 6مئی 2020
عزیزی اہ ِل خانہ،
جیسے ہم نئے مہینے کا آغاز کر رہے ہیں ،ہ م آپ سب کو لیس کرنے پر کام جاری رکھیں گے ،ہمارے اہل خانہ اور ہماری اسکول کی برادریوں کو،
ایسے آالت اور وسائل سے جن کی انہیں ہمارے بطور ایک شہر کے  COVID-19کے خالف مل کر جنگ کے دوران ریموٹ لرننگ کے لیے
ضرورت ہو گی۔ ہم سب کے لیے ہمارے ریموٹ لرننگ کے انجان ط ریق کار میں سے نئے ترکیبوں کو دریافت کرتے ہوئے یہ ایک جاری طریق کار
ہے۔ اس پورے طریق کار کے دوران ،ہماری برادریوں کی صحت ،حفاظت اور تحفظ ہماری توجہ کا مرکز اور ترجیح رہی ہے۔
جیسے کہ آپ کو یاد ہو گا ،ہمارے طلبا اور عملے کے لیے تحفظ اور رازداری کی تشویشات  ،بشمول غیر ضروری اور غیر محفوظ مالقات (میٹنگ)
مداخلت نے ہمیں اپریل کے اوائل میں  Zoomکے استعمال کو ممنوع کرنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا ،لیکن خطرات کا جائزہ لینے
کے بعد ،ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ہماری اسکول کی برادریوں کے بہترین مفاد میں ہے۔ اپریل میں جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا تو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ہم
 Zoomاور دیگر آن الئن پلیٹ فارم استعمال کرنا جاری رکھیں گے تاکہ ہمارے طلبا ،اساتذہ اور محکمئہ تعلیم برادری کے ہر فرد کے پاس ایک
دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے ایسے طریقوں کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے جو طلبا کی رازداری کا احترام کرتے ہوں۔
اس وقت ہم مسرت کے ساتھ اعالن کرتے ہیں ،کمپنی (ادارے) کے ساتھ متعدد ہفتوں کی مشاورت کے بعد ،اب ہم  Zoomکو بطور ایک پورے محکمئہ
تعلیم کے استعمال کے لیے ایک محفوظ ،بے خطر پلیٹ فارم کے طور پر پیش کرنے کے قابل ہیں۔ تمام اسکولوں اور طلبا کو ایک مرکزی ،محکمئہ
تعلیم کے محفوظ اکاؤنٹ کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے اور بات چیت کرنے کے لیے مفت رسائی حاصل ہو گی۔  Zoomکے ساتھ ہمارے کام میں دیٹا
کی انکریشن اور ذخیرہ کے متعلق ایک معاہدہ کرنا ،ہمارے پلیٹ فارم کو صرف محکمئہ تعلیم کے شرکت کنندگان اور خاص طور پر مدعو کیے گئے
مہمانوں کے کالس روم یا مالقات (میٹنگ) میں داخلے کو یقینی بنانے کے لیے سیٹنگ (تشکیل) کی تخلیق اور میٹنگ کے میزبان کو کالس روم اور
میٹنگ پر مزید قابو دینا شامل تھا۔
اس کا مطلب ہے کہ:
• تمام عملے اور طلبا کو  Zoomتک رسائی حاصل کرنے لیے محکمئہ تعلیم کے مرکزی اکاؤنٹ کو استعمال کرنا الزمی ہے۔
• محکمئہ تعلیم طلبا اور عملہ  nycdoe.zoom.usپر اپنے محکمئہ تعلیم ای میل اور پاس ورڈ کے ساتھ سائن اِن کرنے کے قابل ہوں گے ،اور
 Zoomکی پیش کردہ اضافی خصوصیات کو استعمال کرنے کے قابل ہوں گے۔
• تمام شرکت کنندگان کے لیے تحفظ اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے محکمئہ تعلیم کے اکاؤنٹ پہلے سے ہی ترتیب دیا گئے ہیں جو ہماری
برادریوں کے تمام ارکان کی حفاظت کرے گا۔
• ( Zoomکا استعمال ،اس کے ساتھ سابقہ طور پر مائیکرو سافٹ اور گوگل جیسے پلیٹ فارم) کا استعمال اسکولوں ،اساتذہ یا خدمات فراہم
کنندگان کے لیے مفت ہے۔
• ہم  Zoomکو محکمئہ تعلیم کے ذریعے جاری کردہ تمام آئی پیڈز پر شامل کریں گے۔
برائے مہربانی آغاز کرنے کے لیے  Zoomپیج (https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technical-tools-and-support/getting-
) started-with-zoomتاکہ آپ  Zoomتک رسائی کے بارے میں مزید جان سکیں ،بشمول:
•  Zoomتک رسائی کس طرح حاصل کی جائے
• حفاظت کی نئی ترتیب (سیکیورٹی سیٹنگز) اور استعمال کرنے کے لیے ہدایات
• اہل خانہ کی تکنیکی معاونت کے لیے رابطے
 Zoomکے ساتھ ہمارا نیا معاہدہ آپ کے بچوں کو اپنے اسکول ،اساتذہ اور اسکول کے عملے کے ساتھ جوڑنے کا ایک طریقہ فراہم کرے گا۔ اس انجان
وقت کے دوران ہماری اسکول کی برادریوں کے لیے ہم ایک اور محفوظ اور بے خطر انتخاب فراہم کرنے کے لیے پُرجوش ہیں۔
ہمیشہ کی طرح ،ہم آپ کی لچک اور صبر کے لیے مشکور ہیں۔ ہم جانتے ہیں آپ میں سے ہر ایک اپنے بچوں کی گھر پر تعلیم کی معاونت کے لیے
کتنی محنت سے کام کرتا ہے۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ اب آپ کو  Zoomمیں ایک اور آلہ کار تک رسائی حاصل ہو گی جو کہ تعلیم کے تسلسل جاری
رکھنے میں مدد کرے گا۔
بخلوص،

Richard A. Carranza
چانسلر
نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم
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