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عزیزی اہ ِل خانہ،
ہم جانتے ہیں کہ  COVID-19کے بحران اور تعلیمی سال کے دوسرے نصف حصے میں ریموٹ لرننگ میں منتقلی نے شہر بھر کے کئی خاندانوں
کے لیے مشکالت پیدا کر دی ہیں۔ ہمارے  1.1ملین طلبا اور ان کی دن بہ دن مسلسل معاونت کرنے والے عملے اور اہل خانہ کی قوت ،استقامت اور
عہد بستگی نے مجھے حیرت انگیز کر دیا ہے۔ ہم اس غیر متوقع وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی پالیسیاں مسلسل تبدیل کررہے ہیں ،ان کو تیار
کررہے ہیں اور بعض صورتوں میں انہیں اپنے طلبا اور اہل خانہ کی معاونت کرنے کے لیے مکمل طور پر دوبارہ ایجاد کررہے ہیں۔ آج ہم موسم
گرما اسکول کی ایک تازہ ترین خ بر کا اشتراک کرنے کے لیے تحریر کر رہے ہیں۔
وفاقی ،ریاستی اور شہر کے طبی رہنمائی خطوط کی مسلسل پابندی کرتے ہوئے ہم موسم گرما  2020کے لیے ہمارے موسم گرما اسکول کے نمونے
کو اپنائیں گے۔ اس سال ،ہم موسم گرما اسکول کی پیشکش ریموٹ تعلیم کے ذریعے کریں گے ،جو ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ طلبا کی تعداد کو ایسی
تعلیمی معاونت فراہم کرنے میں مدد کرے گا جس کی ان کو ضرورت ہے اور یہ ہمیں اس تعلیمی سال کو اگلے کے ساتھ جوڑنے میں مدد کرے
گا۔ تعلیمی ہدایات کے عالوہ ،ان موسم گرما پروگراموں میں شرکت کرنے والے طلبا اپنی رفتار کے مطابق ورچؤل فیلڈ ٹرپس (تفریحی دوروں) پر
جائیں گے اور روزانہ کی سماجی  -جذباتی تعلیمی سرگرمیوں میں سرگرم عمل ہوں گے۔
گریڈ  3- 8میں کون موسم گرما اسکول میں شرکت کرے گا؟
گریڈز  3-8کے طلبا جو جون میں ترقی نہیں پائیں گے ان سے گرمیوں کے اسکول میں شرکت کرنا مطلوب ہو گا۔ یہ پیر  13جوالئی تا منگل 18
اگست سے ریموٹ تعلیم کے چھ ہفتوں میں شرکت کریں گے۔
گریڈ  3- 8کے کچھ ایسے طلبا جن کو جون میں ترقی دے دی جائے گی ان کے استاد ان کے لیے موسم گ رما میں اضافی تعلیمی معاونت کی تجویز
کر سکتے ہیں۔ یہ پیر  13جوالئی تا منگل  18اگست سے ریموٹ تعلیم کے چھ ہفتوں میں شرکت کریں گے۔
آپ کا اسکول آپ کو جون میں اس بات سے مطلع کرے گا کہ اگر آپ کے بچے سے موسم گرما تعلیمی پروگرام میں شرکت کرنا مطلوب ہے یا اس
کے لیے اس کی تجویز کی جاتی ہے۔
گریڈ  9- 12میں کون موسم گرما اسکول میں شرکت کرے گا؟
گریڈ  9- 12کے ایسے طلبا جو کورس میں پیش رفت کر رہا ہے کا گریڈ حاصل کریں گے یا جن کو کسی ایسے ایک کورس کو دوبارہ لینے کی
ضرورت ہو گی جس میں یہ فیل ہو گئے ہیں طلبا اس کورس (کورسز ) کی ریموٹ تعلیم میں شرکت کریں گے جن کے کریڈٹ حاصل کرنے کی
ضرورت ان کو ہے۔ ریموٹ لرننگ پیر 13 ،جوالئی تا جمعہ  21اگست تک ہو گی۔
آپ کا اسکول آپ کو جون میں اس بات سے مطلع کرے گا کہ اگر آپ کے بچے سے موسم گرما تعلیمی پروگرام میں شرکت کرنا مطلوب ہے یا اس
کے لیے اس کی تجویز کی جاتی ہے۔
 12ماہ انفرادی تعلیمی پروگرام ( )IEPخدمات والے طلبا کا کیا ہو گا؟
 12ماہ کے  IEPوالے تمام گریڈز کے طلبا موسم گرما ریموٹ پروگرامنگ میں بدھ 1 ،جوالئی تا جمعرات  13اگست تک شرکت کریں گے۔ ایسے
تمام طلبا جو یہ خدمات موصول کرتے ہ یں یا موصول کرنے کے اہل ہیں ان کا اسکول ان سے جلد ہی رابطہ کرے گا۔
آپکے بچے کی کامیابی ا نتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس موسم گرما میں یہ یق ینی بنانے کے لیے کہ شہر بھرکے طلبا ایسی معاونت کو موصول کریں
گے جس کو ان کو ضرورت ہے ،ہم موسم گرما تعلیم کے باضابطہ اور تجویز کردہ پروگراموں کو فراہم کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں گے ،اور
اس سال ہم اختیاری موسم گرما اکیڈمی اور اسکول پر مبنی بہتری کے پروگرام منعقد نہیں کریں گے۔ ہم آنے والے ہفتوں میں
پر موسم گرما وسائل اور موسم گرما کی مخصوص سرگرمیوں کا اشتراک کرنا جاری رکھیں گے تاکہ تمام طلبا اس schools.nyc.gov/summer
موسم گرما میں اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے نئے اور پرجوش طریقوں کو تالش کر سکیں۔
ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ نیویارک شہر میں دنیا کے بہترین طلبا ،عملہ اور خاندان ہیں ،اور اسے کوئی بھی چیز کبھی تبدیل نہیں کرسکتی۔ آپ اس کو دن
بہ دن ثابت کر رہے ہیں۔ آپکا شکریہ۔
بخلوص،

Richard A. Carranza
چانسلر
نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم
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