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 ,سرپرستوں  پیارے والدین اور

 

مجھے امید ہے کہ یہ پیغام آپ کو صحت مند اور محفوظ پائے گا۔ اس سے قبل آج ، گورنر پرٹزکر نے شیلٹر ان پلیس 

تک ذاتی  2020ء تک توسیع کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسکول جلد از جلد یکم مئی  2020اپریل  30آرڈر میں 

۔ سے 2020اپریل ،  Queen Bee 166یہ بھی ہے کہ طور پر ہدایت کے لئے نہیں کھلے جائیں گے۔ اس کا مطلب 

دوبارہ شروع ہونے والے ہمارے ریموٹ لرننگ ہنگامی منصوبہ کے مطابق اپنے طلباء اور اہل خانہ کو روزانہ ہدایات 

 ۔فراہم کرتی رہے گی

دہ چیلنجوں کا مجھے اس بات پر بے حد فخر ہے کہ ہمارے اساتذہ ، طلباء ، منتظمین اور کنبے ہمارے سامنے پیش کر

مقابلہ کیسے کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا تعاون اور شراکت داری اس سال تمام طلبہ کے لئے بہترین 

تعلیمی تجربہ کا نتیجہ بنے گی۔ مجھے تعجب نہیں ہوا کہ بندش کی تاریخ میں توسیع کردی گئی ہے اور میں آپ کو بتانا 

 ۔تحال کی تیاری کر رہے ہیںچاہتا ہوں کہ ہم بھی اس ہنگامی صور

ہمارے اساتذہ ، انسٹرکشنل کوچ اور ایڈمنسٹریٹر ریموٹ انسٹرکشن کے ذریعہ نئے مواد اور تصورات کو متعارف 

کروانے کی ضرورت کے پیش نظر بلیکبورڈ کالس روم ، زوم اور دیگر ورچوئل کالس روم پروگراموں کے ہمارے 

اور ہم آلہ کی سطح کا قریب سے مطالعہ کر رہے ہیں اور ہمارے تمام طلباء اور استعمال کو بڑھانے پر کام کر رہے ہیں 

٪ 100کنبہ کے لئے انٹرنیٹ تک رسائی۔ اس وقت ہم کنڈرگارٹن اور یکم گریڈ دونوں میں اپنے طلباء اور کنبہ کے ل 

کی تعلیم کی سہولت اور  ڈیجیٹل رسائی کو یقینی بنانے کے منصوبے کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ہمارا مقصد اپنے طلبہ

 ۔ہر دستیاب وسائل کو استعمال کرنا ہے اور ہم ایسا کرنے کے ہر مواقع کی تالش کر رہے ہیں toسہولت کے ل 

جاری کیا ہے اس کے عالوہ ان  Chromebook٪ طلباء نے ایک ضلع میں 100تک کے ہمارے  8سے  2اس وقت گریڈ 

م نے کنڈرگارٹن اور پہلی جماعت میں ہر طالب علم کے لئے کروم بکس کو جاری کردہ طلباء کی ورک بوک بھی ہیں۔ ہ

خریدنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا حصول مشکل ہے کیونکہ وہ ہمارے ملک کے کچھ بڑے شہروں میں بڑی تعداد میں 

ے لئے اضافی آالت کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوچکے ہیں اور ہم اس بات کو یقینی بنانے ک 150خرید رہے ہیں۔ ہم 

کام کر رہے ہیں کہ ایک فرسٹ گریڈ والے ہر خاندان میں کم از کم کام جاری رہے. مجھے یقین ہے کہ ہم یہ کام کر 

سکتے ہیں اور اس سے ہمارے پاس معمولی تعداد باقی رہ جائے گی جو ہم کنڈرگارٹن خاندانوں کو جاری کرسکتے ہیں 

ٹیک ماہر ایسے خاندانوں کی مدد کریں گے جو گوگل کالس روم  جن کے پاس گھر میں ذاتی کمپیوٹر نہیں ہے۔ ہمارے

سے اپنے ذاتی آالت کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ہمیں یہ یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ ہر طالب 

 ۔علم کی رسائی کسی ضلع یا کسی ذاتی ڈیوائس سے ہو

اری اور کچھ پروگراموں سے زیادہ واقف ہونے کےلئے کچھ وقت ہمارے اساتذہ کو ریموٹ لرننگ کے اس توسیع کی تی

درکار ہوگا جو انھیں اپنے طلباءاور کنبہ سے رابطہ قائم کرنے میں مدد فراہم کریں گے جو بہترین طریقے سے ہوسکتے 

گے۔ آپ کے  اپریل کوہم اساتذہ کی تربیت کے لئے اپنے شیڈول میں قدرے ترمیم کریں 17اپریل اور  9ہیں۔ اس کےعالوہ 

پرنسپل اور بچوں کے اساتذہ ہمارے ساتھ چلتے چلتے ہمارے روزانہ اور ہفتہ وار نظام االوقات کی تفصیالت آپ کے 

ساتھ شیئر کریں گے ، لیکن میں یہ یقینی بنانا چاہتا تھا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہم ان دنوں اپنے اساتذہ کو مدد فراہم 

 ۔استعمال کرنے کے لئے تیار ہوں  مدد کے لئے تمام دستیاب وسائلکریں گے تاکہ وہ ہمارے طلبا کی 

آپ کو آئندہ چند روز کے دوران ہم سے مزید معلومات موصول ہوں گی جو ہمارے منصوبوں کے بارے میں مزید 

فراہم  تفصیالت فراہم کریں گی تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ ہمارے تمام طلبا بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو ہم



کرسکتے ہیں۔ ہمارے طلباء سے تعاون اور وابستگی کا جذبہ جو ہمیں اب تک لے آیا ہے اس بات کو یقینی بنانے کے 

لئے کافی ہوگا کہ ہم اس چیلنج کو کامیابی کے ساتھ نمٹائیں اور ہم پہلے کی نسبت مضبوط تر بنیں۔ اگر آپ کے سواالت 

 ۔مجھ سے براہ راست رابطہ کریںہیں تو براہ کرم اپنے پرنسپل ، استاد یا 

 

 ،آپ کا شکریہ 

 یجوزف آر ولیمز ، ایڈ. ڈ
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