دسمب2020 ،
15
ر
عزیزی اہل خانہ،
ے
خبیت ےس ہونگ۔
مجھے امید ہ کہ آپ محفوظ اور ر
ہمی خراب موسم کا سامنا کرنا پڑے اور نتیجتا تمام اسکولوں کو تعلیم و تدریس
می داخل ہو رہ رہی ،ہو سکتا ہ کہ ر
ہم جیےس رسدیوں ر
ے
ے
ر
ےک رلی بند کرنا رضوری ہو جائ۔ اس سال اگر برف باری یا دیگر موسم یک وجہ ےس اسکول یک عمارت کو بند کرنا ضوری ہو جائ ،پھر بیھ
ے
ہون اور گھر پر ایس طرح کام ر
ر
کرن یک توقع یک جات ہ جیےس وہ
تمام اسکول اس روز ریموٹ تدریس کا اہتمام کریں ےک۔ تمام طلبا ےس الگ آن
ے
می ریموٹیل
می ریموٹیل کرن رہی۔ مڈل اور ہات اسکول ےک وہ طلبا جو پہےل یہ ےس روزانہ ریموٹ لرننگ کر رہ رہی ان ےس اسکول ر
دیگر دنوں ر
ر
حاض ر
رہن یک توقع یک جات ہ ،اس ےس قطع نظر کہ موسم کیسا ہ۔
ر
ر
ہمی اس قابل بنات ہ کہ خراب موسم ےک باوجود ہم ریموٹ لرننگ جاری رکھ سکی رہی۔
پڑھائ اور
می
سیکھن یک قابلیت ر
پورے نظام ر
ے
ے
جب ہم موسم یک وجہ ےس اسکول یک عمارتوں کو بند کریں ےک ہمیشہ یک طرح آپ کو پھر بیھ مطلع کریں ےک ،مگر ان دنوں تدریس یک چھٹ
ے
نہی ہویک۔
ر
ر
آپ کا اسکول نیویارک شہر کو متاثر ر
برفات طوفان یک اطالع ر
می رہ گا جس کا آغاز بدھ16 ،
کرن واےل متوقع
قریٹ رابےط ر
دین ےک رلی آپ ےس ر
ر
ر
ر
ر
کھائ دستیاب رہی۔
جائ ےک رلی اضاف
دسمب کو گھر ےل
دسمب اور بدھ16 ،
مہربات توجہ کریں کہ منگل15 ،
دسمب ےس ہوگا۔ بر ےان
ر
ر
ر
اگر آپ ےک ے
کوت سواالت رہی تو ر
اپن پرنسپل ےس بال جھجھک رابطہ کریں۔
بخلوص،

Richard A. Carranza
چانسلر
ٔ
نیویارک شہر محکمہ تعلیم
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