
 
 

\رایل سی  پی ایس  کے اہل خانہ اور عملہ کے ممبروں کے لئے سپرنٹنڈنٹ کی تازہ خب     

 

  جوالئی ۲۲، ۲۰۲۰

 

   پیارے الؤڈون کاؤنٹی پبلک اسکولوں کے اہل خانہ اور عملہ کے ممبران 

 

 ۔مجھے امید ہے کہ یہ پیغام آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو محفوظ پائے گا 

 

تجویز پیش  کی اور الؤڈون کاؤنٹی اسکول بورڈ نے الؤڈون کاؤنٹی پبلک اسکولوں کے لئے ایک نیا  گذشتہ رات ، میں نے 

فاصالتی  ٪۱۰۰اسکول سال شروع کرنے کے لئے اس منصوبے کی توثیق کی جس میں تمام استثناء کو محدود استثناء کے ساتھ ، 

و مراحل میں نافذ کیا جائےتعلیم فراہم کی جائے اور اس کے بعد منصوبہ بند ہائبرڈ ماڈل ک  ۔

 

ستمبر کو تعلیمی سال کا آغاز دور سے فراہم کی جانے والی کالسوں میں حصہ لیتے ہوئے کریں گے،  ۸قریب سارے طلبہ  

رواں ، ہم وقت ساز کالسوں اور کالس روم کے اجالسوں تک رسائی کے لیے الیکٹرانک  آالت  کا استعمال کریں گے ، جبکہ ایل 

کے ذریعہ فراہم کردہ آن الئن وسائل اور دیگر سیکھنے والے آالت  کے ذریعہ بھی ساختی تعلیم حاصل کریں گے۔  سی پی ایس 

 ۔زیادہ تر طلباء نئے تعلیمی سال کے آغاز پر اسکولوں کی عمارتوں میں ہدایت کے لئے نہیں آئیں گے

 

فیصد طلباء کے خاندانوں نے ہائبرڈ آپشن  ۳۸ارے یہ ہمارے حالیہ منصوبوں میں ایک تبدیلی ہے۔  یہ جانتے ہوئے کہ ہم 

)فاصالتی تعلیم کے ساتھ مل کر ذاتی طور پر سیکھنے( کا انتخاب کیا ہے ، مجھے معلوم ہے کہ یہ کچھ خاندانوں کےلیے مایوسی 

، کہ یہ تعلیمی سال ہے۔  میں یہ  بھی مانتا ہوں ، اور اسکول بورڈ ایک اجتماعی ہستی کی حیثیت سے اس بات سے اتفاق کرتا ہے 

کے آغاز میں ایل سی پی ایس کا بہترین ، محفوظ ترین طریقہ کار فراہم کرسکتا ہے۔  کرونا وائرس  وبائی امراض کے دوران 

اپنے تعلیمی مشن کو بہترین طریقے سے پورا کرتے ہوئے سب سے پہلے اور ہمیں اپنے طلباء ، عملے کے ممبران ، اور وسیع 

و بہبود کا تحفظ کرنا چاہئےتر برادری کی صحت   ۔

 

ہم نے مستقل طور پر اس بات پر زور دیا ہے کہ فیصلے حاالت ، خاص طور پر صحت عامہ کے حاالت پر مبنی ہوں گے ،  

اور یہ کہ اس وائرس کے بارے میں کتنا نامعلوم ہے اور اس کے بارے میں سائنس کی تیار ہوتی سائنس پر مبنی تفہیم ، منصوبوں 

کرنے کے تابع ہیں۔  ہم نے گذشتہ تین ہفتوں سے نئی معلومات اور بصیرت پر کل کی سفارش کو بنیاد بنایا کو تبدیل  ۔

 

 

جوالئی ، پیر کو معذور طلباء کی محدود تعداد میں ذاتی طور پر ذاتی سیکھنے کے مواقع فراہم کرنا شروع کرنے کے  ۱۳ہم نے  

بارے میں زیادہ سے زیادہ بصیرت حاصل کی بعد ، محفوظ ، فرد فرد سیکھنے کے چیلنجوں کے  ۔

 

ہم نے یہ سیکھا ہے کہ قومی سطح پر ، خاص طور پر جنوب میں ،کرونا وائرس  کے کیسوں میں اضافے سے کرونا وائرس   

 ۔ٹیسٹوں کے عمل کے اوقات میں تاخیر ہوئی ہے ، جو محفوظ اور موثر طریقے سے چالنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے

 

عامہ کے عہدیداروں سے اضافی معلومات کے بارے میں جب وہ طلباء اور عملے کو الگ تھلگ رکھنے اور تنہائیوں  صحت 

کے ساتھ ساتھ اسکولوں کی بندش کی سفارش کرتے ہیں تو ، سیکھنے میں رکاوٹ کی سطح کی وضاحت کرتی ہے جو اس وقت 

رشات کو انتہائی اعلی سطح کے مستقل مزاجی کے ساتھ نافذ ہوتی ہے جب تک کہ جسمانی دوری اور چہرے کو ڈھکنے کی سفا

 ۔نہ کیا جائے

 



 
 

چونکہ ڈویژن بھر کے ڈویژن سطح کے منتظمین اور پرنسپلز نے اسکول کی سطح کے منصوبوں پر کام کیا ہے ، لہذا ہم نے ان  

ممبران اور طلباء اعلی معیار میں چیلنجوں کے بارے میں پوری طرح سے معلومات  حاصل کی ہیں  کہ اساتذہ ، دیگر عملے کے 

شریک ہونے کے دوران اپنی حفاظت کو برقرار رکھنے کے لئے روزانہ تجربہ کریں گے   ذاتی سیکھنے؛  اور بچوں کی دیکھ 

بھال اور غیر موجودگی کے ممکنہ پتے  متعلق نیا ڈیٹا ہمارے عملے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چیلنجوں پر روشنی 

تاکہ ہم طلبا کی بہترین خدمت کرسکیں ڈالتا ہے  ۔

 

گذشتہ رات کے فیصلے سے متعلق ان اور دیگر نئے عوامل کے بارے میں تفصیالت اسکول بورڈ کے سامنے میری تازہ ترین  

 ۔پریزنٹیشن میں موجود ہیں

 

آرہے ہیں ، یہاں تک کہ  میں اس لمحے ان فوائد پر توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں اس فیصلے سے ابھرتے ہوئے نظر 

فاصالتی تعلیم کے ساتھ  ٪۱۰۰جب ہم اپنے منصوبوں کو تیار کرتے رہتے ہیں۔  سب سے اہم اور اہم بات یہ ہے کہ سال کی ابتداء 

اور مرحلہ وار منصوبہ بند ہائبرڈ ماڈل کو عملی جامہ پہنانے سے طلباء ، عملہ اور وسیع تر معاشرے کی صحت کی حفاظت 

میں صحت سے متعلق صحت سے متعلق ضروری احتیاط کو مستقل طور پر نافذ کرنے کے لئے ایل سی پی ایس   ہوتی ہے جس

کی صالحیت کو مستحکم کیا جاسکتا ہے۔  اور چہرے کو ڈھانپنے کا استعمال۔  اس نقطہ نظر سے تقسیم کو فوری طور پر مکمل 

صحت عامہ کی احتیاطی تدابیر کو بڑھانے کی سہولت ملتی  پیمانے پر عمل درآمد کی طرف جانے کی بجائے کئی مراحل میں

ہے۔  اسکیلنگ کا ہر نیا مرحلہ گذشتہ مرحلے کے نفاذ کے جائزے کے ساتھ ساتھ صحت عامہ کے حاالت اور اس وقت دستیاب 

پروسیسنگ ٹائم میں دیگر ڈیٹا کو محفوظ اور زیادہ کامیاب توسیع کے قابل بنائے گا۔  اس نقطہ نظر سے ٹیسٹنگ کے لئے موجودہ 

 ۔کمی کے امکانات کے لئے مزید وقت کی بھی سہولت مل جاتی ہے ، جو رابطے کی نشاندہی کرنے میں معاون ہے

 

دوم ، ہائبرڈ ماڈل کو مرحلوں میں نافذ کرنا طلبا کے لیے مزید مستحکم ، اعلی معیار کے سیکھنے کے تجربات بھی فراہم کرے  

کو دیکھتے ہوئے جن حاالت میں قرنطین ، الگ تھلگ اور اسکول بند ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔  گا ، ہمیں ان اضافی معلومات 

ہم جانتے ہیں کہ صحت عامہ کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مستقل مزاجی کو بڑھاوا دینے کے لیے، یہ حالت ہائبرڈ 

کھنے کے تجربے میں انتہائی خلل پیدا کرنے والے( زیادہ امکانات کا ماڈل کو مراحل میں نافذ کیے بغیر )اور طلباء کے لیے سی

  ٪۱۰۰حامل ہوگا ، خاص طور پر کیونکہ اس کا تعلق جسمانی دوری اور چہرے کے احاطہ سے متعلق رہنمائی سے ہے۔

ے ماڈل کی فاصالتی سیکھنے کے ماڈل کے ساتھ سال کی شروعات سے تدریسی عملے کے ممبروں کو بھی فاصالتی سیکھنے ک

تدریسی قدر کو مستحکم کرنے پر زیادہ توجہ دینے کی اجازت ملے گی ، جس میں ہمارے موسم بہار کی دوری سیکھنے کے 

 ۔تجربے کے دوران سیکھے گئے اسباق کا استعمال بھی شامل ہے

 

س طلبا کی ضروریات کو بہتر آخر میں ، ہائبرڈ ماڈل کے مراحل میں نفاذ سے اس امکان میں اضافہ ہوتا ہے کہ ایل سی پی ای 

طور پر پورا کرنے کے لئے عملے کی ضروریات کو پورا کرسکتا ہے۔  عملے سے وابستہ خدشات میں عملے کے ممبروں کے 

لئے بچوں کی دیکھ بھال کی دستیابی ، نیز محفوظ ماحول مہیا کرنے کی اہلیت بھی شامل ہے تاکہ اساتذہ کرونا وائرس   سے 

خطرہ کی بجائے اپنی نوکریوں پر توجہ مرکوز کرسکیں۔  یہاں تک کہ اگر اسکول کی بنیاد پر مالزمین کی  ہونے والے امکانی

صرف ایک چھوٹی فیصد ہی بچوں کی دیکھ بھال کے معامالت یا صحت کی پریشانیوں کی وجہ سے چھٹی لے یا استعفٰی دیتی ہے 

ر تفویض کرنے کی دھمکی ہوگیتو ، اس سے ہماری اہلیت افراد کو اسکول پر مبنی عہدوں پ  ۔

 

ہم تعلیمی سال کے حوالے سے اضافی تفصیالت فراہم کریں گے کیونکہ ہم منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے ، بشمول  

مراحل کی تفصیالت سے متعلق معلومات ، جیسے طلباء خصوصی مراحل میں ذاتی طور پر ذاتی سیکھنے میں حصہ لیں گے۔  ہم 

ہ وہ حل نہیں ہے جس سے کچھ الؤڈون فیملیز ترجیح دیتے ہیں ، اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ ماڈل بہت جانتے ہیں کہ ی

میں ذاتی سیکھنے کی ترجیح ہے ،   ٪۱۰۰سارے لوگوں کے لئے نئے چیلنجوں کی تخلیق کرتا ہے۔  ایل سی پی ایس کی ترجیح 

ور ریاست اور صحت عامہ کے عہدیداروں کی ضروریات اور جب تک کہ ہم سیکھنے کے تجربات کو محفوظ طریقے سے ا

سفارشات کے مطابق فراہم کرسکیں۔  ہم سب اس دن کے منتظر ہیں جب ہم سب کے لئے ذاتی طور پر سیکھنے والے اسکول 

 دوبارہ کھول  سکیں ۔  شکریہ

 

 مخلص

 

 ایرک ولیمز ، ایڈ.ڈی 

 سپریٹنڈنٹ  


