
 

 

 30 مارچ 2020

 

 محترم سی پی ایس فیملیز اور سپورٹرز،

 

 آج کوِوڈ-19 کے صحِت عامہ کے ہنگامی حاالت کے تناظر میں ڈسٹرکٹ  پری-کے–12 کے فاصالتی تعلیم کے منصوبے

 کا اعالن کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ منصوبہ کالس روم میں تعلیم کا نعم البدل نہیں، نہ ہی اس سے ہمارے شہر میں موجود

 ڈیجیٹل تفریق مکمل طور پر ختم ہو گی، پھر بھی ڈسٹرکٹ کی پوری کوشش ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کو با اختیار بنائے

 اور انہیں ایسے وسائل مہیا کرے جو سکولوں کی بندش کے دوران طلبہ کو معیاری تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لئے

  درکار ہوں۔

 

 یہ منصوبہ سب کے لئے یکساں نہیں — ہر سکول کمیونٹی دوسروں سے مختلف ہے، اور ہر سکول 6 اپریل تک اپنے

 اپنے منصوبوں کے بارے میں خاندانوں کو آگاہ کر دے گا، اور ایلی نوائے سٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن کی تازہ ترین رہنمائی

  کے مطابق فاصالتی تعلیم کے منصوبے ہمارے بہار کے طے شدہ وقفے کے بعد 13 اپریل سے شروع ہوں گے۔

 

 فاصالتی تعلیم سے طلبہ کی صرف تعلیمی حیثیت بہتر ہو گی۔

 مختص "دفتری اوقات" کے ساتھ ساتھ طلبہ کو ڈیجیٹل اور غیر ڈیجیٹل دونوں طرح سے تعلیم حاصل کرنے کے

 اختیارات پیش کیے جائیں گے جب کہ طلبہ اور خاندان اساتذہ سے گوگل ِمیٹ ، فون ، یا ای میل کے ذریعہ مدد حاصل کر

 سکیں گے۔ اگرچہ طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اسائنمنٹس مکمل کریں گے اور سکول گریڈنگ کا کام کر سکیں

 گے تاہم گریڈز اسی وقت شمار کیے جائیں گے جب ان سے کسی طالب علم کے گریڈز میں بہتری آئے اور کسی بھی

 طالب علم کی تعلیمی حیثیت پر منفی اثر نہ پڑے۔ جو طلبہ تعلیمی کام میں مشغول نہیں ہوتے انہیں نا مکمل گریڈ جاری

 کیا جا سکتا ہے اور توقع کی جائے گی کہ وہ فاصالتی تعلیم کے دورانیے کے بعد نا مکمل اسائنمنٹ کی کمی پوری کریں گے۔

 

 ڈیجیٹل تفریق کم کرنے کے لئے ڈسٹرکٹ ایک الکھ سے زائد آالت تقسیم کرے گا۔

 ہمیں اپنے شہر اور پورے ملک میں کافی زیادہ ڈیجیٹل تفریق کی موجودگی کا ادراک ہے اور سکول اس بات کو یقینی بنائیں

 گے کہ جن خاندانوں کی ٹیکنالوجی تک رسائی نہیں وہ ڈسٹرکٹ کا تیار کردہ چَھپا ہوا مواد استعمال کر سکیں۔ جہاں

 ہم متعدد شکلوں میں تدریسی وسائل کی موجودگی یقینی بنانے میں مدد دینے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں وہیں ہم یہ

 ڈیجیٹل تفریق کم کرنے میں مدد کی اپنی ذمہ داری میں بھی سنجیدہ ہیں۔ سماجی و اقتصادی اعداد و شمار اور مشکالت

 کے اشاروں کی مدد سے ڈسٹرکٹ اپنے سکول پرنسپلز کے ساتھ کام کرتے ہوئے سکولوں پر مبنی65,000  کروم ُبکس،

 لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ، 37,000 نئے آالت اور ممکنہ مخیر شرکاء کی مدد سے اضافی آالت تقسیم کرے گا۔ آئندہ ہفتوں میں

 مجموعی طور پر ہم خاندانوں میں 100,000 سے زائد آالت تقسیم کریں گے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے طلبہ

 کو الیکٹرانک تعلیمی وسائل تک نمایاں رسائی حاصل ہو۔

 

 فاصالتی تعلیم 13 اپریل، پیر سے شروع ہو گی اور سکولوں کے دوبارہ کھلنے تک جاری رہے گی — جس کا دورانیہ فی الحال

 منگل 21 اپریل تک ہے۔ تاہم اگر بندش کا دورانیہ بڑھتا ہے تو ہم نے اپنا فاصالتی تعلیم کا منصوبہ ضرورت پڑنے پر اپنے

  طلبہ کی تعلیمی پیش رفت میں تعاون کے لئے بنایا ہے۔

 

 آئندہ کی راہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں لیکن اس نئے راستے پر چلنے کے لئے ہمیں اس سے بڑھ کر سرشار اور

 با صالحیت اساتذہ کا گروہ نہیں مل سکتا تھا۔ تدریسی منصوبہ بنانے کے دوران ہم اپنے پرنسپلز اور اساتذہ کی مدد کے

 لئے مکمل طور پر تیار ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا فاصالتی تعلیم کا منصوبہ ہمارے اساتذہ کو کامیابی کے لئے ایک

 فریم ورک اور ٹولز مہیا کرتا ہے۔

 

 



 

 سکول 6 اپریل بروز پیر کو بہار کے وقفے کے آغاز سے قبل اپنے فاصالتی تعلیم کے منصوبوں کے بارے میں خاندانوں کو

 تفصیلی معلومات سے آگاہ کریں گے۔ اس دوران طلبہ کے لئے اضافی وسائل www.cps.edu/remotelearning پر دستیاب

  ہوں گے۔ سی پی ایس ہر دو ہفتوں بعد یہ وسائل اپ ڈیٹ کرے گا۔

 

 صحت عامہ کی ہنگامی صورت حال میں ہمارے رد عمل کی وضاحت کے دوران سب نے جس صبر کا مظاہرہ کیا اس کے لئے

 ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی نیا فیصلہ ہونے پر اور نئے وسائل کی دستیابی پر ہم تمام

 سی پی ایس شرکاء کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی بہت سے قابِل توجہ مسائل باقی ہیں جن میں گریجویشن، کالج

 انٹری، گریڈ میں ترقی، اور منتخب انرولمنٹ سکولوں میں داخلہ شامل ہیں۔ ہمارا آپ سے عہد ہے کہ ہم شفافیت کا

  مظاہرہ کریں گے اور باقاعدگی سے اپ ڈیٹس فراہم کرتے رہیں گے۔

 اس مشکل وقت میں آپ کے مسلسل تعاون پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری سی پی ایس

 برادری میں سب صحت مند اور محفوظ رہیں۔ براہ مہربانی گھر میں رہیں اور جب بھی باہر نکلیں تو معاشرتی دوری

 کی پابندی کریں۔ اسی طرح کوِوڈ-19 کے پھیالؤ کو سست کرنے کی ہم سب کی خواہش پوری ہو گی اور ہم اپنے طلبہ اور

  عملے کو جلد از جلد واپس سکولوں میں دیکھ پائیں گے۔

 

  مخلصین،

 

 جینس کے جیکسن، ایڈ ڈی

 چیف ایگزیکٹو آفیسر

 شکاگو پبلک سکولز

 الٹانیا ڈی میک ڈیڈ

 چیف ایجوکیشن آفیسر

 شکاگو پبلک سکولز
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