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 چوتھی سہ ماہی کے لیے 

 طریقہ تعلیم کا انتخاب 

  

 

 

 

 

 

( کی طرف سے اس تعلیمی سال  City School District of Albanyسٹی سکول ڈسٹرکٹ آف ایلبنی )

کے طلباء اور طالبات کے   12-7کی چوتھی سہ ماہی کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور گریڈ  

والدین اور سرپرستوں کے لیے طریقہ تعلیم اور ٹرانسپورٹ کی ضروریات کے حوالے سے ترجیحات  

 کی تجدید کے لیے موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ 

 

چوتھی سہ ماہی کے لیے طریقہ تعلیم کے انتخاب کے عمل میں مخلوط طریقہ ڈسٹرکٹ کی طرف سے  

  یعنی ورچِوئل طریقے سے   کار )ہفتے میں ایک یا زیادہ دن سکول آ کر( اور مکمل طور پر دور بیٹھ کر

سے متعلق    COVID-19انتخاب کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔  کے درمیان  کرنے  تعلیم حاصل  

ڈسٹرکٹ  آپ کے جوابات، عملے کی تعداد اور عمارتوں کی گنجائش کے مطابق  ی میں  ہدایات کی روشن

ل یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کو ہفتے میں کتنے دن کے لیے سکول آ کر تعلیم حاصکی طرف سے  

 ۔ کرنے کا موقع فراہم کیا جائے

 

کار  اس   کی  طریقہ  ٹرانسپورٹ  پر  پڑنے  کو ضرورت  والوں  گھر  طالبات کے  اور  طلباء  ذریعے  کے 

کے لیے دی گئی  ۔ ٹرانسپورٹ طلب کرنے  رہا ہے  فراہم کیا جابھی  ضروریات کو اپ ڈیٹ کرنے کا موقع  

سے متعلق ہدایات کی روشنی میں بسوں کی   COVID-19کا انحصار بھی  نئی درخواستوں کی منظوری  

 ا۔ گنجائش پر ہو گ

 

 رہے گا۔ دستیاببجے تک   5مارچ شام   5انتخاب کا یہ عمل جمعہ 

 

تعلیم کے گریڈ   کا اطالق صرف عمومی  اور طالبات کے    12-7انتخاب کے اس عمل  گا۔    طلباء  ہو  پر 

ڈسٹرکٹ کے باقی تمام طلباء اور طالبات کے لیے چوتھی سہ ماہی کے لیے طریقہ تعلیم وہی )مکمل طور  

 مل طور پر دور بیٹھ کر( رہے گا۔ پر سکول آ کر یا مک

 

یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی شرائط کی وجہ سے ہمارے پاس  

اپریل کو شروع    26ہم چوتھی سہ ماہی کے لیے جو کہ  موجودگی میں  گنجائش محدود ہے۔ ان پابندیوں کی  

کرنے    ہو رہی ہے طریقہ تعلیم یا ٹرانسپورٹ سے متعلق ترجیحات کے حوالے سے درخواستوں کو منظور 

 کی پوری کوشش کریں گے۔

 

سے متعلق ہدایات میں کوئی تبدیلی آتی ہے    COVID-19اگر آئندہ آنے والے ہفتوں یا مہینوں کے دوران  

ایسی کسی بھی تبدیلی سے    و تو ہم اپنی منصوبہ بندی کو اس کے حساب سے تبدیل کریں گے اور آپ ک

 باخبر رکھیں گے۔

 

ب دیے ہوئے چوتھی سہ ماہی سے متعلق انتخابات  اس خط کے پچھلی جانبراہ مہربانی 

 یں۔ کو مکمل کر
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 براہ کرم اپنے مکمل شدہ فارم کو اپنے بچے/اپنی بچی کے سکول کو واپس بھجوا دیں 

 

 

A تطالب علم/طالبہ کے متعلق معلوما۔ 

 اگر ممکن ہو تو براہ کرم اس سیکشن کے لیے اپنے جوابات انگلش میں تحریر فرمائیں۔ 

 ۔ گریڈ: 4     طالب علم/طالبہ کا نام: ۔ 1

 

 ۔ سکول: 5     ۔ طالب علم/طالبہ کا ای میل: 2

 

 ۔ طالب علم/طالبہ کی آئی ڈی: 3

 

B ۔ رابطے کی معلومات 
 اگر ممکن ہو تو براہ کرم اس سیکشن کے لیے اپنے جوابات انگلش میں تحریر فرمائیں۔ 

 

 ۔ ای میل: 4     ۔ رابطے کے لیے بنیادی فرد: 1

 

 ۔ پتہ:5     طالب علم/طالبہ سے رشتہ: ۔ 2

 

 ۔ فون: 3

 

C ۔ طریقہ تعلیم کا انتخاب 
طریقہ تعلیم کے لیے اپنی پسند کا انتخاب  ہے اپریل کو شروع ہو رہا 26براہ مہربانی متعین کردہ چوتھے دورانیے کے لیے جو کہ 

 کریں۔ 

 سکول آ کر )ہفتے میں ایک یا زیادہ دن( □۔ 1

 دور بیٹھ کر )ورچوئل(  □۔ 2

 

D ٹرانسپورٹ۔ 
 براہ مہربانی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اپنی ضروریات کی نشان دہی کریں۔ 

 ہوگیکی حقدار ہے اور اس کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت /میرا طالب علم/میری طالبہ ٹرانسپورٹ کا □۔ 1

۔ نہیں ہوگیکی حقدار ہے اور اس کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت /میرا طالب علم/میری طالبہ ٹرانسپورٹ کا □۔ 2

 ضرورت پڑنے پر میں اپنے طالب علم/اپنی طالبہ کے لیے سکول جانے اور آنے کے لیے متبادل بندوبست کر لوں گا/گی 

 کی حقدار نہیں /میرا طالب علم/میری طالبہ ٹرانسپورٹ کا □۔ 3

میری بچی کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہیں ہو گی کیونکہ /اطالق نہیں ہوتا: استحقاق سے قطع نظر میرے بچے  □۔ 4

میرے بچے/میری بچی کا اندراج کم از کم متعین کردہ دوسرے عرصے )یکم فروری( کے اختتام تک مکمل طور پر دور  

 کر تعلیم حاصل کرنے کے طریقے میں ہوا ہے۔بیٹھ 


