
 

 
 16 مارچ 2020

 
 عزیز والدین اور خاندان،

 
 ہماری سی پی ایس کمیونٹی کی صحت اور بہبود ہماری اعلی ترجیح ہے۔ COVID-19 صحت بحران کے حوالہ سے
 حکومت کی جانب سے احکامات کی بنا پر، سبھی ضلعی اسکول اب منگل، 30 مارچ تک بند رہیں گے۔ اس بندش سے
 ہماری کمیونٹی پر پڑنے والے اثر کا مجھے اعتراف ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس سے ہمارے طلبہ، کارکنان اور

 ہمارے اسکول پر بھروسہ کرنے والے مالزمت پیشہ خاندانوں پر بوجھ پڑے گا۔ COVID-19 بچوں کے تئیں ہمارے
  کام پر روک نہیں لگائے گا، اور ہم آپ کی معاونت کو حاضر ہیں۔

 
 یہ رہی متعدد اہم یاددہانیاں:

 
 خاندانوں کے لیے اسکول کی عمارتوں تک رسائی اور غذائی امداد

 منگل، 17 مارچ سے، سبھی اسکول سہولیات بند رہیں گی تاکہ ان کی اچھی طرح صفائی کی جا سکے، اور●
 اس بندش کے دوران آپ کو عمارت کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہو گی۔

 اسکولوں کے بند رہتے وقت، سی پی ایس ہمارے طلبہ کو صحت بخش غذائیں فراہم کرے گی۔ سی پی ایس خاندان●
 کسی بھی سی پی ایس اسکول سے مفت غذائی پیکٹ حاصل کر سکتے ہیں، جن میں گھرانہ کے ہر طالب
 علم کے لیے تین دنوں کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے شامل ہوں گے، لیکن اس سے ووگن آکیوپیشن ہائی

 اسکول اور شیریڈان میتھ اینڈ سائنس اکیڈمی مستثنی ہیں۔ غذا کے حصول کا اتنظام باہر کیا جائے گا، اور
 خاندانوں کے کھانا حاصل کرتے وقت سیف پیسیج کارکنان اپنے معمول کے مفوضہ راستوں پر ہوں گے۔ اگر آپ

 کو مدد کی ضرورت ہو، تو برائے مہربانی سی پی ایس کمانڈ سینٹر کو KIDS (5437-553-773) پر کال
  کریں یا familyservices@cps.edu۔

 
 تعلیمی ترقی

 ماقبل کے-12ویں طلبہ کے لیے گریڈ کی سطح کی سرگرمی پیکیٹس دستیاب ہیں جو طلبہ کے لیے●
 غیرڈیجیٹل اور ڈیجیٹل سرگرمیوں پر مشتمل ہیں۔ ان پیکیٹس کی گریڈنگ نہیں کی جائے گی اور اس

 مدت کے دوران طالب علم کے ساتھ بھیجے گئے کسی کام پر گریڈنگ الگو نہیں ہو گی۔ والدین گریڈ سطح
 کے پیکیٹس cps.edu/enrichmentresources سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پیکیٹس کی نقلیں غذاؤں

 کی تقسیم کے مقام پر بھی دستیاب ہوں گی۔
 

 ڈیجیٹل پلیٹ فارموں کا استعمال
 ہمارے طلبہ کی حساس ذاتی قابل شناخت معلومات کی سی پی ایس کے ذریعہ حفاظت کو یقینی بنانے کی خاطر،●

 جیسے کہ ان کے نام کا پہال حصہ، تاریخ پیدائش، اور ناموں کی فہرست میں شامل دیگر معلومات، ہم
 اسکولوں کو تاکید کرتے ہیں کہ وہ طلبہ اور خاندانوں سے مواصلت کرنے کے لیے صرف سی پی ایس کے

 ذریعہ منظورشدہ مصنوعات استعمال کریں۔  تاہم، اگر اسکول مبنی بر ویب غیرمںظورشدہ مصنوعات کے استعمال
 کا مشورہ دینے کی خواہش رکھتے ہیں، تو اگر اسکولوں کی مکمل یا جزوی بندش کی صورت میں اسکول

 طلبہ کے ساتھ مواصلت کرتے ہیں تو ان کے لیے والدین کو مناسب طور پر مطلع کرنا  اور قابل قبول استعمال
 پالیسی  کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ مواصلت کی درج ذیل اجازت یافتہ اور ممنوعہ شکلوں کو ذہن میں رکھیں۔

 

 ممنوعہ اجازت یافتہ

 طالب علم کے سی پی ایس ای میل اکاؤنٹ پر ای میل●
 سی پی ایس گروپ میسجنگ ایپ کے توسط سے میسیج●

 بھیجنا، جیسے کہ گوگل ہینگ آؤٹ، کسی مالزم سی
 پی ایس اکاؤنٹ سے کسی طالب علم سی پی ایس اکاؤنٹ

 طالب علم کے ذاتی موبائل کے توسط سے کسی طالب●
 علم کے ساتھ انفرادی طور پر براہ راست مواصلت

  طالب علم کے ذاتی ای میل اکاؤنٹ کے توسط●
 سے مواصلت
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 کو
 طلبہ کی جماعتوں کو بھاری مقدار میں میسیج●

 بھیجنا بشرطیکہ والد(والدہ)/سرپرست اس بات کی
 تحریری اجازت فراہم کر دیں کہ ان کا بچہ میسجز

 موصول کر سکتا ہے اور وہ اپنے بچوں ہی کی طرح ان
 اطالعات کو خود کے لیے موصول کرنے کا انتخاب کر

 سکتے ہیں
 طلبہ کے ساتھ سوشل میڈیا کے توسط سے اس●

 صورت میں مواصلت کہ اکاؤنٹ تدریسی، تعلیمی یا
 غیرنصابی پروگراموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہو،

 پرنسپل نے اکاؤنٹ کے لیے تحریری منظوری فراہم کر
 دی ہو، اور والدین کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور اس کے

 مقصد کے بارے میں اطالع دی گئی ہو

 ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا طالب علم کے ساتھ●
 سی پی ایس کاروبار یا مواصلت انجام دینے کے لیے

 استعمال

 
 میں خاندانوں کو تاکید کرتی ہوں کہ طبی نگہداشت حاصل کرنے کے عالوہ مقاصد کے لیے گھروں سے نہ نکلیں۔

 سب سے زیادہ قابل اعتماد معلومات کے لیے، برائے مہربانی www.chicago.gov/coronavirus یا
 www.cdc.gov/coronavirus مالحظہ کریں۔ اسکول سے مخصوص اپڈیٹس کے لیے،

 www.cps.edu/coronavirus مالحظہ کریں۔ اگر آپ کو طبی نگہداشت مرکز کا پتہ لگانے میں مدد کی ضرورت ہو،
 تو برائے مہربانی سی پی ایس آفس آف سٹوڈنٹ ہیلتھ اینڈ ویلنیس سے oshw@cps.edu پر یا ہیلتھی سی پی ایس

 ہاٹ الئن KIDS (5437-553-773) پر کال کر کے رابطہ کریں۔
 

 یہ ہم سبھی کے لیے بالکل ہی نئی چنوتی ہے، اور ہماری ٹیم اپنی سکت بھر آپ کی معاونت کرنے کے تئیں پابند عہد
 ہے۔ ہم آپ کو تازہ ترین جانکاریاں دیتے رہیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم آپ کا اپنے اسکول میں جلد از جلد خیرمقدم

 کریں گے۔
 

 جانیس کے جیکسن، محکمۀ تعلیم
 چیف ایگزیکٹو آفیسر

 شکاگو پبلک اسکولز
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