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T&I 31155 Coronavirus Update for Families March 11 2020 (Urdu) 

 2020مارچ،  11 

 عزیزی اہِل خانہ،
  

۔ نیویارک شہر شعبہ برائے صحت اور   DOEہمارے تمام طلبا، عمےل، اور خاندانوں یک صحت اور حفاظت مسلسل 
ی

 ترجیح رہے یک
ن یک اولی 

 صحت یک موجودہ تجاویز یک بنیاد پر، اور انتہائے احتیاط یک وجہ ےس، ہم اپنن تمام مڈل اسکولوں کو اس ہفتے مارچ والدین اساتذہ 
ن

دماغ
۔کانفرنسوں ےک لت  فون یا ٹیکنالوجی پر مبنن انتخابات استعمال کرئن کا مشورہ دے   رہے ہی 

  
کت کرئن   3/13) ( یک شام اور جمعہ )3/ 12جمعرات ) ؛ تاہم آپ کو بذاِت خود شر

ی
یک دوپہر کو شیڈول کردہ کانفرنسی  ابیھ بیھ منعقد ہونگ

۔
ی

، والدین اساتذہ کانفرنسی  بذریعہ فون یا ورچؤل ہونگ
۔ اس ےک بجائے ورت نہی  ہے  یک ضن

 
ورت ہے    الحال، آپ کو ذیل جانتن یک ضن
ن
  : ف

   والدین اساتذہ کانفرنسی ، کیونکہ اسکول اور والدین ےک کیلنڈر پر اس ہفتے کانفرنسوں ےک لت  وقت پہےل یہ مقرر کردیا گیا ہے
، ہم آپ ےس ورچؤیل یا بذریعہ فون حصہ لینن یک  ۔ تاہم، ان کو بذاِت خود منعقد کرئن ےک بجائے

ی
منصوئی ےک مطابق واقع ہونگ

۔
ی
 گزارش کریں ےک

  
  یک   3/12اسکول ےس کوئے فرد آپ ےس بطور پیش قدیم بذریعہ فون یا ورچؤل کانفرنس ےک بارے می  رابطہ کرے گا۔ اگر آپ آپ ےک

، اسکول ایک ایےس وقت ےک لت    3/13شام یک کانفرنس یا  یک دوپہر یک کانفرنس می  ورچؤیل یا بذریعہ فون رابطہ کرئن ےس قاض ہی 
 دوبارہ شیڈول کرسکتا ہے جو آپ ےک لت  سہل ہو۔

  
 ( خاندان نیویارک شہر اسکولز اکاؤنٹس ، ریڈز تک ( ےک ذریےع  اپنن بچے ےک گNYCSAوالدین اساتذہ کانفرنسوں ےک لت  تیار ہوئن ےک لت 

 : ، ذیل پر جائی  ۔ اگر آپ کا ابیھ تک ایک اکاونٹ نہی  ہے  حاصل کرسکتے ہی 
 رسائے

account-schools-classrooms/nyc-our-https://www.schools.nyc.gov/learning/in 
   

، اور ہم ا
ی

۔ یہ تبدییل ہمی  والدین اور طلبا ےک تحفظ اور صحت کو فروغ دینن می  مدد دے یک  ہی 
س وقت آپ یک نرم خوئے یک ستائش کرئے

 کہ آپ ےک بچے ےک اساتذہ ےک ساتھ یہ اہم گفت و شنید واقع ہو۔
ی

 ساتھ یہ یہ یقینن بنائے یک
 

۔ schools.nyc.gov/coronavirusبراِہ مہربائن اسکول ےس متعلقہ اہم جدید معلومات ےک لت  کیس بیھ وقت    پر جائی 
 

  بخلوص،

 

      

 

Richard A. Carranza  
 چانسلر
 شہر محکٔمہ تعلیمنیویارک 
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