
14  ،  2021مئئ
 

 گھرانوں � نام:   D63ہمار� 
 
، لٰہذا ہمنی معلوم �� کہ ہمار� والدین � ذہن منی اس  ج�سا کہ ہم اس منفرد اور مشکل تعل�� سال � اختتام تک پہنچ�ف کو ہنی

۔ � سال � دوران ہمار� ضلعوں منی موجود اسکولز کس ط�ح  2022�  2021حوا� � سواالت موجود ہنی کہ 
گ

� کام ک��ں �
۔ ی � بدل سک�ت ہنی ف ، کہ حاالت ت�ی ، گزشتہ سال ہم سب �ف � یہ س�کھا �� ؛ ج�سا کہ ظاہر ��  �ف الوقت ہمنی یہ معلوم ��

 
 

� تمام طلباء  K-8۔ عام معمول پر وا�س آ جائنی  -منص��وں � تحت ارادە یہ �� کہ تمام اسکولز مکمل طور پر �ف الحال،  ●
 اور پری اسکولرز اس وقت تک اپ�ف نصف دن پر مشتمل براە راست ہر تعل�� دن پر م

گ
کمل دن اسکول منی حا�ف ر�نی �

 جب تک کہ ر�اسئت بورڈ � اصولوں � تحت وە گھر بیڻھ� تعل�م برقرار رکھ�ف � پابند نہ ہوں۔
گ

 معمول پر حا�ف ر�نی �
 
 

 �  لینوا�ئ اسٹ�ٹ بورڈ آف ا�جوک�شن �ف ر�موٹ س�کھ�ف مئئ � آخری ہف�ت منی ، ا� تار�ــــخ کو اپ ڈ�ٹ :   2021،  1جون  ●
ل�ئ کوال�فائئ کر�ف � سلس� منی اپ�ف ر�نما اصولوں پر نظر ثائف � اور ا� تنگ ک�ا۔ نئئ مجوزە ر�نما خطوط � تحت ، 

نٹ ڈنٹ � نمحض ا�ک بن�ادی  حالت ہونا ک� طالب علم کو دور دراز � س�کھ�ف � اہل نہنی بنا�ئ گا۔ اسٹ�ٹ س�پ
:   ISBEمنظوری � منتظر ،   � نئئ ہدا�ات پڑھنی

 
ف � اہل نہنی ہنی اور وە مقا� صحت  COVID-19".... ر�موٹ ہدا�ات ان طلباء � ل�ئ مہ�ا � جاسکئت ہنی جو  و�کسنی

۔"  quarantineعامہ � محکمہ �ا الینوا�ئ ڈپارڻمنٹ آف پبل� ہ�لتھ � سنگروی   حکم � تحت ہنی
 

ف � ل�ئ نااہل �� اور اس � عال  وە ، ان نئئ ر�نما خطوط � تحت ، ا�ک ا�سا طالب علم جس � پاس کنبہ کا مم�ب و�کسنی
ف آرڈر � تحت اس طالب علم کو دور دراز � س�کھ�ف کا اہل نہنی بنا�ئ گا   ۔اس � مطابق سنگنی

 
۔ سما�ب فاصلہ بندی اور ماسکس پہن�ف ج�� ص� اور حفاظئت تداب�ی ا�� تعل ●

گ
عل�� سال کا ت�� سال ب� جاری ر�نی �

؛ ہم�شہ � ط�ح، محکمہ عوا� صحت برا�ئ الینوا�ئ اور محکمہ عوا� 
گ

آغاز ق��ب آ�ف پر م��د معلومات دست�اب ہوں �
۔

گ
 صحت برا�ئ کوک کاؤنئٹ ضل� � ر�نمائئ ک��ں �

 
COVID  ف اب ا�ک وسیع پ�ما�ف پر دست�اب ہنی ف اب � erPfizفائزر (اور -و�کسی�ف سالہ بچوں � ل�ی منظور کر �   15تا  12) و�کسنی
۔ ف � منظوری موسم خزاں � اوائل ا�ام منی دی  گئئ �� اس بات کا امکان ب� موجود �� کہ چھو�ٹ بچوں � ل�ی موجود و�کسی�ف

۔ ان وج��ات � سبب، ہم پرام�د ہنی کہ ہم  � اپ�ف اسکولز کھول سک�ت  دو�ارە -اور مکمل طور پر  -ا�ست کو بحفاظت  16جا�ئ
۔  ۔ یہ آپ، آپ  D63ہم اپ�ف تمام ہنی ف لگوائنی والدین اور اہل طلباء � حوصلہ افزائئ کر�ت ہنی کہ جتنا جلدی ممکن ہو س� و�کسنی

۔ �ن ط��قہ ��  � اہل خانہ، ہمار� اسکولز، اور آپ � کمیونئٹ کو محفوظ اور صحت مند رکھ�ف منی مدد کر�ف کا بہ�ت
 

�ن موسم گرما  آ�ف و  ۔ ہم آپ � ل�ی ا�ک پرسکون اور بہ�ت ا� تعل�� سال � حوا� � جد�د اور اضا�ف معلومات � ل�ی راب� منی ر�نی
۔ مقدم کر�ف � منتظر ہنی  � تمنا کر�ت ہنی اور ا�ست منی اپ�ف تمام طلباء کا خ�ی

 
،
�
 مخلصا

 
 ڈا��ٹ اسکاٹ ک�

نٹنڈنٹ  س�پ
 


