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،  CPSعزیز  ز  فیمیلی 

 

، اور جیسا کہ ہم نز بد   ھ آنز واےل تعلییم سال می  ہمارا ہدف آزمائش ےک اس دور می  ہر ممکن مستحکم ترین تعلیم یک فراہیم ہے

فیڈبیک یک بنیاد پر ہمارا ماننا ہے کہ بہیی کردہ فاصالتی   ےک روز اعالن کیا، عوایم صحت یک بدلتی صورتحال اور اپنز خاندانوں یک 

۔ اسکول دن  پورا  تعلیم کا ایک ایسا ماڈل جو طلباء کو  ین طریقہ ہے  می  مشغول رکھے ویہ نئے تعلییم سال ےک آغاز کا بہیی

 

، جو کہ ہم اب آئندہ آنز واےل اسکولوں کو کھولنز  ےہمار  یک تیاریوں می  اگال مرحلہ بحایل نو ےک فریم ورک کو منظر عام پر النا ہے

اکت داروں ےک ساتھ  ۔ ہم اس امر کو یقیتز بنانز یک خاطر اسکولوں ےک قائدین اور مالزمتی شر  کا ارادہ رکھنی ہی 
مرصوف  دنوں می  کرنز

رہے ہی  کہ نئے تعلییم سال ےک لئے ہمارا ےط کردہ حتیم منصوبہ جامع اور ُپرفکر ہو، اور ہم  مزید وقت رصف کر  عمل ہونز یک خاطر 

ورت اس امر یک ہے کہ ہم واضح اور مستقل طور پر عمےل ےس   ۔ رصز
ے
وہ رہنما ہدایات تیار ہو جانز ےک بعد جلد از جلد شییے کر دیں ےک

، اس امر یک سمجھ بوجھ ےک ساتھ کہ فاصالتی تعلیم کس طرح ےس اسکول ےک عالوہ ےک اوقات ےک کلبوں    توقعات وابستہ کرنی ہونے

، اور طلباء اور عمےل ےک لئے دیگر معاونتوں پر مزید رہنماتے ےک ہمراہ نئے تعلییم سال یک جانب قدم 
ے

اور شگرمیوں کو متاثر کرے یک

۔ ہمارے ان خطرات ک اور ہم آپ یک مسلسل مشغولیت اور تعاون کو   کھوج لگانز ےک دوران آپ یک تحمل مزاجی کا شکریہ،  ا بڑھائی 

۔   شاہنی ہی 

 

نیٹ تک رسائے  ر رفتار انٹر ورت ہو اور تٹ  نیٹ ڈیوائس جےس اس یک ضر  ہر اس بچے ےک لئے انٹر

 ےک لئے کوشاں ہی  کہ 
، اور ہم یہ یقیتز بنانز کو وہ سب    ہر بچ  گھر پر تعلیم پانز کا آغاز ایک کمپیوٹر ڈیوائس ےک حصول ےس ہوتا ہے

ورت ہو  ےک لئے اپنز اسکول کال   ۔ اگر آپ کو ایک ڈیوائس درکار ہو، تو براہ کرم معاونتکچھ مےل جو انہی  کامیاب ہونز یک خاطر رصز

، تو ہم آپ کو ایک ڈیوائس یک فراہیم یقیتز بنانز یک خاطر کو کریں۔ اگر آپ ےک بچ  ےک اس    ل ےک پاس مزید ڈیوائسز دستیاب نہ ہوئی 

۔ اگر آپ کو اضافز معاونت درکار ہو، تو براہ کرم ہماری خانداتز ہاٹ الئن  
ے
پر   1060-417-773آپ ےک اسکول ےک ساتھ کام کریں ےک

پر ای میل کریں۔ ہماری تجویز ہے کہ آپ پہےل اپنز اسکول ےس رجوع کریں تاکہ ہاٹ الئن   familyservices@cps.eduکال کریں یا 

 می  معاونت درکار  عمےل کو ان خاندانوں کو 
ترجیح دینز کا موقع میس آ سےک جنہی  خوراک اور دیگر ایمرجنیس خدمات تک رساتے پانز

۔ 
ے
، وہ آپ یک مدد ےک لئے وہاں موجود ہوں ےک  یک صورت می 

۔ تاہم آپ کو ان یک معاونت درکار ہونز  ہے

 

نیٹ تک رساتے فراہم کرنز یک غرض ےس   CPS 100,000ےک ذریےع، ہم نز    شکاگو  مربوط  ز تر انیر اور   Comcastطلباء کو بالقیمت تی 

RCN   ۔ اہل خاندانوں کو میل می اکت داری یک ہے ۔ اگر آپ نز  روبو  ےک ساتھ شر  ہی 
کالز، متتز پیغامات، اور خطوط موصول ہونے

، تو براہ کرم اپنز بچ   خط کو ضائع کر دییط ےس  غل ا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ممکنہ طور پر مربوط شکاگو ےک لئے اہلیت رکھنی ہی 

ےک اسکول کال کریں۔ پرنسپلز کو اہل طلباء یک ایک فہرست فراہم کر دی گتے ہے اور وہ بالقیمت پروگرام می  سائن اپ کرنز ےک اگےل  

۔ 
ے
 مراحل ےس آپ کو آگاہ کر پائی  ےک

 

ن کو متاثر نہی  کرتا  گھر  ر  الوقت موسم خزاں ےک کھیلوں ےک سٹ 
ر
 پر تعلییم سال کا آغاز کرنا ف

ن جیسا کہ  ز ، کہ فز الوقت موسم خزاں ےک کھیلوں کا سی  ، جو کہ ریاستی   اگست 17ےط شدہ ہے وع ہونز جا رہا ہے ےک ہفئی می  شر

۔ ہم یہ یقیتز بنانز ےک لئے اضافز  ن ےک کامیاب آغاز یک خاطر تمام  مشقی ونڈو ےس ایک ہفتہ قبل ہے ز  وقت رصف کر رہے ہی  کہ سی 

، ہم خاندانوں کو تازہ ترین اپ ڈیٹس یک   وری معاونتی  موجود ہوں۔ جیےس جیےس عوایم صحت یک رہنماتے تبدیل ہوتی ہے رصز

۔  IHSAفراہیم یک خاطر 
ے
 رہی  ےک

 ےک ساتھ مل کر کام کرنی

 

IHSA  جو گزشتہ ہفئی جاری کیا گیا تھا، فز الوقت درج ذیل کھیلوں ےک موسم خزاں می  انعقاد کا  ثاتز شدہ کیلنڈر ےک تحت کہ  ےک نظر

 :  فیصلہ کیا گیا ہے

https://cps.edu/chicagoconnected/Pages/home.aspx
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ز الریاستی کھیل؛  ●  لڑکیوں اور لڑکیوں ےک بی 

 لڑکیوں اور لڑکیوں یک گالف؛  ●

ایک اور غوطہ خوری؛ اور ●  لڑکیوں یک تی 

 لڑکیوں یک ٹینس  ●

 

:   2021روایتی کھیل بہار جبکہ موسم خزاں ےک درج ذیل 
ے
 پر چےل جائی  ےک

 لڑکوں کا فٹ بال؛  ●

 لڑکوں یک ساکر؛ اور  ●

 لڑکیوں یک وایل بال  ●

  

یز کا فیصلہ کیس در کیس بنیادوں پر ہو گا۔ شیڈیول    جبکہ ریاستی سطح پر سی 
ے

ن شیڈیولز کھیلی  یک ز ٹیمی  مخترص کردہ باقاعدہ سی 

۔  یہاںمی  یک گتے تبدیلیوں یک مکمل فہرست   دیکیھ جا سکتی ہے

 

۔ ہماری ٹیم می  کوتے ایک فرد بیھ ایسا  
ے
آنز واال یہ تعلییم سال ان سب ےس مختلف ہو گا جو ہم اپنز عرصۂ حیات می  دیکھی  ےک

  100اختیار می  تمام تر ذمہ داریاں نبھانز کا  ہ  طلباء یک مسلسل پیش قدیم کو یقیتز بنانز یک خاطر ہمارے دائر   نہی  ہے جو ہمارے

، لٰہذا ہم اپتز   فیصد عزم نہ رکھتا ہو۔ کمیونتر ےک ہر فرد یک صحت و    CPSچونکہ ہم اس سال آنز واےل خطرات کو تالش کر رہے ہی 

ین ہو۔ تندرستی کو بیھ یقیتز بنانی ہونے اپ   جو ہمارے طلباء ےک حق می  بہیی
ے
 پر رکھی  ےک

 تز تمام تر توجہ وہ سب کرنز

 

خواہ،   خی 

 

 

 ( LaTanya D. McDade) التانیا ڈی مکڈیڈ  EdD، ( Janice K. Jackson)جینس ےک جیکسن 

 چیف ایجوکیشن آفیس      زیٹو آفیس یگ ف ا چی

 شکاگو پبلک اسکولز      شکاگو پبلک اسکولز 

 

https://drive.google.com/file/d/1enO0ib5-AJ83NzPlPmU2pjO-0d8t72Gd/view?usp=sharing

