
 

 
 
 

 10 اپریل، 2020
 

 عزیز CPS فیملی،
 

 جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وه بہار کی تعطیالت نہیں تھیں جن کی پہلے سے توقع رہی ہو، ہمیں امید
 ہے کہ اس ہفتے آپ کو آرام کرنے اور ریموٹ تدریس کے لیے تیار ہونے کا موقع میسر آیا ہو گا، کہ جس کا

 آغاز اس پیر، 13 اپریل سے ہو رہا ہے۔ ہمارا ضلع ہر گھڑی ریموٹ تدریس کے منصوبے تخلیق کرنے کی
 خاطر کام کرتا رہا ہے کہ جو تمام طلباء کی انفرادی ضرورتوں پر پورا اتریں گے۔ ہم اپنی وقف شده ٹیم کا

 یہ یادگار کام کرنے کے ضمن میں شکریہ ادا کرتے ہیں اور محض چند ہفتوں کے دوران سالوں پر محیط
 کام کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے پر ہر ایک کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔

 
 ہمارے ریموٹ تدریس کے منصوبے کا افتتاح کرنا

 ہمارے اسکولز خاندانوں سے اس سلسلے میں رابطہ قائم کرنے کے لئے مصروف عمل رہے ہیں کہ
 ریموٹ تدریس ان کے بچوں کے لئے کس نوعیت کی حامل ہو گی۔ ورچوئل تدریس کے مواقع تک وسیع تر
 رسائی کو یقینی بنانے کی خاطر، شکاگو پبلک اسکولز (CPS) ہمارے شہر کے گرد و پیش کی کمیونیٹیز
 کے طلباء میں 100,000 سے زائد ڈیوائسز تقسیم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کو ڈیجیٹل ریموٹ تدریس

 تک رسائی کی خاطر ڈیوائس درکار ہے، تو براه کرم انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی سروس کی ولدیتی
 معاونت کی الئن 773-417-1060 پر پیر تا جمعہ صبح 7:30 بجے سے شام 4:30 بجے کے درمیان رابطہ
 کریں۔ ہم نے  یہ رہنما کتابچہ  بھی تخلیق کیا ہے خاندانوں کو یہ ادراک کرنے میں مدد دینے کی خاطر کہ

 وه کس طرح ریموٹ تدریس کے لیے انٹرنیٹ سے مربوط ره سکتے ہیں۔
 

 CPS پیر، 13 اپریل سے، ریاستی اعالن کرده بندش کے خاتمے تک تمام طلباء کو اعلٰی معیار
 کے تدریسی انتخابات فراہم کرنے پر کاربند ہے۔  براه کرم نوٹ فرمائیں کہ ریموٹ تدریس کا انعقاد
 جمعہ، 17 اپریل کو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ CPS کیلنڈر کے مطابق اساتذه کے لئے پیشہ ورانہ

 تربیت کا دن ہے۔
 

 ہم ریموٹ تدریس سے متعلق تازه ترین معلومات اور اپنے بچوں کے لئے ریموٹ تدریس کے قیمتی ذرائع
 تک رسائی پانے کی غرض سے خاندانوں کو cps.edu/remotelearning مالحظہ کرنے کی ترغیب دیں

 گے۔ ان طلباء کے لئے، کہ جو ریموٹ تدریس میں ورچوئل طور پر شامل ہو رہے ہیں، براه کرم رازداری اور
 پوشیدگی کی بابت اہم معلومات کی خاطر  یہ بہترین سرگرمیاں  دیکھیں۔

 
 گریب اینڈ گو طعام(Grab-and-Go Meals) کے لئے اپ ڈیٹ شده مقامات

 17 مارچ کو اسکول کی بندش کے آغاز سے لے کر اب تک CPS نے تقریباً پانچ ملین کھانے کے پیکٹ
 تقسم کیے ہیں، اور ہم اپنے خاندانوں کو تب تک مفت، صحت بخش خوراک کی فراہمی پر کاربند ہیں جب

 تک اسکول کی بندش برقرار رہتی ہے۔ کھانا لیتے وقت خاندانوں کو مستقالً بہتر تجربے سے مستفید
 کرنے اور اسکول کے عملے کو بہتر طور پر تعاون دینے کی غرض سے، ہم نے گزشتہ ہفتے اعالن کیا تھا

 کہ گریب اینڈ گو طعام کے مقامات منظم کر دیے گئے ہیں۔

https://docs.google.com/document/d/1ObkXTCd8DLsOYVi9ddnPQnGDIm2N8F8F/edit#heading=h.gjdgxs
https://drive.google.com/file/d/1bthFwHzwP3dDLZ7CBomFxDydSaFtIUHn/view


 

 13 اپریل، بروز پیر سے آغاز کر کے، خاندان 270 سے زائد CPS اسکولوں میں سے کسی ایک سے کھانا
 لے سکتے ہیں۔ کھانا پیر تا جمعہ صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے کے درمیان لیا جا سکتا ہے۔ اپنے نزدیک
 ترین طعام کی تقسیم کے مقام کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے، cps.edu/mealsites مالحظہ کریں۔

 
 پیر سے، ہم ایک نامعلوم سمت میں سفر کا آغاز کریں گے۔ کچھ بےچینی محسوس کرنا عام سی بات
 ہے، تاہم ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے مل کر کام کیا، تو ہم بچوں کو وه تعلیم فراہم کر سکتے ہیں کہ جو
 انہیں صحیح سمت پر چلنے اور تب تک بڑھتے جانے کی غرض سے درکار ہے جب تک کہ ہم پھر سے

 اکٹھے نہ ہو جائیں۔ ہم ساتھ نبھانے پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک CPS فیملی کے طور پر اس نئے
 باب کا آغاز کرنے کی امید رکھتے ہیں۔

 
 خیر خواه،

 

  التانیا ڈی مکڈیڈ
(LaTanya D. McDade) 
 چیف ایجوکیشن آفیسر

 شکاگو پبلک اسکولز

EdD ،جینس کے جیکسن 
((Janice K. Jackson, EdD 

 چیف ایگزیکٹو آفیسر
 شکاگو پبلک اسکولز

 

 


