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 ۲۰۲۰اگست 

 
 تعلیمی سال کے لئے حاضری کی توقعات ۲۰۲۱-۲۰۲۰مضمون : 

 
 محترم والدین اور سرپرست ،

 
نئے تعلیمی سال میں آپ کا استقبال ہے اور مضبوط مجازی سیکھنے کے تجربات کے ذریعے سیکھنے کے لئے بے مثال انداز۔  

کنڻرول اور روک تھام کے مراکز کی طرف سے کورونا وائرس ورجینیا کے گورنر ، اسڻیٹ ہیلتھ کمشنر ، اور بیماریوں کے 
وبائی اور اس سے وابستہ مینڈیٹ کے پیش نظر ، ایل سی پی ایس نے ہمارے طلباء ، مالزمین ، اور زائرین کے لئے محفوظ اور 

می سال زیاده تر صحت مند تعلیم کے ماحول کو فروغ دینے کے لئے متعدد طرز عمل اور طریقہ کار وضع کیا ہے۔  نیا تعلی
فاصالتی تعلیم اور کچھ طلباء کے لئے ایک ہائبرڈ ماڈل کے ساتھ شروع ہوگا جیسے اسکول بورڈ کے  ٪۱۰۰طلباء کے لئے 

ہدایت کرده ہے۔  جیسا کہ صحت اور حفاظت کے حاالت اجازت دیتے ہیں ، ہم مزید طالب علموں کو ذاتی طور پر ، اینڻوں اور 
 یں خوش آمدید کہتے ہیں۔مارڻر سیکھنے کے ماحول م

 
، ایل سی پی ایس میں داخلہ لینے والے طلباء کے لئے حاضری الزمی ہے اور تمام  ۲۵۴-۲۲٫۱ضابطہ ورجینیا کے مطابق ، 

فاصالتی تعلیم یا ہائبرڈ سیکھنے کے لئے شیڈول ہو۔  اسکول کے  ٪۱۰۰طلبا کو الزمی طور پر اسکول جانا پڑتا ہے ، چاہے وه 
اہم شراکت دار کی حیثیت سے ، والدین / سرپرستوں سے توقع کی جاتی ہے کہ ان کا طالب علم ہم وقت ساز اور  عملے کے ساتھ

متضاد سرگرمیوں میں فعال طور پر حصہ لے۔  آپ کے طالب علم کے لئے یہ ضروری ہے کہ وه آن الئن ڻولز اور فراہم کرده 
تعلیمی سال شروع ہوتے ہی ایل سی  ۲۱-۲۰۲۰میں مصروف رہیں۔   تدریسی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے حاضر ہوں اور اس

 پی ایس کی پوری ڻیم طلباء اور کنبوں کی مدد کے لئے تیار ہے۔
 
 فاصالتی تعلیم اور ہائبرڈ سیکھنے کے دوران مندرجہ ذیل حاضری کے عمل موجود ہوں گے: ۱۰۰٪ 
 

 لبہ کی حاضری ریکارڈ کرے گا۔ہم وقتی سیکھنے کے دوران ایل سی پی ایس کا عملہ روزانہ ط
 
ایل سی پی ایس عملہ غیر متزلزل سیکھنے کے دوران شرکت کی مشغولیت اور کام کی تکمیل کی نگرانی کے ذریعہ طلبا کی  

 حاضری کو ریکارڈ کرے گا۔
 
ینا چاہئے جب والدین / سرپرستوں کو الزمی طور پر طلباء کی غیر موجودگی اور / یا اسکول کے عملے کو اس کی اطالع د 

 طالب علم سیکھنے میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہوتا ہے ، اس میں غیر متزلزل دن بھی شامل ہیں۔
 
والدین / سرپرست اسکول حاضری کو ہاٹ الئن پر کال کرکے یا اسکول کے نامزد ہونے والے حاضری سے رابطہ ای میل کے  

 ذریعے غیر موجودگی کی اطالع دے سکتے ہیں۔
 
ین / سرپرست اپنے طلباء کی غیر موجودگی یا خرابی کی اطالع نہیں دیتے ہیں۔  اسکول کے عملہ ہدایت سے محروم جب والد 

 ہونے کی وجہ کی نشاندہی کرنے کے لئے فون کریں گے۔
 
) اسکول کا عملہ (مشیران ، حاضری کے افسران ، طلباء کی معاونت کے ماہر ، سماجی کارکن ، معاون ماہرین ، اور دیگر 

 فاصلہ اور ہائبرڈ سیکھنے کے نمونوں میں طلباء کی مدد کے لئے آسانی سے دستیاب ہیں۔
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غیر متوقع خاندانی ہنگامی صورتحال کے عالوه ، ذیل میں کچھ وجوہات ہیں جو طالب علم فاصالتی تعلیم میں حصہ نہیں لے  
 سکتے ہیں۔

 
 
 طلباء کی بیماریاں 
 
 مذہبی تعطیل منانا 
 
 اعتماد انڻرنیٹ کنکشن کی کمی ہےقابل  
 
 خاندانی مشکالت کی وجہ سے انڻرنیٹ کنیکشن کا فقدان 
 
 
اگر آپ کے اہل خانہ کو آن الئن ہدایت تک رسائی حاصل کرنے میں چیلنجز کا سامنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے طالب  

ڻیم پریشانی کو حل کرنے میں مسئلہ کی مدد کر سکتی  علم کے اساتذه / منتظم کو فوری طور پر مطلع کریں۔  ایل سی پی ایس
ہے اور مناسب مدد اور وسائل پیش کرسکتی ہے۔  ایل سی پی ایس نے فاصالتی تعلیم کے دوران کوالیفائی کرنے والے طلباء 

 ٹ خریدا ہے۔کے لیے انڻرنیٹ پر مبنی ہدایت تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے محدود مقدار میں موبائل انڻرنیٹ ہاٹ سپا
 
والدین / سرپرست عارضی ریموٹ اڻینڈنس(حاضری ) استثنا کی درخواست کرسکتے ہیں ، اگر ان کے پاس انڻرنیٹ نہیں ہے یا  

خاندانی مشکالت کی وجہ سے ان تک محدود انڻرنیٹ رسائی نہیں ہے۔  عارضی ریموٹ اڻینڈنس(حاضری ) استثنا کی 
ریعہ منظور کیا جانا چاہئے اور ضرورت پڑنے پر ہفتہ وار تجدید کی جانی چاہئے۔  آپ درخواستوں کو پرنسپل / نامزدگان کے ذ

کے طالب علم کے اسکول کے ساتھ رابطہ اور تعاون سیکھنے کی مدد کرے گا اور کسی بھی رکاوڻوں کو حل کرنے میں مدد 
استثنا سے متعلق مزید معلومات ایل کرے گا جب آپ اس بے مثال تعلیمی سال میں داخل ہوتے ہیں۔  عارضی ریموٹ حاضری 

 سی پی ایس  حاضری ویب صفحہ پر دستیاب ہے۔
 

https://www.lcps.org/Page/220883 
 

لئے نیک اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ آپ کا طالب علم منسلک ہے  اور سیکھنے کے لئے تیار ہے۔  بقایا سال کے 
طلباء   ۲۰۲۱-۲۰۲۰ورجینیا الزمی حاضری قانون سے متعلق مزید معلومات کے لیے  خواہشات۔  برائے مہربانی جائزه لیں 

 کے حقوق اور ذمہ داریاں کتابچہ۔
2020-2021 Student Rights and Responsibilities handbook 

 
 مخلص،

 
 ایشیا آر جونز ، ایڈ.ڈی. 
 اسسڻنٹ سپریڻنڈنٹ ۔ 

 
 

https://www.lcps.org/Page/220883
https://issuu.com/lcpspio/docs/2020-2021_srr_final-english_8.13.20

