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 عزیز والدین اور اہِل خانہ،
  

 ہمیں امید ہے کہ یہ ای میل ملنے کے وقت آپ اور آپ کے عزیز صحت مند اور محفوظ ہوں گے۔ ہم آج آپ کو ریموٹ تدریس
 کے بارے میں ایک فوری اپ ڈیٹ اور تیسری سہ ماہی کے اختتام کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی غرض سے

 رابطہ کر رہے ہیں۔
  

 ریموٹ تدریس کا آغاز پیر سے ہوا ہے۔
 آپ کے بچے کے معلم دلچسپ اسباق اور معموالت کے ذریعے بچوں کو مشغول کر رہے ہیں۔ براہ کرم اپنے بچے کو روزانہ

 ریموٹ تدریس میں شامل ہونے کی ترغیب دیں۔
 ضلع طالب علم کی شرکت کے عمل کی نگرانی کر رہا ہے یہ یقینی بنانے کے لئے کہ طالب علم سیکھتا رہے اور●

 تعلیمی طور پر آگے بڑھتا رہے۔ آپ کے بچے کی جانب سے ہر ہفتے رد عمل نہ دیے جانے پر آپ کے بچے کا
 اسکول آپ سے رابطہ کرے گا۔ براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے کے اسکول کے پاس آپ کے خاندان کے رابطے

 کی حالیہ ترین معلومات موجود ہوں۔
 اگر آپ کے بچے کو ریموٹ تدریس تک رسائی کی خاطر ڈیوائس چاہیئے، تو براہ کرم اپنے پرنسپل سے رابطہ کریں۔●
 ریموٹ تدریس جمعہ، 17 اپریل کو منعقد نہیں ہو گی، کیونکہ یہ CPS کے کیلنڈر میں اسکول کو بہتر بنانے کا●

 دن ہے۔
  

 تیسری سہ ماہی کل اختتام پذیر ہو گی۔
 کل، 16 اپریل، اسکول کی تیسری سہ ماہی کا حتمی دن ہے۔ یاد دہانی کے طور پر، 17 مارچ کے بعد جمع کروایا گیا کام بہتر
 بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کا نہیں، کہ جو تیسری سہ ماہی کے گریڈز آپ کے بچے کے پاس اسکول بند ہوتے

 وقت تھے۔
 اپنے بچے کی پیشرفت پر نظر رکھنے کے لئے براہ کرم پیرینٹ پورٹل کو استعمال کرئیں۔ پیرینٹ پورٹل کی●

 بابت مزید معلومات کے لئے  یہاں  کلک  کریں اور سواالت کی صورت میں اپنے بچے کے اسکول سے رابطہ
 کریں۔

 22 اور 23 اپریل کو، آپ کے بچے کے معلم ریموٹ دفتری اوقات منعقد کریں گے تاکہ آپ کو اپنے بچے کی پیشرفت●
 اور تیسری سہ ماہی کے گریڈز پر بات چیت کرنے کی غرض سے موقع مل سکے۔ براہ کرم اپنے بچے کے اسکول

 کی جانب سے وقت طے کرنے کے ضمن میں مزید معلومات پر نظر رکھیں۔
 آپ سے اپنے بچے کا رپورٹ کارڈ ان کے اسکول سے لینے کی توقع نہیں کی جاتی۔ ضلع رپورٹ کارڈز اور انفرادیت●

 پر مبنی تعلیم کے رپورٹ کارڈز20  اپریل کے ہفتے میں آپ کے گھر ارسال کر دے گا۔
  

 ہم جانتے ہیں کہ گھر پر تدریسی عمل طلباء اور والدین کے لئے یقینی طور پر ایک آزمائش ثابت ہو گا، اور ہم آپ کا ان
 سب کاموں کے سلسلے میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو آپ نے اس ہفتے اپنے بچے کو نئے طریقے سے سیکھنے میں
 مدد دینے کی غرض سے انجام دیے۔ ہمارے پاس ریاستی اعالن کردہ بندش پر اٹھنے والے تمام سواالت، جیسا کہ چوتھی سہ
 ماہی کی گریڈنگ، گریڈ پروموشن، اور ساالنہ اختتام کی سرگرمیوں سے متعلق جواب نہیں ہیں۔ براہ کرم جان لیں کہ
 ہم آپ کو باقاعدگی کے ساتھ اپ ڈیٹس دیتے رہنے پر کاربند ہیں، اور ہم ہفتے کے آخر تک آپ کے لیے مزید معلومات

 فراہم کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔
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