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T&I 33106 DOE Family Update Week of August 30 2021 (Urdu) 

 نی��ارک شہر پبل� اسکولوں منی ک�ا ہور�ا �� 

 

 
 

 واال ہفتہ 2021ا�ست،  30 

 

 مندرجات: 

 اسکول وا�� خاندانوں � ل�ی فورمز •
 صحت اور حفاظت � ر�منائئ تجد�د کردە  •
ی اور گ��ڈنگ •  حا�ض
 ذرائع نقل وحمل •
 اپیض راب� � معلومات � تجد�د ک��ں •
 ین�شن �اددہائض و�کس •
 کمیونیٹ م�لز �وس کا آخری دن •

 

 اسکول وا�� خاندانوں � ل�ی فورمز
، تعل�� سال  کت � ل�ی مدعو ک�ا جاتا �� � پہ� دن � ل�ی  2021-2022آپکو ورچوئل اسکول وا�� خاندانوں � ل�ی فورمز منی �ش

، آپ براِە راست چا�سلر اور نی��ارک شہر محکمہ صحت اور دما�ض صحت �  ہماری ت�ار�وں � بار� منی  ۔ ان فورمز منی جان�ض � ل�ی
نٹنڈنٹس باحفاظت دو�ارە اسکول کھول�ض � ل�ی محکمئہ  ۔ اس� عالوە، ا�ک��کڻو س�پ

گ
جانب � ا�ک عوا� صحت � ماہر � سننی �

، اس� بعد  
گ

۔تعل�م � ط��ِق کار کا جِائزە لنی �
گ

 براِە راست سواالت وجوابات ہون�
 

۔ ا�ر آپ  learndoe.org/faceآپ فورمز � ل�ی   مقدم ک�ا جاتا �� کت کا خ�ی پر سائن اپ کرسک�ت ہنی اور ک� ب� تق��ب منی آپ � �ش
کت نہنی کرس�، اپیض �سند � ک� اور س�شن کت ک��ں �ا   ک� س�شن منی �ش پر  learndoe.org/face/recordingمنی بال جھجک �ش

۔ ام��� اشاروں � ز�ان (
گ

) ASLا�ک فورم بعد منی مالحظہ ک��ں۔ ہر برو منی ز�ادە بو� جائض وا� ز�انوں منی ترجمائض فراہم � جا�ئ �
ض منی دست ۔تمام س�ش�ض

گ
 �اب ہو�

 
: بروکلن،  1 • ) 7:30–6:00ستم�ب  شام (ہسپانوی، مینڈر�ن، عرئب
• 1  ، ض : کوئ�ض  شام (ہسپانوی، مینڈر�ن، بنگا�) 9:30- 8:00ستم�ب
: برونکس،  2 • ) 7:30–6:00ستم�ب  شام (ہسپانوی، فرا�س�، عرئب
ض آئ�لینڈ،  2 • : اسٹینٹ  شام (ہسپانوی، مینڈر�ن، رو�) 9:30- 8:00ستم�ب
• 9  : ، ستم�ب ض ض ہینٹ ) 9:30- 8:00منی ض  شام (ہسپانوی، مینڈر�ن، کینڻون�ی

https://learndoe.org/face/
https://learndoe.org/face/recording
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 تجد�د کردە صحت اور حفاظت � ر�منائئ 
� ل�ی محکمئہ تعل�م  2021-22جب آپ اسکول � پہ� دن � ت�اری ک��ں، ہم ام�د کر�ت ہنی کہ آپکا پہال اسڻاپ تعل�� سال 

 کہ ہم طلبا اور  schools.nyc.gov/homecoming   � و�ب سائٹ ہوگا: 
گ

و�اں پر آپکو اس بار� منی جد�د ت��ن معلومات م� �
۔  عم� کو صحتمند اور محفوظ رکھ�ض � ل�ی اس سال کس ط�ح کام کرر�� ہنی

 صحت اور حفاظت ر�نمائئ کتابچہ 2021محکمئہ تعل�م � ہوم کمنگ �ض  Porterاور چا�سلر  Bill de Blasioاس� عالوە، می�ئ  
ض � ط��ِق کار اور د�گر اہم معلومات � بار� منی تجد�د شامل  ۔ اس ر�نمائئ منی و�کسین�شن، صحت � جانچ، کوارنڻنی جاری ک�ا ��

۔ ۔ یہ ہماری و�ب سائٹ پر متعدد ز�انوں منی دست�اب �� �� 

 
ی اور گ��ڈنگ   حا�ض

ی  حا�ض
 

۔ ذ�ل منی تعل�� سال  ی کام�ائب � ساتھ تعل�م حاصل کر�ض � ل�ی اہم �� ی �  22-2021اسکول منی باقاعدە حا�ض � ل�ی حا�ض
 :  پال�س�اں ہنی

 
  :  منی

گ
" درج کر�ض � ل�ی الز� �� کہ اسکول دن � دوران وە کالس روم منی جسمائض طور پر  بذات خود موجود� آپ� ب�� کو "حا�ض

ِئڈ � ل�ی حا�ض ہو۔ح  ا�ض ہو �ا اسکول تعل�� ماحول منی کم از کم ا�ک تدر�� پ�ی
 

ض کرر�� ہوں �ا ان� اسکول � عمارت مکمل �ا جزوی طور پر  ر�موٹ:  جب طالب علم � ل�ی ر�موٹ ہونا الز� ہو (مثً�، جب وە کوارنڻنی
۔  بند ہو)، انہنی ش�ڈول کردە پروگرام دن � ل�ی ہم آہنگ �ا غ�ی ہم آہنگ تدر�س � ل�ی ورچوئ� موجود ہونا الز� ��

 

 گ��ڈز دینا
 

۔ ذ�ل منی  فت کرر�� ہنی گ��ڈز آپ اور آپ� طالب علم کو اس بار� منی اہم تب�ات فراہم کر�ت ہنی کہ وە اپیض تعل�م منی کس ط�ح پ��ش
2021-22  : ورت ��  � ل�ی گ��ڈنگ � بار� منی معلومات ہنی جن� آپ کو جان�ض � �ض

 
•  

گ
انہوں �ض عال� و�ا � پہ� ک�ا تھا اور پھر  ج�سا کہ—اسکول اپ�ض گ��ڈنگ اسک�لز منتخب کرنا جاری رکھنی �

اسک�ل، حروِف تہ�ب اسک�ل  1-4پچھ� تعل�� سال � آغاز منی ک�ا تھا۔ گ��ڈ کر�ض � انتخابات منی شامل ہنی 
)F –(A 100، اور  " ) انفرادی طلبا کو استثنائئ Course in progress”)NX“ پوائنٹ اسک�ل۔ "کورس جاری ��

۔  صورتوں منی دست�اب ��

، �عیض ک� ب� پاس ہو�ض وا� مڈل اور ہائئ   •
گ

اسکول والدین پچھ� سال اخت�ار � گیئ پال�� کو جاری رکھنی �
� گ��ڈ � تبد�ل کرنا، جو کورس ک��ڈٹ حاصل کر�ض �ا پاس کر�ض � �شاند�  ”P“�ا  ”CR“حت� گ��ڈ کو ا�ک 

۔   کرتا ��
 

، پچھ�  •
گ

ی کو گ��ڈز کا حصہ بال�ل نہنی بنائنی � تعل�� سال منی اپنائئ گیئ پال�� کو جاری رکھنی اسکول حا�ض
۔

گ
فت پر مبیض ہون� ۔ آپ� طالب علم � گ��ڈ بن�ادی طور پر ان� تعل�� پ��ش

گ
� 

 

 ذرائع نقل و حمل
طوط � ) اور نی��ارک ر�است � خا�ہ کش کردە ر�نمائئ خCDCطلبا کو ال�ض � جا�ض وا� اسکول �سنی مرکز برا�ئ بچاو و ا�سداد ب�ماری (

 :
گ

۔ �سنی ذ�ل � اقدامات لنی �
گ

وی ک��ں �  پ�ی
 اور سفر � دوران �س منی ہوا کا نظام دو�ارە  •

گ
جہاں قابِل عمل ہوا اور موسم سازگار ہوا، کھڑک�اں کھ� ر�نی �

۔  گردش نہ کر�ض � انداز پر چ� گا؛ براِە مہ��ائض اپ�ض ب�� کو متناسب لباس پہنائنی

https://schools.nyc.gov/homecoming
https://schools.nyc.gov/homecoming
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ل�ی تمام وقت چہر� کا ماسک (ماسک) پہننا الز� �� و�کسین�شن � صورِت حال   اسکول �س منی ہر ا�ک � •
 � قطع نظر، تاوقت�کہ ان� پاس ماسک � مطل��ات � ل�ی منظور کردە طیب استثنا ہو۔

۔ •  جب ب� ممکن ہو طلبا کو جسمائض فاصلہ برقرار رکھنا چاہی�ئ

 
 اپیض رابطہ معلومات � تجد�د ک��ں

محکمئہ تعل�م � جانب � اہم اعالنات، �شمول اسکول بند ہو�ض اور آپ � ضلع منی �ا شہ���ما �گرمیوں � انعقاد � برمحل انداز 
، اہم اسکول فارمز آن الئن  ! ا�ک نی��ارک شہر اسکولز ا�اؤنٹ � ساتھ، آپ اپیض راب� � معلومات � تجد�د کرسک�ت ہنی منی باخ�ب ر�نی

۔ آپ مکمل کرسک�ت  ی اور م��د د�کھ سک�ت ہنی ، اپ�ض ب�� � گ��ڈز، ش�ڈولز، امتحان � اسکورز، تف��ض کردە ذرائع نقل وحمل، حا�ض  ہنی
، براِە  ��ف اپ�ض نام اور راب� � معلومات  ۔ ا�ک ا�اونٹ اپ�ض ب�� � اسکول ر�کارڈز � م��وط کر�ض � ل�ی ساتھ سائن اپ کرسک�ت ہنی

 ل � اپیض معلومات � تصدیق � ل�ی رابطہ ک��ں۔مہ��ائض اپ�ض اسکو 
 

  :  schools.nyc.gov/nycsaم��د جائنی

 
 و�کسین�شن �اددہائض 

ض لگوانا اہم ت��ن قدم �� جو آپ اپ�ض آپکو اور اپ�ض خاندان کو   ، اور نی��ارک �  COVID-19و�کسنی � محفوظ رکھ�ض � ل�ی � سک�ت ہنی
۔ ا�ر آپکا کوئئ بچہ �� جو کم از کم  COVID-19سال اور زائد عمر � افراد اب  12تمام  ض لگوا�ض � اہل ہنی سال کا �� اور مکمل  12و�کسنی

، محکمہ برا�ئ صحت اور دما�ض صحت اور محکمئہ تعل�م آپ� �� 
گ

ض نہنی ل� ُپرزور حوصلہ افزائئ کر�ت ہنی کہ ان � ل�ی  طور پر و�کسنی
ض لگوا�ض کا ا�ک وقت � ک��ں۔  محکمئہ تعل�م و�کسین�شن � جد�د ت��ن  vaccinefinder.nyc.govجتیض جلد ممکن ہو  پر جا�ر و�کسنی

 ، ۔ schools.nyc.gov/covid19معلومات � ل�ی  پر جائنی
 

 کمیونیٹ م�لز �وس کا آخری دن
۔  ستم�ب  10جمعہ، نی��ارک شہر اسکولوں منی کمیونیٹ مفت کھانوں � خدمات کا آخری دن  �� ، وع براِە مہ��ائض  ستم�ب  13پ�ی � �ش

ی، ُسوپ کچن، گ��ن مارک�ٹ جائ ، �ا اپ�ض نزد�ک ا�ک مقام تالش کر�ض منی مدد � ل�ی اپیض مقا� فوڈ پین�ٹ م��د  کو فون ک��ں۔  311نی
 nyc.gov/getfood   معلومات یہاں پائئ جاسکیت ہنی 

 
نی��ارک شہر پبل� اسکولوں � طلبا کو براِە کرم توجہ ک��ں کہ نی��ارک شہر محکمئہ تعل�م مفت ناشتہ، لنچ اور اسکول بعد کھانا تمام 

 ۔تعل�� سال � دوران پ�ش کرنا جاری رکھ� گا۔ ہم اپ�ض طلبا کو وا�س خوش آمد�د کر�ض اور تازە ُپرغذائ�ت کھا�ض پ�ش کر�ض � متمیض ہنی 
 
 

https://www.schools.nyc.gov/nycsa
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www.schools.nyc.gov/covid19
https://nyc.gov/getfood
https://nyc.gov/getfood
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