
 

 موضوع: گورنر پریزکر، منگل، 17/3 سے الینوائے (Illinois) کے تمام سکول بند
 کردیں گے

 عزیز CPS والدین، خاندان اور عملہ،

COVID-19 گزشتہ کچھ ہفتے اس اعتبار سے مشکل تھے کیونکہ ہمارے سامنے 
 کے صحت کے بحران نے پوری دنیا میں کئی ممالک کو، اور اب ہمارے وطن کو،

 اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آج، گورنر پریزکر نے اعالن کیا ہے کہ شکاگو پبلک
 سکول سمیت، الینوائے (Illinois) کے تمام سکول، منگل، 17 مارچ سے لے کر

 پیر، 30 مارچ تک بند رہیں گے۔ اس وقت کالسز کو منگل، 31 مارچ کو منعقد کرنے
 کا شیڈول بنایا گیا ہے۔ اس وقت کے دوران سکول-کی-زیِر کفالت ہونے والی

 سرگرمیاں، تقریبات، عملی دورے، اور کھیلوں کی تقریبات بھی منسوخ کردی گئی
 ہیں۔

 مجھے اپنی کمیونٹی پر اس بندش کے اثرات کا ادراک ہے، اور میں جانتی ہوں کہ
 ہمارے سکولوں پر انحصار کرنے والے ہمارے طلبہ، عملے، اور کام کرنے والے

 خاندانوں پر اس سے بہت بوجھ پڑےگا۔ میں آپ کو یقین دہانی کروانا چاہتی ہوں کہ
 COVID-19 بچوں کی جانب ہمارے کام کو نہیں روکے گا۔ ہم ایک مقصد رکھنے

 والے ایک خاندان کی طرح ہیں، اور ہم یہاں آپ کی معاونت کے لئے موجود ہیں۔

 خاندانوں اور عملے کے لئے اہم معلومات

 تمام سکولوں کی عمارتیں تفصیلی صفائی کے لئے بند رہیں گی۔  تمام
 طلبہ اور عملے کے لئے منگل، 17 مارچ سے شروع کرتے ہوئے پیر، 30 مارچ تک

 سکول بند رہیں گے۔ صرف ماحولیاتی صفائی کے ماہرین کو الزمی عملے کے
 ساتھ سکول کی عمارت میں جانے کی اجازت ہوگی۔ خاندان اپنے بچوں کو

 سکولوں میں نہ بھیجیں۔

 ہمارے طلبا کے لئے صحت بخش کھانے دستیاب ہوں گے۔  ہم جانتے ہیں کہ
 ہمارے سکول، ہمارے طلبا کو صحت بخش کھانا فراہم کرتے ہیں، اور ہم گھر پر

 موجود ہر طالب علم کے لئے مفت کھانے کے ڈبے فراہم کریں گے جو تین دن کے
 ناشتوں اور کھانوں پر مشتمل ہوں گے۔ منگل، 17 مارچ کی صبح 9 بجے اور دوپہر 1

 بجے سے آغاز کرتے ہوئے تمام خاندان قریبی CPS سکول سے کھانے حاصل
 کرسکیں گے۔ لنچ روم کا عملہ سکول کی بلڈنگ کے باہر کھانوں کو تیار، پیک اور

 فراہم کریں گے۔

 



 

 سکول طلبہ کے ساتھ تقویتی ذرائع اور مواد گھر ارسال کریں گے۔  پیر، 16
 مارچ، کو سکول کا بنیادی عملہ گھر پر ہارڈ کاپی اور آن الئن فارمیٹ میں ذرائع

 ارسال کریں گے۔ سکول کا بنیادی عملہ طلبہ کی مدد بھی کریں گے کہ وه اپنے
 ساتھ اپنی ضروریات، ذاتی اشیا، دوائیاں، اور دوسرا مواد گھر لے جائیں۔

 اس وقت کے دوران سکول کے تمام کل وقتی اور باقاعده شیڈول شده
 عملے کو ادائیگی کی جائے گی۔  سکول کے عملے کو بندش کے دوران سکول

 کی عمارتوں تک رسائی حاصل نہیں ہوگی۔

 مرکزی اور نیٹ ورک کے آفسز صرف ہنگامی عملے کے لئے کھلے رہیں
 گے۔  ہنگامی عملہ ایسے لوگ تصور ہوں گے جو ڈسٹرکٹ کے الزمی افعال انجام
 دیتے ہیں۔ دیگر تمام مرکزی اور نیٹ ورک کے آفسوں کے عملے سے درخواست

 کی جائے گی کہ مواصالتی آالت کے ذریعے گھر سے کام کریں یا پھر ان کی
 اجرت سے معذرت کی جائے گی۔ ویک اینڈ پر عملے کے لئے مزید معلومات آنے

 والی ہیں۔

 CPS کے مقامات پر پولنگ کی جگہیں قائم رہیں گی۔  ان سکولوں میں
 تفصیلی صفائی اس وقت تک نہیں شروع ہوگی جب تک کہ پرائمری الیکشن

 منعقد نہ ہوجائیں۔

اگر آپ کو کچھ سواالت ہوں تو، familyservices@cps.edu  پر ای میل کیجیے یا 773-
 KIDS (5437-553)  پر CPS Command Center میں آج رات 7 بجے تک کال کریں۔

 ہم اپنے کثرت سے پوچھے گئے سواالت کو اپ ڈیٹ کرنے پر کام کررہے
 ہیں، اور آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ آپ آج رات دیر تک یہاں اپ
 ڈیٹس کو دیکھیں۔ پرنسپلز اور عملے کے لئے مخصوص گائیڈ الئنز آتی

 ہوں گی۔

 اگر آپ کو طبی نگہداشت تالش کرنے میں مدد کی ضرورت ہو تو، oshw@cps.edu  پر
طالب علموں کی صحت اور تندرستی کے CPS آفس یا CPS کمانڈ سینٹر سے 773-

  KIDS (5437-553) پر رجوع کریں۔

 اگر آپ کو یا آپ کے بچے کو بخار، کھانسی، یا سانس لینے میں دشواری ہو●
 اور مثبت COVID-19 والے شخص سے براه راست رابطہ نہ ہو، تو براه کرم

 اپنے پرائمری نگہداشت فراہم کرنے والے سے رابطہ کیجیے۔

 



 

 اگر آپ کو خدشہ ہے کہ آپ یا آپ کے بچے کا کسی ایسے شخص سے●
 رابطہ ہوا ہے جن کا COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت رہا ہو، تو براه کرم

 coronavirus@chicago.gov  یا  call 312-746-4835 پر CDPH سے رابطہ
 کریں۔

 COVID-19 کے بارے میں مزید باوثوق معلومات کے لئے، براه کرم یہاں کا وزٹ
 کیجیے:

 

●Chicago Department of Public Health 

●Centers for Disease Control and Prevention 

●Chicago Public Schools 

 

 خلوص مند،

Janice K. Jackson, EdD 

Chief Executive Officer 

Chicago Public Schools 

 

 

 


