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 ، ڈیئر ویلی اسٹریم تیرہ فیملیز
 
 وبائی امراض کے سلسلے COVID-19 انتظامی 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 16 مارچ 2020 کو شروع
 ہونے کے بعد تمام عمارتوں کو صاف ستھرا کردیا گیا تھا۔ ہم کوسوڈ 19 کے 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 31 مارچ کوکے ذریعے بند کر دیا جائے ہم گورنر ایگزیکٹو
 ہیں

  .آرڈر کے تحت  سینٹ 
 
 ضلع میں اساتذہہمارےکے لئے ایک منتقلی کے لئے منصوبہ بندی کیا گیا  اوپر جانیے ہوم  پیر، 30 مارچپر شروع
 ہے.ایڈمنسٹریٹرز اور اساتذہ کرام نے احتیاط سے اس بات پر غور کیا ہے کہ

وین 
 لرننگ کے تسلسل کےمرحلے 

 مندرجہ ذیل پیرامیٹرز کورکھتے ہوئے ریموٹ سیکھنے کو کس طرح بہتر طریقے سے انجام دیا جائے:کو
 ذہن میں رکھتے ہوئے
 

1.  مدنظرسکرین کے وقتاپنی موجودہ ٹکنالوجی کی صالحیتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
2.  محتاط غور کے ساتھ سیکھنے کے پورے پروگرام کو شامل کرنا کہ گھر میں سیکھنے میں وقت

 گزارنا اس کے مترادف نہیں ہے۔ اسکول میں پورا دنمیں تعلیم
3.  خاندانی دوستانہ شکلفراہم کرنا والدین کو اپنے نئے کردار میںحامی کے طور پر ان کی  سیکھیں کہ

 ہوم  پروگرام کے
4.  معاشرتی تعامل کے لئے نئے مواقع فراہم کرتے ہیں جب کہ ہم جسمانی طور پر ایک ساتھ رہنے کے

 قابل نہیں ہوتے ہیں تو
 
 :ہم ہوں گے
 

1.  دماغی کی دیکھ بھال کرنا۔ ہفتہ بھر اساتذہ کے اہل خانہ کے ساتھ تعامل کے ساتھ صحت کی
 ضروریات؛

2.  ہفتہ وار سیکھنے کے نصاب پیکیج کی فراہمی جس میں آرٹ ، موسیقی اور جسمانی تعلیم کے ساتھ
 ریاضی ، سائنس ، اور معاشرتی علوم) شامل ہوں۔ ، ELA) چاروں مضامین

3.  ہماری ویب سائٹ پر ساری تعلیم شائع کرنا؛
4.  آن الئن سیکھنے کے لئے 2 - 6 درجات میں گوگل کالس روم کا استعمال؛
5.  منصوبہ بندی کی ہدایت جو وسائل کو کم سے کم کرے ، جیسے آن الئن ٹولز ، سادہ کاغذ ، قلم / پنسل ،

  کریون یا رنگین پنسل ، اور آسانی سے دستیاب گھریلو اشیاء کو استعمال کرنا۔
6.  برادری کے ساتھ سماجی روابط بنانے اور اپنےکو بانٹنے کے لئے ہمارے ضلعی اور اسکول کے

  ٹویٹر اکاؤنٹس کا استعمال  لرن ان ہوم کے  تجربات۔
 
 گزشتہ روز ، نیویارک اسٹیٹ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے ایک شراکت داری کا اعالن کیا جس نے محکمہ نے
 ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی سیکھنے کی NYS ریاست بھر کے عوامی نشریاتی اسٹیشنوں کے ساتھ ساتھ
 WWW ویب سائٹ کے تسلسل کو جاری رکھنے کے ساتھ شراکت کی ہے۔ النگ آئلینڈ کا پی بی ایس اسٹیشن



 ہے۔ ویرزون فیوس ، کیبل ویزن (آپٹیم) ، براہ راست ٹی وی WNET ہے۔ نیو یارک سٹی کا پی بی ایس اسٹیشن
 اور ڈش نیٹ ورک کے النگ آئلینڈ کے بہت سارے صارفین کو عوامی براڈکاسٹنگ اسٹیشنوں تک رسائی
  حاصل ہے۔

 پروگرامنگ اور آن الئن تعلیمی وسائل کے ذریعہ دونوں اسٹیشن طلباء کو "گھر گھر سیکھیں" افزودگی
 اپنے سروس فراہم کنندہ کے چینل گائیڈ کو چیک your فراہم کررہے ہیں۔ مخصوص اسٹیشن چینلز کے ل
 :کریں۔ پی بی ایس کے دو اسٹیشنوں کے لئے ویب سائٹیں یہ ہیں

       WLIW:هون.org  https://www.wliw.org 

       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 اضالع
BOCES ، والدین ،   اور اساتذہ کے ساتھ مل کر تیار کردہ اضافی تعلیمی معلومات اور وسائل مہیا 
PBSLearningMedia.org کےکررہا ہے ۔ پی بی ایس لرننگ میڈیا آن ایئر پروگرامنگ کے ل original اصل 
 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 اضالع ، اساتذہ ، والدین اور
 طلباء کے لئے وسائل مہیا کرتی ہے۔ ویب سائٹپر مل سکتی ہے
http://www.nysed.gov/edtech/continuity-learning۔ آن الئن سیکھنے کے وسائل سے متعلق مخصوص 
 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 family ہمارے 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 کھال رہتے ہیں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے ل
as ہم سیکھیں اور ساتھ ساتھ بڑھیں۔  
 
 پہنچ سکتے ہیں۔ ہم اپنی reach والدین اپنے بچے کے اساتذہ یا پرنسپل سے سواالت ، 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.com ہمیشہ کی طرح ، ڈسٹرکٹ ویب سائٹ
VS13UFSD پر ہمارے ساتھ شامل ہوں۔  
 
 ، مخلص
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 سپرنٹنڈنٹ اسکولس کا

 گوگل ترجمہ کے ساتھ اردو میں ترجمہ ہوا
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