اہل خانہ کے لیے عمومی جائزہ
ِ
بہتری کے عالقائی مرکز ( )RECکیا ہے؟
ایک  RECمرکز ایک محفوظ ،ایک بہتری کی جگہ ہے جس کو نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے تاکہ ہنگامی صورت میں سب
سے پہلے مدد کرنے والے افراد (فرسٹ رسپانڈرز) کے لیے بچوں کی نگہداشت فراہم کی جا سکے جو  COVID-19سے نمٹنے کی کوشش کے لیے
نہایت اہم ہیں۔
شہر بھر میں  100کے قریب  RECsہیں ان میں سے ہر ایک جائے وقوع تعلیم حاصل کرنے (ریموٹ لرنگ) ،ہر روز تین وقت کا کھانا ،بچوں کی
نگہداشت کے ساتھ ساتھ فنون ،موسیقی ،اور جسمانی تعلیم فراہم کرتا ہے۔  RECsمیں ابتدائی بچوں کی نگہداشت کے مراکز کے عالوہ  K-12مقامات
شامل ہیں اور یہ ہر اسکول ضلع میں دستیاب ہیں۔
رسائی کے پہلے مرحلے میں طبی نگہداشت فراہم کنندگان ،فرسٹ رسپانڈرز اور ذرائع نقل و حمل کے اہم مالزمین (ٹرانزیٹ ورکرز) شامل ہیں۔ آگے
بڑھتے ہوئے ہم ،اہم اضافی خدمات فراہم کنندگان اور پناہ گاہ میں رہنے والے بچوں کو شامل کریں گے۔
طبی طور پر ہمارے کمزور طلبا کے بہترین مفاد میں ،ہم تجویز کرتے ہیں کہ یہ  RECsمیں شرکت نہ کریں ،اور ہم طبی خدمات کی مسلسل فراہمی کو
یقینی بنانے کے لیے محکمئہ صحت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔

 RECsکب کھلیں گے؟
 RECsبروز پیر 23 ،مارچ 2020 ،سے کام کرنے کا آغا کریں گے۔

میں اپنے بچے کا اندراج کس طرح کروا سکتا ہوں؟
ف اول کے مالزمین تک رسائی حاصل کر رہا ہے ،بشمول فرسٹ رسپانڈرزاور طبی نگہداشت کے کارکنان ،محکمئہ صفائی کے
محکمئہ تعلیم ص ِ
مالزمین ،شہر کی اہم ایجنسیوں کے عملے ،اور شراکت دار تنظ یموں /ایجنسیوں کے ،تاکہ ایک سہل آن الئن فارم کے ذریعے ان کے بچوں کا اندراج کیا
اہل خانہ کے لیے ایک تخلیق کردہ جواب بھیجا جائے گا ،اور ہم ان کی رہائش کے قریبی جغرافیا کو
جا سکے۔ ایک جائے وقوع کی پیشکش کے ساتھ ِ
ترجیح دیں گے۔

کیا بچوں کو  RECsمیں اپنے ہمراہ کچھ النے کی ضرورت ہے؟
آپ کے بچے کو ایک آلہ (مثالً الپ ٹاپ ،ٹیبلیٹ یا فون) سات ھ النا چاہیئے تاکہ یہ اس کو ریموٹ لرنگ کے لیے استعمال کر سکیں ،اگر ممکن ہو۔

ایک عام دن کیسا ہو گا؟
کام کے اوقات کار صبح  7:30تا شام 6:00
پروگرام کا عارضی جدول (شیڈول)
● صبح ریموٹ لرنگ کے مواقع
● دوپہر
⁓ فنون
⁓ جسمانی تعلیم اور کھیل (سہ پہر  3تا شام  6بجے)

آپ کس طرح  RECsکو محفوظ بنائیں گے؟
ہمارے طلبا اور عملے کے ارکان کا تحفظ ہماری ہماری اولین ترجیح رہے گی۔  RECsمیں میل جول کو کم کرنے (سوشل ڈیسٹینسنگ) کے تمام قوعد
کی پابندی کی جائے گی ،بشمول افراد کے درمیان  6فُٹ کا فاصلہ رکھنا اور کالس رومز میں  9سے کم طلبا رکھنے کے۔ جو کوئی بھی بیمار ہو ان کو
گھر پر رہنا چاہیئے۔ مقامات کی معمول میں صفائی کی جائے اور ان کو جراثیم سے پاک کیا جائے گا۔

ان مقام کے عملوں میں کون شامل ہو گا؟
 RECsکو محکمئہ تعلیم ( ) DOEکے پُرعظم عملے کے ساتھ ساتھ ہماری برادری پر مبنی درجنوں تنظیموں کے شراکت داران کے ذریعے چالیا جائے
گا۔ ہم  DOEکے متعدد مالزمین کے مشکور ہیں جنہوں نے ان مقامات کے عملے میں شامل ہونے کی پیشکش کی ہے۔

اضافی سواالت ہیں؟
مزید معلومات کے لیے  schools.nyc.gov/recsپر جائیں۔
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