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 والدین اور اہلخانہ ، CPSمحترم 

  

 بجے شہر بھر کی گریجویشن کے لئے ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ 1براہ کرم اتوار کے روز سہ پہر 

کالس کے بارے میں چند الفاظ کے ساتھ شروع کرنا چاہتی ہوں، جن کی بدقسمتی سے آغاز کا سیزن منعقد نہیں  CPSکی  2020میں 

توقع ہم چند ماہ قبل کر رہے تھے۔ ایک ہائی اسکول کی سابق پرنسپل کی حیثیت سے، میں جانتی ہوں کہ یہ تقاریب  ہوگا جس کی

طلباء اور ان کے اہلخانہ کے لئے کتنی اہم ہیں۔ لیکن، ایک عالمی وبائی مرض ہمیں ان کی کامیابی کا جشن منانے سے روکنے واال 

کا انتظام کرنے کے لئے کام کر رہے براڈکاسٹ  شہر بھر میں آغاز کی مجازی تقریب کر  نہیں ہے۔ ہم شہری انتظامیہ کے ساتھ مل

 ٹی وی پر نشر ہو گی اور سوشل میڈیا پر براہ راست سٹریم کی جائے گی۔

ں ان کی نسل سے کتنی متاثر ہوں۔ اگرچہ میں نے پچھلے دو ہفتوں میں پیش میں چاہتی ہوں کہ ہمارے نوجوان قائدین جان لیں کہ می

آنے والے واقعات سے پہلے اپنے آغاز کے تاثرات ریکارڈ کرائے تھے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی نسل کی انقالبی طاقت کو 

 میں مدد کی ہے۔ آپ کے جذبے اور شرکت جانیں۔ کچھ ہفتوں میں، آپ نے نسلی تشدد کے گرد ہونے والی گفتگو میں تبدیلی النے

 سیاہ فاموں کی زندگی کی اہمیت ہے۔: کے بغیر، مجھے یقین نہیں ہے کہ ہماری قوم اس سادہ سی سچائی پر اکٹھی ہو جاتی

 ہوگا۔( مجازی)سمر اسکول ورچوئل 

 کو جاری کیا تھا۔ موسم گرما کے اسکول اور دیگر قابل اجازت سرگرمیوں کے اپ ڈیٹ شدہ رہنما اصول  نے  ISBEجون کو،  4

ضلعی انتظامیہ نے ہدایت نامہ کا بغور جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ منصوبہ بندی کے مطابق، ورچوئل سمر اسکول کے مطابق آگے 

اگرچہ ہم موسم خزاں میں روایتی پڑھائی کی جانب واپسی کے لئے بڑھنا ہمارے طلباء اور عملے کے بہترین مفاد میں ہے۔ 

منصوبے تیار کررہے ہیں، لیکن ہمارے لئے یہ بات قبل از وقت ہو گی کہ ہم روایتی پڑھائی سے وابستہ موجودہ چیلنجوں کی وجہ 

 سے طلباء اور عملے کو اس وقت واپس بال سکیں۔
  

 ور ہمیں آپ کے تاثرات کی ضرورت ہے۔ہم اگلے سال کے لئے منصوبہ بنا رہے ہیں ا
جب ہم اگلے تعلیمی سال کا منصوبہ بنا رہے ہوں تو، یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم یہ یقینی بنانے کے لئے کہ ہم محفوظ اور خوش آئند 

ظر ن سیکھنے والے ماحول کی حمایت کرنے کے لئے تیار ہیں کے بارے میں آپ کی رائے جان سکے۔ موسم خزاں میں اپنے نقطہ

کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے میں مدد کے لئے، ہم طلباء، اہلخانہ اور عملے کے لئے سروے اور فوکس گروپوں کا سلسلہ شروع 

 کر رہے ہیں۔
  

( سی سی ڈی)جب کہ متعدد فیصلے ہوتے ہیں جن کے ذریعے کام کرنا پڑتا ہے، بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز 
تیار کی ہے جس کی ہم پیروی کریں گے جب اپنے اسکولوں کو دوبارہ کھولنا ممکن ہو گا۔  رہنمائی کے لئے نے اسکول اضالع 

ات ضروریہمارے  اتنے بڑے اور پیچیدہ اسکول کے لئے مکمل رہنمائی کی ضرورت ہے جو ہمارے اسکولوں میں مختلف قسم کی 

کو مد نظر رکھتی ہو، اور ہم ان منظرناموں کے ذریعے کام کر رہے ہیں تاکہ آئندہ ہفتوں میں ہم آپ کو اسکولوں کی عمارتوں کو 

 دوبارہ کھولنے کے لئے رہنما خطوط کے ساتھ پیش کرسکیں۔
  

کہ سی ڈی سی کی ہدایت کی بنیاد پر  اگرچہ ہمارے مسودے کے رہنما اصول ابھی تیار کیے جا رہے ہیں، لیکن اب ہم جانتے ہیں

 ہمارے اسکولوں کی عمارتوں کو بحفاظت دوبارہ کھولنے کے لئے بہت ساری اہم تبدیلیاں النے کی ضرورت ہوگی۔
  

 :آج، ہم جانتے ہیں کہ تمام اسکولوں میں صحت اور حفاظت کے وسائل کی ایک بنیادی الئن دستیاب ہونے کی ضرورت ہوگی

 ا ڈھاکنے کی ضرورت ہوگی، اور تعلیمی سال کے آغاز پر ضلع طلباء اور عملے کے اراکین کو ایک ہر ایک کو چہرے ک

 محدود سیٹ فراہم کرے گا۔

 ساری عمارتوں میں ہینڈ سینیٹائزر کو آسانی سے دستیاب ہونے کی ضرورت ہوگی 

 سخت صفائی اور ڈس انفیکشن پروٹوکول الگو کیے جائیں گے۔ 

  روزانہ درجہ حرارت چیک کیا جائے گا۔اور طلباء اور عملہ کا 
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ہمارے طلباء کی تعلیم اور معاشرتی اور جذباتی ضروریات پہلے سے کہیں زیادہ ہوں گی، اور ہم ان کی تائید کے لئے تیار ہوں گے۔ 

د ملے گی ے میں مدآپ کی تنقیدی آراء کی بنیاد پر ہماری منصوبہ بندی کے عمل کو آگے بڑھایا جائے گا اور اس بات کو یقینی بنان

 کہ طلباء اور عملہ کامیابی کے ساتھ نئے تعلیمی سال میں منتقل ہو۔
  

ان تمام تبدیلیوں کے لئے ضلع، اسکول اور کالس روم کی سطح پر قابل ذکر منصوبہ بندی اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ ہم اس 

طلباء کی بہترین معاونت کے لئے درکار منصوبوں اور موسم گرما کے شروع میں اسکولوں کو واضح رہنمائی فراہم کریں گے کہ 

 ڈھانچے کس طرح تیار کیے جائیں۔
  

ستمبر کو تعلیمی سال شروع کرنے کے لئے پرعزم ہیں۔ تاہم، جو کچھ نظر آتا ہے اور کتنے طلباء ایک وقت میں واپس  8ہم منگل 

 عمل پر بھی ہے۔آسکیں گے، اس کا انحصار الینوائے کے دوبارہ کھولنے کے مرحلہ وار 
  

اگلے دنوں میں ہمارے سروے کے آغاز کے ساتھ ہی ہم آپ کی آراء سننے کے منتظر ہیں، اور ہم آپ کی شراکت داری، مشغولیت، 

اور عزم کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کام میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لئے کام کرتے ہیں جو ایک اور بے مثال 

 ا۔تعلیمی سال ہوگ
  

 EdDجینس کے جیکسن، 
 چیف ایگزیکٹو آفیسر
 شکاگو پبلک سکولز

 

 


