
اگست  ۱۹عنوان: اسکول سے واپس آنے والے منصوبوں کے حوالے سے سپرنڻنڈنٹ کی تازه کاری ،   ، ۲۰۲۰ 
 

  ۲۰۲۰ اگست ،  ۱۹   
 

  محترم ایل سی پی ایس فیملیز اور اسڻاف ممبران  ،
 

اسکولوں میں واپسی کی گذشتہ رات الؤڈون کاؤنڻی اسکول بورڈ کا اجالس ہوا جس میں الؤڈون کاؤنڻی پبلک اسکولوں سے  
منصوبہ بندی اور دوسرے کاروبار سے متعلق معامالت پر اپنے غور کو جاری رکھنا تھا۔  اسکول بورڈ نے متعدد فیصلے  

 ۔کیے جس کا اثر ڈویژن کے پورے خاندانوں پر پڑے گا اور ہم ان کو آپ کے ساتھ بانڻنا چاہتے ہیں 
 

٪ ۱۰۰ستمبر کو محدود استثنیات کے ساتھ  ۸سکول بورڈ نے ایل سی پی ایس کو جوالئی کو ا ۲۱جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ،  
ا اختیار دیا تھا ، اور اس کے نتیجے میں منصوبہ بند ہائبرڈ ماڈل کو  فاصالتی سیکھنے کے موڈ میں اسکول واپس آنے ک

 ۔(مراحل میں نافذ کیا تھا۔  (اس فیصلے کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں 
 a message to the community on July 22 

 جوالئئ کو برادری کو ا�ک پ�غام ۲۲
 

ڈ ، اور ذائت   گذشتہ رات ، اسکول بورڈ �ض ا�ل � ئپ ا�س کو ہدا�ت � کہ طلباء � مخصوص گرو�وں � ل�ئ ذائت طور پر اضا�ض ہائ�ب
: ۱۰۰شامل کر�ض � ل�ی طور پر س�کھ�ض کو   ٪ فاصالئت تعل�م � منصو�ب کو بڑھا�ا جا�ئ

 
ڈ فرد  س�کھ�ض �   وع ک�ا �� جو االئنڈ اسٹینڈرڈز آف لرننگ   ۲ا�ل � ئپ ا�س �ض معذور طلباء � ل�ئ ہائ�ب دن تک ہفتہ فراہم کرنا �ش

وع ہو�ض وا� خود ساختہ  (اے ا�س او ا�ل) نصاب � ذر�عہ تعل�م حاصل کر�ت ہنی اور ابتدائئ  ض � خصو� تعل�م منی �ش بچنپ
۔ ( ای � ا�س ای)  � عمر  ڈ س�کھ�ض کا انتخاب کر�ض   ۲۲پروگراموں منی خدمات انجام دی�ت ہنی سال تک � ذر�عہ یہ ہدا�ات ہائ�ب

ورت نہنی �� جو خود اور دو�وں � ل�ئ حفاظت � بڑھ�ت ہ  و�ئ خطرات کو پ�ش کر�ت ہنی  وا� ، اور جن � طئب حالت �ا گہری �ض
۔    ۱۳ان طلباء � ل�ی  وع ہونا �� جو طالب علم آئئ ای ئپ ڻ�م � ذر�عہ � شدە مناسب ط���ت � کم نہنی ہوسک�ت ہنی  ا�ت��ر تک �ش

 
ڈ س�کھ�ض منی حصہ لی�ض کا انتخاب کر�ض  ۱.۹  - ۱.۰ا�ل � ئپ ا�س �ض انگ��زی س�کھ�ض � ل�ئ مہارت � سطح      وا� پری  اور ہائ�ب

وع کرئض �� اور جن � پاس طئب حاالت �ا گہری   ڈ فرد س�کھ�ض � فراہ� ب� �ش اسکول اور پری کنڈرگارڻن طالب علموں � ل�ئ ہائ�ب
۔  .  عملہ  

گ
کت کو روکنی � ور�ات نہنی ہنی جو �ش ڈ فرد   ۸�ض ستم�ب کو اسکول بورڈ کو سفارشات پ�ش کر� گا کہ ان طلبہ � ل�ئ ہائ�ب

وع ہو�ض � تار�ــــخ � ساتھ ک�ا جا�ئ گا۔  ۲۷کا آغاز کب   س�کھ�ض   ا�ت��ر � �ش
 
و ا�ڈوا�سڈ ڻ�کن�کل ا��ڈ� (میڻا)    ڈ ان پرسنل س�کھ�ض � یہ وسعت ذائت طور پر ہدا�ت � عالوە یہ �� کہ ا�ل � ئپ ا�س م�ض ہائ�ب

 ، جن منی � بہت � افر 
گ

۔  کور�ض منی داخلہ لی�ض وا� طلباء کو مہ�ا کر� � ورت ہوئت �� ا�ست کو ہو�ض   ۱۱اد کو تج��ات � �ض
وع ہو�ض وا� تق��با   ۸وا� اجالس منی اسکول بورڈ �ض ہدا�ت � توسیع کا اخت�ار د�ا۔  موڻا � ہدا�ات منی  طلباء ہر    ۹۰۰ستم�ب � �ش

۔ 
گ

 ہف�ت ا�ک دن تعل�م کا ا�ک دن حاصل ک��ں �
 
وں �ض گذشتہ ر   ات اسکول بورڈ � ر�نمائئ � بن�اد پر منص��وں پر نظر ثائض کا آغاز ک�ا �� ، اور وە طلباء  ا�ل � ئپ ا�س عم� � مم�ب

ڈ س�کھ�ض � ان تج��ات اور کمیونئٹ منی حصہ    جو جتئض جلدی ممکن ہو ہائ�ب
گ

� اہل خانہ � ساتھ اضا�ض معلومات شی�ئ ک��ں �
ڈ ان پرسنل   ۔  ہم اس ای م�ل منی طلبہ � ل�ئ ہائ�ب

گ
 کیونکہ ہم حاالت  لنی �

گ
س�کھ�ض � نفاذ � متعلق اعداد و شمار کا جائزە لنی �

ڈ منی ذائت س�کھ�ض � نفاذ � مستقبل � مراحل منی طلباء � اضا�ض گرو�وں کو ب� شامل کر�ض � طرف   � اجازت � ساتھ ہائ�ب
۔   کام کر�ت ہنی

 
ان ،   ض ترجیح طلباء ، عم� � مم�ب ۔ اور ہم اپ�ض اسکولوں کو  ا�ل � ئپ ا�س � اولنی ان � کن�ب اور برادری � صحت اور تندرسئت ��

۔ ( وی   ول اور روک تھام � تمام مرا�ز (� ڈی �) اور ورجین�ا ڈیپارڻمنٹ آف ہ�لتھ � تعم�ل منی کام کر ر�� ہنی ب�مار�وں � کن�ٹ
گ��کڻو آرڈر ، اور اسکول بورڈ � طرف � تج��ز کردە  ڈی ایچ) تج��ز کردە تخف�ف اقدامات ج�سا کہ � ڈی � ، وی ڈی ایچ ، ا� 

وری   ض ، طلباء ، اور ا�ل � ئپ ا�س عمارتوں منی آ�ض والوں کو ہر وقت چہر� کا احاطہ کرنا �ض چہر� � احاطہ � متعلق ، مالزمنی
۔  �� 

 
ورت � �شاند� � گئئ �� اور اس ا�ل � ئپ ا�س پروڻوکول برا�ئ چہر� ۔  � احا� منی اس �ض ٰ مستثن�ات ہنی  � مستثئض

https://www.lcps.org/Page/230661


LCPS Protocol for Face Coverings 
 

و تمام طلبہ کے لیے نئے تعلیمی سال کے آغاز کا جائزه لیتے ہیں تو ، ایل سی پی ایس اساتذه اور عملہ ستمبر ک ۸جب ہم 
لیم میں سال شروع ہوتے ہی ٪  فاصالتی تع۱۰۰کے ممبران اس بات کو یقینی بنانے کے لئے حتمی تیاری کر رہے ہیں کہ 

یا جائےطلباء کی تعلیم اور مدد کے ہر مواقع کو زیاده سے زیاده بنا  ۔
Reopening in Stages: 100% Distance Learning Model  

٪  فاصالتی تعلیم یعنی ۱۰۰زیاده تر طلباء کے لئے وضع ، جس میں دوباره تفصیل سے مراحل میں وضاحت کی گئی ہے۔   
کھنا ہے ، جب تک کہ ہم پی ایس کا ہدف ذاتی حد تک زیاده سے زیاده سیکے ڈسڻنس  لرننگ ماڈل دستاویز  ایل سی 

سیکھنے کے تجربے کو محفوظ طریقے سے اور ریاست اور صحت عامہ کے عہدیداروں کی ضروریات اور سفارشات کے  
ے ہیں مطابق فراہم کرسکیں۔  ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کام کرتے ہوئے آپ کے مسلسل تعاون کی تعریف کرت  ۔

 
 مخلص  ،

 
 ایرک ولیمز ، ایڈ.ڈی 

 سپریڻنڈنٹ 
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