐﯿﺸﻦ ڈﯾﭙﺎرٹﻣﻦٹ نے اﯾﮏ ﺷﺮاﮐﺖ داری ﮐﺎ اﻋﻼن ﮐﯿﺎ ﺟﺲ نے ﻣﺤﮑﻢﮦ نے
اﯾﺠﻮﮐﯿﺸﻦ ڈﯾﭙﺎرٹﻣﻦٹ ﮐﯽ ﺳﯿﮏھنے ﮐﯽ  NYSرﯾﺎﺳﺖ بھر کے ﻋﻮاﻣﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ اسٹﯾﺸﻨﻮں کے ﺳﺎتھ ﺳﺎتھ
 WWWوﯾﺐ ﺳﺎئٹ کے ﺗﺴﻠﺴﻞ ﮐﻮ ﺟﺎری رکھنے کے ﺳﺎتھ ﺷﺮاﮐﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ۔ ﻻﻧﮓ آﺋﻠﯿﻦڈ ﮐﺎ ﭘﯽ ﺑﯽ اﯾﺲ اسٹﯾﺸﻦ

ﮨﮯ۔ وﯾﺮزون ﻓﯿﻮس  ،ﮐﯿﺒﻞ وﯾﺰن )آپٹﯾﻢ(  ،ﺑﺮاﮦ راﺳﺖ ٹی وی  WNETﮨﮯ۔ ﻧﯿﻮ ﯾﺎرک سٹی ﮐﺎ ﭘﯽ ﺑﯽ اﯾﺲ اسٹﯾﺸﻦ
اور ڈش ﻧﯽٹ ورک کے ﻻﻧﮓ آﺋﻠﯿﻦڈ کے بﮦت ﺳﺎرے ﺻﺎرﻓﯿﻦ ﮐﻮ ﻋﻮاﻣﯽ ﺑﺮاڈﮐﺎسٹﻧﮓ اسٹﯾﺸﻨﻮں ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔
ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻨﮓ اور آن ﻻﺋﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ وﺳﺎﺋﻞ کے ذرﯾﻊﮦ دوﻧﻮں اسٹﯾﺸﻦ ﻃﻠﺒﺎء ﮐﻮ "گھر گھر ﺳﯿﮏھیں" اﻓﺰودﮔﯽ
اﭘﻦے ﺳﺮوس ﻓﺮاﮦم ﮐﻨﻨﺪﮦ کے ﭼﯿﻨﻞ ﮔﺎﺋﯽڈ ﮐﻮ ﭼﯿﮏ  yourﻓﺮاﮦم ﮐﺮرﮨﮯ ﮦیں۔ ﻣﺨﺼﻮص اسٹﯾﺸﻦ ﭼﯿﻨﻠﺰ کے ل
:ﮐﺮیں۔ ﭘﯽ ﺑﯽ اﯾﺲ کے دو اسٹﯾﺸﻨﻮں کے ﻟﺊے وﯾﺐ ﺳﺎئٹیں یﮦ ﮦیں
.org https://www.wliw.orgﻫﻮنWLIW:
WNET: https://www.th
ﭘﯽ ﺑﯽ اﯾﺲ نے اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮨﮯ کﮦ اس کے ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﮐﻮ رﯾﺎﺳﺘﯽ اور ﻗﻮﻣﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ کے ﻣﻌﯿﺎر کے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺎﯾﺎ
ﺟﺎئے ﮔﺎ  ،لﮦذا واﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮیں کﮦ اس سے ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻞے ﮔﯽ ﺟﻮ ان کے ﺑﭽﻮں
 ،ﮐﻮ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﮑﻮل ﮐﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ پڑھاﺋﯽ ﺟﺎرﮦی ﮨﮯ۔ ﭘﯽ ﺑﯽ اﯾﺲ اﭘﻨﯽ وﯾﺐ ﺳﺎئٹذرﯾﻊﮦ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﮑﻮﻟﻮں کے اﺿﻼع
واﻟﺪﯾﻦ  ،اور اﺳﺎﺗﺬﮦ کے ﺳﺎتھ ﻣﻞ ﮐﺮ ﺗﯿﺎر ﮐﺮدﮦ اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اور وﺳﺎﺋﻞ مﮦﯾﺎ BOCES ،
اﺻﻞ  originalکےﮐﺮرﮦا ﮨﮯ۔ ﭘﯽ ﺑﯽ اﯾﺲ ﻟﺮﻧﻨﮓ ﻣﯽڈﯾﺎ آن اﯾﺌﺮ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻨﮓ کے ل PBSLearningMedia.org
ں ﻓﺮاﮦم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳﯿﮏھنے ﻣﯽں ﻣﻌﺎون ﮦیں۔ ﮦر ﮔﺮیڈidesڈﯾﺠﯽٹل ﻣﻮاد اور اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮏھنے کے رﮦﻧﻤﺎ
ﻟﯿﻮل کے ﻟﺊے ﻧﺊے ﺧﺼﻮﺻﯽ ذﺧﯿﺮے ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﺊے ﮔﺊے ﮦیں ﺗﺎکﮦ واﻟﺪﯾﻦ اور اﺳﺎﺗﺬﮦ کے ﻟﺊے یﮦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮦو کﮦ
وﮦ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮنے ﻣﯽں ﻧﺊے ﮦوں ﺗﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮیں۔
رﯾﺎﺳﺖ کے ﻣﺤﮑﻢﮦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﯽ ﺟﺎری ﺗﻌﻠﯿﻢ کے وﺳﺎﺋﻞ ﮐﯽ وﯾﺐ ﺳﺎئٹاﺳﮑﻮل کے دوﻧﻮں اﺿﻼع  ،اﺳﺎﺗﺬﮦ  ،واﻟﺪﯾﻦ اور
ﻃﻠﺒﺎء کے ﻟﺊے وﺳﺎﺋﻞ مﮦﯾﺎ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔ وﯾﺐ ﺳﺎئٹﭘﺮ ﻣﻞ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ
۔ آن ﻻﺋﻦ ﺳﯿﮏھنے کے وﺳﺎﺋﻞ سے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺨﺼﻮصhttp://www.nysed.gov/edtech/continuity-learning
ﺳﺎئٹ کے 'ٹﮐﻨﺎﻟﻮﺟﯽ کے اﺧﺘﯿﺎرات' کے ﺳﯿﮑﺸﻦ ﭘﺮ ﺟﺎﺋﯽں۔ ﻧﺎن ٹﮐﻨﺎﻟﻮﺟﯽ ﺳﯿﮏھنے کے  the ،ﺗﺠﺎوﯾﺰ کے ل
اﺧﺘﯿﺎرات کے ﻟﺊے بھی اﯾﮏ ﺳﯿﮑﺸﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ رﺟﺤﺎﻧﺎت  familyﮦﻣﺎرے ﭘﺮﻧﺴﭙﻞ اس ﺟﺪﯾﺪ وﺳﺎﺋﻞ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﯽں گے ﺗﺎکﮦ دوپﮦر ﺳﯿﮏھنے کے ل
کے ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻮ ﺗﺮﺗﯿﺐ دیں۔ ﻣﻞ ﮐﺮ ﮐﺎم ﮐﺮنے سے  ،ﮦم اﭘﻨﯽ ﺿﻠﻌﯽ ﺑﺮادری ﻣﯽں ﻣﺜﺒﺖ ذﮦﻧﯿﺖ ﮐﻮ ﻓﺮوغ دے ﺳﮑﺖے
ﮦیں۔ ﮦم ﭘﺨﺖﮦ ﯾﻘﯿﻦ رکھتے ﮦیں کﮦ ﮦم اس ﻣﺸﮑﻞ ﺻﻮرﺗﺤﺎل سے زﯾﺎدﮦ سے زﯾﺎدﮦ ﻓﺎﺋﺪﮦ اﭨﮫاﺳﮑﺖے ﮦیں ،
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺊے اﻣﮑﺎﻧﺎت کے ﻟﺊے کھﻻ رﮦتے ﮦیں۔ ﮦم آپ ﮐﻮ دﻋﻮت دﯾﺖے ﮦیں کﮦ ﮦﻣﺎرے ﺳﺎتھ ﺷﺎﻣﻞ ﮦونے کے ل
ﮦم ﺳﯿﮏھیں اور ﺳﺎتھ ﺳﺎتھ بڑھیں۔ as
پﮦﻧﭻ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔ ﮦم اﭘﻨﯽ  reachواﻟﺪﯾﻦ اﭘﻦے ﺑﭻے کے اﺳﺎﺗﺬﮦ ﯾﺎ ﭘﺮﻧﺴﭙﻞ سے ﺳﻮاﻻت  ،ﺧﺪﺷﺎت  ،ﯾﺎ اﻣﺪاد کے ل
ﻋﻤﺎرﺗﻮں ﻣﯽں ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ نﮦیں ﮦوﺳﮑﺖے ﮦیں  ،ﺗﺎﮦم ﮦم یﮦاں ﮦر ﻃﺮح سے آپ ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮنے کے ﻟﺊے
ﺣﺎﺿﺮ ﮦیں۔
@ ﭘﺮ ﺟﺎﺋﯽں اور ٹویٹر  www.valleystream13.comﮦﻣﯿﺶﮦ ﮐﯽ ﻃﺮح  ،ڈسٹرکٹ وﯾﺐ ﺳﺎئٹ
ﭘﺮ ﮦﻣﺎرے ﺳﺎتھ ﺷﺎﻣﻞ ﮦوں۔ VS13UFSD
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