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عزیزی اہلِ خانہ
ہم سب کرونا وائرس کے خطرے سے اپنی براریوں کو محفوظ او ِر تندرست رکھنے کے لیے کام کرتے ہوئے ایک انوکھے دو ِر سے گذ ِر رہے
ہیں۔ نی ِو یارک کے باشندے دنیا بھ ِر کے شہروں ،ریاستوں او ِر قوموں کے الکھوں افراد کے ساتھ ایسے فیصلوں میں شراکت دا ِر ہو رہے ہیں
جن کا سامنا ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں کیا ہے – نہ ہی کبھی ان کا سامنا کرنے کا تصو ِر کیا تھا۔
سا کہ ہم جانتے
یہاں نیو یارک میں ،میئ ِر  de Blasioاو ِر میں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہمارے اسکول کے نظام میں کوئی بھی تبدیلی جی ِ
ے ہیںِ۔ اس ہفتہ
ن اقدام – آخری چارہ ہو گا۔ ہ ِم دن بہ دن ،گھنٹ ِہ بہ گھنٹہ ،منٹ ب ِہ منٹ نیو یارک شہ ِر میں پھیال ِؤ کی نگرانی ک ِر رہ ِ
ہیں ایک سنگی ِ
ے اسکول کی عمارتوں میں عوامی تعلیم کو جاری رکھنا مزید قابلِ عمل نہیں
 /اتوا ِر (ویک اینڈ) ،یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اس وقت ہمار ِ
تھا۔
ے
ے میں کھلن ِ
ے لیے  20اپریل 2020 ،کے ہفت ِ
ے لیے ،ہم اسکول کی عمارتوں ک ِ
اتوا ِر کو ،ہ ِم نے اعالن کیا تھا ک ِہ اگلے ساڑھے تین ہفتوں ک ِ
کی توقع کے ساتھ ،گھ ِر سے تعلیم دینے (ریموٹ لرنگ) نمونے کا استعمال کریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچانک محسوس ہو گا ،او ِر
ے ساتھ مسلسل او ِر واضح موصالت کرنے
ں میں ممکن ِہ خلل ڈالنے کی وج ِہ بن سکتِا ہےِ۔ ہ ِم اس پورے دورانیے میں آپ ک ِ
پ کی زندگیو ِ
یہ آ ِ
کے لیے او ِر اگلے اقدامات کے واضح فہم مہیا کرنے کے لیے پابند عہد ہیں۔
ہمارے آج کے اعالن کا مطلب ہے کہ برو ِز پیر 16 ،مارچ کو ہمارے اسکول کی عمارتیں بند ہوں گی او ِر طلبا کے لیے اسکول نہیں ہو گاِ۔
البتہ ،طلبا او ِر اہل خانہ کوئی بھی دوائیاں لے جا سکتے ہیں یا کوئی بھی معیاری طبی خدمات کو منگل تا جمعرات کو اسکول کے معمول کے
اوقات کا ِر میں موصول ک ِر سکتے ہیں ،اسکول نرس او ِر اسکول میں قائم طبی مرک ِز کا عملہ جائے وقوع پ ِر موجود ہو گا۔ اس دوارنیے میں،
اساتذہ سے اپنی عمارتوں میں آنے او ِر گھر سے تعلیم دینے کے ایک مکمل دن کے پیشہ ورانہ فروغ کو موصول کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔
ی
ے جانے کا آغا ِز کریں گے بشمول ٹکنالوج ِ
ے کے دوران ،حسبِ ضرورت گھ ِر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے طلبا مواد کو ل ِ
بعد میں اس ہفت ِ
ے کے دوران ،ہ ِر اسکو ِل کی عمارت کے
کے۔ آپ کے سات ِھ اس پ ِر مزید رہنمائی کِا اشتراک اگلے چند دنوں میں کیِا جائے گاِ۔ اس پورے ہفت ِ
ے جائیں کی سہولت دستیاب ہو گی۔
داخلے پر ،صبح  7:30تا دوپہ ِر  1:30بجے تک ،آئیں او ِر ناشتا ل ِ
پیر 23 ،مارچ کو شہ ِر کے ہنگامی صورت میں سب سے پہلے مدد کرنے والے افراد (فرسٹ رسپانڈر ِز) ،طبی نگہداشت فراہم کرنے والے
ے مالزمین او ِر ہماری سب سے زیادہ خطرے سے دوچا ِر آبادی کے بچوں کو خدمات فراہم کرنے کے
کارکنان ،ذرائع نقل ِو حمل (ٹرانزیٹ) ک ِ
لیے ہم شہ ِر بھ ِر میں بہتری کے متعدد درجن عالقائی مراک ِز کو کھولیں گے۔
اس پی ِر کو ہم گریڈ کنڈ ِر گارٹن تا  12کو گھر سے تعلیم (ریموٹ لرنگ) دینے کا آغا ِز بھی کریں گے۔ مجھے نیو یارک شہ ِر کے معلمین پ ِر پورا
بھروسہ ہے او ِر میں جانتا ہوں کہ یہ اس موقع پ ِر اپنے فرض پ ِر پورا اتریں گے ،او ِر یہ گھ ِر سے اعلی معیا ِر کی تعلیم فراہم کرنے کے اسی
ں میں نہایت پُ ِر عظ ِم عملے ہیں:اساتذہ،
س روم میں رکھتے ہیںِ۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اسکولو ِ
ے کال ِ
ے جو ی ِہ اپن ِ
جذبے کے سات ِھ پ ِر عظم ہوں گ ِ
عمارت کے نگراں ،منتظمین ،او ِر خاص طور پ ِر اسکول کا کھانا (اسکول فوڈ) فراہم کرنے والے کارکنان جوشہ ِر پیما کھانے کے پروگرام کے
حصے کے طو ِر پ ِر اس دوران کام کرنا جاری رکھیں گے۔ اس پروگ ِرام کے آغا ِز کے بارے میں مزید معلومات جلد ہی فراہم کی جائیں گی۔
میں یہ واضح ک ِر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بند کرنا نہیں ہے ،یہ ایک تبدیلی ہے۔ ہم اپنے طلبا کے لیے توقعات مین کمی نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں
کہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہیں او ِر ہم گھ ِر سے کام کرنے کے مواد کے ساتھ بشمول ہمارے گھ ِر سے تعلیم دینے کے نمونے کی
معاونت کرنے والے آالت کی تقسیم کے ذریعے ہم ان کے تجسس کا جو ِڑ کریں گے۔
ے سے ہی دستیاب ہیں schools.nyc.gov/learnathome۔
ذیل پ ِر ہ ِر گریڈ کی سطح کے مضامین کے لیے تعلیمی وسائل پہل ِ
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ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک مشکل کی گھڑی ہے ،او ِر ہم ہمارے شہ ِر کی جانب سے خاندانوں کی ہ ِر طرح معاونت کو جاری رکھنے کو یقین ِ
بنانے کے لیے انتھک محنت ک ِر رہے ہیں۔ میں خاندانوں کی یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں ہم سے جتنا بھی ممکن ہو سکے گِا ہم اس تبدیلی کے
نفاذ کو سہل بنانے کے لیے کام ک ِر رہے ہیں۔
ے
ے مل ک ِر کام کرنا ہے۔ ہ ِم آپ ک ِ
ے لی ِ
ظ کی بہتری ک ِ
ں ہم سب کو مل ک ِر نی ِو یارک شہ ِر کے مکینوں کی صحت او ِر تحف ِ
یہ ایسا وقت ہے جس می ِ
ساتھ ہیں ،دنیا کے عمدہ ترین شہ ِر کو تعلیم دینے میں شراکت دا ِر ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کے قابل ترین طلبا ،معلمین او ِر عملہ ہے – او ِر اس کو
کوئی چی ِز نہیں بدل سکتی ہے۔
ی تا ِزہ ترین خبروں کے
ں آپ کے سات ِھ مواصالت ک ِو جاری رکھیں گے ،او ِر ہم آپ کی مزید معلومات او ِر اس تبدیلی ک ِ
ہم آنے والے دنوں می ِ
لیے  https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/coronavirus-updateپ ِر جانے کی حوصلہ افزائی
ہیں۔
کرتے

تہہ دل سے

Richard A. Carranza
چانسلر
نیو یارک شہ ِر محکمئہ تعلیم
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