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  پیغام منجانب سپرنٹنڈنٹ رچرڈ ڈیل مورو
 

  مڈل ٹاؤن اسکول کمیونٹی کے محترم و مکّرم ممبران
 

 آج یہ خط تحریر کرتے وقت میں بخوبی واقف ہوں کہ اس دوران جبکہ ہمارے خاندان، ڈسٹرکٹ اور کمیونٹی نیا تعلیمی
 سال شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، صحت کی اس عالمی وباء سے وابستہ تمام پہلوؤں میں بہت زیادہ غیر یقینی کیفیت
 پائی جاتی ہے، جس میں بازیابی کا عمل شامل ہے۔ بازیابی میں وقت لگے گا اور COVID-19 سے متاثرہ کارروائیوں، لوگوں، اور
 جگہوں کے دائرے کو دیکھتے ہوئے صبر وتحمل سے کام لینا چاہیے۔ اس دوران جبکہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، میں پوری

 اسکول کمیونٹی کو بازیابی سے متعلق کھل کر بات کرنے، ان کو درپیش چیلنجوں کے تئیں حّساس ہونے اور بڑھ چڑھ کر
 ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ایک
 دوسرے پر انحصار کے ان ال تعداد واقعات سے مجھے دوبارہ تحریک ملی ہے جن کا مظاہرہ اس مدت کے دوران کیا گیا ہے اور اس
 سے ہماری تنظیم باہم زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔  ہم تہہ دل سے اپنے بورڈ آف ایجوکیشن کی مشترکہ کاوشوں  اور منصوبہ بندی

 کے ان ال تعداد گھنٹوں کی ستائش کرتے ہیں جو ہماری ٹیموں نے اس کارروائی میں صرف کیے ہیں تاکہ دوبارہ
 داخلہ کے مختلف سیناریوز تیار کر سکیں۔  اب جبکہ گرمی کا موسم اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ یہ

 جاننے کے لیے بیتاب ہیں کہ کس طرح ہمارا ڈسٹرکٹ ہمارے طلبہ، اساتذہ، عملہ اور پوری اسکول کمیونٹی کو سپورٹ
 کرے گا جبکہ ہم 2021-2020 اسکولی سال شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حاالں کہ بہت ساری چیزیں ہنوز غیر یقینی

 ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ واپسی کا جو منصوبہ ہم نے وضع کیا ہے وہ ہماری اسکول کمیونٹی کو وہ أصول، مفروضات
 اور الئحہ عمل فراہم کرتا ہے جو کہ ہمارے اسکول کیمپسوں میں شخصی موجودگی کے ساتھ تعلیم کی طرف ہماری بتدریج

  واپسی کے لیے مینارہ نور کی طرح کام کریں گے۔
 

 ہمار ے عزیز طلبا، اساتذہ، عملہ اور آس پاس کی کمیونٹی کی صحت وسالمتی اب بھی ہماری منصوبہ بندی کی قابل
 غور باتوں میں سب سے مقدم ہے۔  شخصی موجودگی کے ساتھ تعلیم کے لیے مڈل ٹاؤن کا ہمارے اسکول کے کیمپسوں کو

 دوبادہ کھولنے کا منصوبہ بہترین دستیاب سائنسی اور طبی معلومات پر مبنی ہوگا اور یہ وفاقی (بشمول مرکز برائے
  مرض کنٹرول)، ریاستی

  (نیو یارک ریاست کے محکمۀ تعلیم (New York State Education Department, NYSED) اور محکمہ صحت
Orange) اور مقامی حکومتی اہلکاروں (آرینج کاؤنٹی محکمۀ صحت (NYSDOH, Department of Health) 

 County Department of Health)) کی ہدایات اور پابندیوں کی تعمیل کرے گا۔ ہمارا منصوبہ موجودہ معلومات، کیا
 ممکن ہے اس بارے میں مفروضات، اور ان کارروائیوں پر مبنی ہے جن کی ہمیں تغیر پذیر حالتوں کے نتیجہ میں ضرورت

 ہو سکتی ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ ٹھوس نہیں ہے اور جیسے جیسے ماحول تبدیل ہوگا ہمیں ان
 تبدیلیوں کے مطابق خود کو ڈھالنے کے لیے فوری اقدامات، ممکنہ طور پر راتوں رات، کرنے پڑ سکتے ہیں تاکہ ہم

  تعلیم جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی پوری کمیونٹی کی صحت وسالمتی کو برقرار رکھ سکیں۔
 

 ہمکاری کے تئیں ہماری عہد بندی منصوبہ بندی کے ہمارے جاری عمل کو ہر مرحلہ میں باخـبر بنائے گی۔  ہم لوگ مجازی
 فورمز میں شرکت، بکثرت مواصلت، اور ہمارے منصوبہ کے مختلف عناصر کو عملی جامہ پہنانے کے دوران تبصرے طلب کر

  کے اسکولی کمیونٹی کو شامل کرنے کے لیے راستے تالش کرنا جاری رکھنے کے لیے وقف ہیں۔
 

 1 ستمبر سے اپنے کیمپسوں میں واپس ہونے کے لیے ہم لوگ اساتذہ اور عملہ کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اساتذہ
 ایک ریموٹ ماحول میں گریڈ  K-12 کے تمام طلبہ کو پڑھانے کے لیے کیمپسوں میں موجود رہیں گے۔ طلبہ اکتوبر سے

 شخصی موجودگی کے ساتھ پڑھائی کرنے کے لیے ہمارے کیمپسوں میں مرحلہ وار اور قریبی نگرانی کے ساتھ واپس
 لوٹیں گے۔ اگر چہ کچھ طلبہ کو کمیپسوں میں واپس الیا جا رہا ہے، جو بلڈنگوں میں نہیں ہیں وہ دور سے تعلیم کے

 ماحول میں برقرار رہیں گے۔  ابھی یہ فیصلہ کر لینا اسکولی سال کے آغاز کے بارے میں زیادہ یقینی حالت کو بتالتا ہے اور ہمارے
 اساتذہ کو کلی طور پر اعلی معیاری ریموٹ لرننگ کے تجربات کے لیے توجہ مرکوز کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس

 فیصلے سے ہمارے طلبہ، فیملیاں اور کمیونٹی متاثر ہوتی ہیں، اور ہم COVID-19 کی عالمی وباء کے مضمرات پر اپنی
  کارروائیوں کے دوران آپ کی سمجھ اور لچک پذیری کی ستائش کرتے ہیں۔
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 طلبہ کو مرحلہ وار شامل کر لینے کے دوران، اساتذہ اور عملہ طلبہ کو اعلی معیاری ریموٹ تدریس فراہم کرنے کے لیے ہمارے

 کیمپسوں سے کام کرنا جاری رکھیں گے۔  ہم اپنے تمام اساتذہ اور اسٹاف کا اکیڈمک اور اسکول آپریشنز دونوں کو اس موسم
 بہار کی میقات میں ایک ریموٹ ماحول میں منتقل کرنے کی قابلیت کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صحت کی وباء کے دوران
 انجام دیا گیا کام کسی صورت معمولی نہیں تھا۔ اس موسم بہار میں ہمارے تجربات کے دوران حاصل کی گئی معلومات کی مدد

  سے ہم لوگوں نے ایسی حالتوں کی شناخت کی ہے جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم پروان چڑھتی ہے:
 ہمارے کیمپسوں سے ہمارے اساتذہ کے ذریعہ ریموٹ تدریس کی فراہمی –اعلی معیاری اور نوع بہ نوع وسائل تک●

 رسائی، سپورٹ اسٹاف تک رسائی نیز ہائی بینڈ وڈتھ کنکشن کے ساتھ بھروسہ مند انٹرنیٹ تک رسائی کو یقینی
 بناتے ہوئے؛

  رفتار بڑھانے کے مواقع کے ساتھ مستقل ہم زمانی (حقیقی وقت میں) تدریس؛●
 منتقلی اور تبدیلی کے تئیں مشفقانہ طریقہ؛●
 صدمہ میں مبتال طلبہ کی مدد کے لیے ہمدردانہ طریقہ؛●
 ورچوئل ٹچ پوائنٹس، فون پر بات چیت، اور تحریری مواصلت کے مجموعہ سے طلبہ اور فیملیاں کے ساتھ معیاری●

 کنکشنز؛
 
 ہم مانتے ہیں کہ ہماری تدریسی ڈلیوری کا مقام اور موڈ مختلف ہے، اور ہمیں آپ کے تبصروں سے ان مخصوص حاالت کا علم
 ہوا جن میں آپ کے بچے نے تیز ترقی کی۔ ہم لوگ گریڈز K-12 کے طلبہ کے لیے ایک شاندار تجربہ فراہم کرکے اپنی پوری

 اسکول کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے پابند عہد ہیں جو کہ ہم زمانی (حقیقی وقت میں) تدریس، پیہم اکیڈمکس،
 ہمدردی، شمولیت، تنوع، کامیابی، اور خیال رکھنے پر مرکوز ہوگا۔  طلبہ کے بہترین تجربے– بشمول ہمدردانہ تعلیم وتعلم،

 دلکش تجربات، اور سماجی وجذباتی صحت – طلبہ کے لیے دستیاب رہیں گے خواہ وہ دور سے پڑھائی کر رہے ہوں یا شخصی
 موجودگی کے ساتھ ہمارے کیمپسوں میں۔ موجودہ سائنس اور صحت کے احوال کے مد نظر، جب ہم اکیڈمک سال کی پہلی سہ
 ماہی شروع کریں گے تو طلبہ پورے طور پر دور (ریموٹ) رہیں گے۔ نتیجہ کے طور پر ہم لوگ اپنے طلبہ کی کامیابی میں

  تعاون کے لیے اساتذہ کو اضافی وسائل اور ٹریننگ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔
 

 تعلیمی سال کے آغاز کے لیے ہماری تیاریاں اساتذہ، عملہ، طلبہ اور ہماری کمیونٹی کی نوع بہ نوع ضرورتوں پر خصوصی
 توجہ دیتی ہیں۔  ہم سمجھتے ہیں کہ رسائی اور سپورٹ کے لیے افراد کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں، اور ہماری

 منصوبہ بندی میں ان ضرورتوں پر دھیان دیا جائے گا۔ اساتذہ اور ہماری اسکول کمیونٹی کے پاس سواالت پوچھنے اور
  مواصلت کے مختلف ذرائع کے توسط سے رائے دینے کا مستقل موقع رہے گا۔

 
 اخیر میں، ہم سمجھتے ہیں کہ بازیابی ایک تدریجی عمل ہے، اور کوئی واحد سنگ میل نہیں ہے۔  ہمارا منصوبہ موجودہ

 معلومات اور صحت کی وباء کے تعلق سے کیا ممکن ہے کے بارے میں اہم مفروضات پر مبنی ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا
 منصوبے میں حاالت میں تبدیلی کے ساتھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور ہم لوگ سبھوں کے لیے لرننگ جاری رہنے کو یقینی

  بنانے کے لیے اس کے مطابق خود کو ڈھالیں گے۔
 

 ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذریعہ اس منصوبے کی نظرثانی آپ کو یقین دہانیوں کے مقابلے اور زیادہ سواالت کے ساتھ
 چھوڑ سکتی ہے۔ برائے مہربانی جان لیں کہ اس دوران جبکہ منصوبے تشکیل پارہے ہیں اور زیادہ معلومات دستیاب ہو رہی ہے
 ہم لوگ جاری، بکثرت مواصلت کے تئیں پابند عہد ہیں۔ اس دوران اگر آپ کے پاس سواالت یا رائے ہوں تو برائے مہربانی مجھ

  سے رابطہ کریں۔
 

 تبدیلی کے لیے کسی کمیونٹی کے ایک مشترکہ ہدف اور مشترکہ مقصد کے تئیں کام کرنے سے زیادہ بڑی کوئی طاقت
   نہیں ہے۔

 
  ان تمام چیزوں کے لیے آپ کا شکریہ جو آپ مڈل ٹاؤن کو سیکھنے اور پروان چڑھنے کی ایک شاندار جگہ بنانے کے لیے کرتے ہیں۔

 بصد احترام – محفوظ رہیں،
  رچرڈ ڈیل مورو، اسکولوں کے سپرنٹنڈنٹ

 
 صفحہ  | 4
 



Urdu/اردو 

  

 
 صفحہ  | 5
 



Urdu/اردو 

 اہم اصطالحات کی فرہنگ
 مندرجہ ذیل اصطالحات کا استعمال اس پوری دستاویز میں کیا گیا ہے:

 
 غیر ہم زمانی لرننگ –غیر ہم زمانی لرننگ کا مطلب ہے کہ طلبہ اپنے استاد سے مختلف وقت میں (حقیقی وقت میں نہیں) (اور ایک مختلف
 مقام) سے کالس کے مادے میں شامل ہوتے ہیں۔ استاد طلبہ کو کالس کے مختلف واجبات/ مواد/ وسائل فراہم کرتا ہے اور طلبہ ان مفوضہ

 مواد کو کسی زیادہ لچک پذیر ٹائم الئن میں استاد کی ہدایت کے مطابق دیکھتے ہیں۔ مثالیں ریڈنگز یا اپلوڈ شدہ میڈیا/ ویڈیوز، آن الئن
 کوئز، مباحثہ بورڈز، پریزنٹیشن وغیرہ پر مشتمل ہو سکتی ہیں۔ استاد رہنما اصول متعین کرتا ہے، انہیں تبصرے فراہم کرتا ہے، اور حسب

 ضرورت ان کا جائزہ لیتا ہے۔
 

 ہائبرڈ لرننگ  –ہائبرڈ لرننگ ایک ایسا منہج ہے جس میں  روایتی، شخصی موجودگی کے ساتھ تعلیم کو آن الئن تعلیم کے ساتھ ضم کر دیا
 جاتا ہے جس میں طلبہ استاد، مواد، اور دیگر طلبہ کے ساتھ کسی مادی کالس روم اور آن الئن پلیٹ فارم دونوں طرح سے تعامل کرتے

 ہیں۔ ہائبرڈ لرننگ کے کسی ماحول میں، طلبہ بیشتر نصابی کام دور سے گھر رہ کر مکمل کرتے ہیں اور ہفتہ میں کچھ ایک دن
 اپنے استاد کے ساتھ رو برو لرننگ سیشنز کے لیے کیمپس آتے ہیں۔ کیمپس کے باہر دور سے سیکھنے کے دوران، طلبہ  انفرادی

 واجبات، تدریسی وسائل، جائزوں، آن الئن مواد کے لنکس کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، اور طالب علم اور استاد کے درمیان تعامل اور طلبہ
 کی مشارکتوں، ویڈیو ریکارڈ والے لیکچرز/ مختصر اسباق، مقاالت، اور مشترکہ تجربات کے لیے ایک ہب (یعنی Google کالس روم) سے

  استفادہ کرتے ہیں۔
 
 ذیلی کمیٹیاں  - ہمارے منصوبے کا ہر ایک اہم عنصر ایک ذیلی کمیٹی کے اندر تشکیل دیا گیا تھا۔ ہر ایک ذیلی کمیٹی نے اس منصوبہ

 میں بیان کردہ رہنمائی اور کارروائی کے مراحل کے لیے شفارشات کی تھیں۔ ذیلی کمیٹیاں ان کے عالقے کے آگے بڑھانے سے
  وابستہ کاموں کی انجام دہی یا تفویض کے لیے بھی ذمہ دار ہیں

 
 ہم زمانی لرننگ  – ہم زمانی لرننگ کا مطلب ہے کہ استاد اور طالب علم (طلبہ) ایک وقت میں جمع ہوتے ہیں – رو برو یا دور سے –

 حقیقی وقت میں تعامل کے لیے۔ جب طلبہ دور ہوتے ہیں تب ہم زمانی ایونٹس عمومًا ڈیجیٹل ٹولز کی مدد سے انجام دیے جاتے ہیں
 مثال کے طور پر Google Meets اور Zoom کے ذریعہ مگر فہرست انہی تک محدود نہیں ہیں –– اس طرح کے ٹولز آڈیو،

 ویڈیو، اور پریزنٹیشن، جیسے الئیو کالسیں یا میٹنگیں، الئیو بات چیت، بیک وقت دستاویز کی ایڈیٹنگ وغیرہ کو ممکن بناتے ہیں۔
  ہم زمانی تدریس طلبہ اور اساتذہ کو حقیقی وقت کی مواصلت، تدریس، تبصرے اور وضاحت میں شامل ہونے کے قابل بناتی ہے۔

 
 

 آپ درج ذیل مخففات کا حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں:

(Enlarged City School District of Middletown, ECSDM)  انالرجڈ سٹی اسکول ڈسٹرکٹ آف مڈل ٹاؤن  
(Building Condition Survey, BCS)  عمارت کی حالت کا سروے 

(Centers for Disease Control, CDC)  مرض کنٹرول کے مراکز  
(Committee on Special Education, CSE)  خصوصی تعلیم سے متعلق کمیٹی  

(Department of Health, DOH)  محکمۀ صحت  
(Individualized Education Program, IEP)  فرد پر مبنی تعلیمی پروگرام 

(English Language Learner, ELL)  ا نگریزی زبان کا متعلم/(Multilingual Learner, MLL)  کثیر لسانی متعلم 
(NYSED)  نیو یارک ریاست کا محکمۀ تعلیم  

(Personal Protective Equipment, PPE)  شخصی حفاظتی ساز وسامان  
(Social-emotional Learning, SEL)  سماجی جذباتی لرننگ  

(Students with Disabilities, SWD)  معذوریوں والے طلبہ  
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 تعارف
 
یہ میں، نتیجے کے وباء عالمی کی COVID-19 ہے۔ ہڈی کی ریڑھ کی کمیونٹی ہماری ڈسٹرکت اسکول کہ ہے ماننا                      ہمارا
ہے واجب پر لیڈران تعلیمی ہوگی۔ نہیں مثال کوئی پہلے کی جس گا آئے بدالؤ زبردست میں تعلیم آج کہ ہیں جانتے سب                         بات
دینے زور پر اہمیت کی اس دوبارہ نیز دینے تشکیل نو سر از کو تعلیم اور کرنے، بحال اہمیت کی تعلیم لیے کے طلبہ تمام وہ                            کہ
ہر سے میں ہم کریں۔ اقدامات ٹھوس لیے کے بنانے اختیار با اور کرنے شامل کرنے، آگاہ کو کمیونٹی اسکول ہماری لیے                        کے
نہ ہیں تبدیلیاں ساز تاریخ بنیاد کی جن ہے، وقت کا کرنے مظاہرہ جرأت کا اور یقین میں فیصلوں تمام اپنے ابھی لیے کے                         ایک

  صرف ریاست نیو یارک میں بلکہ پورے وطن میں۔
 
عالمی کی COVID-19 ٹیمیں کی پالننگ ڈسٹرکٹ سے، بعد کے جانے لگ تاال میں عمارتوں کی اسکول ہمارے میں                     مارچ
بہتر ہے، کی شناخت کی تشویشات نے ہم ہیں۔ رہی ملتی بار متعدد ہفتہ ایک ہر لیے کے کرنے حل کو مسائل متعلق سے                          وباء
آگے اب ہیں۔ کی سفارشات لیے کے کرنے فراہم سپورٹ جہت ہمہ کو کمیونٹی اسکول پوری اور ہے، کیا اشتراک کا طریق                        طور
ماحول ایسے الزمًا توجہ کی راستے کے آگے ہے۔ وقت کا نکالنے راستہ ایک لیے کے داخلے دوبارہ میں اسکولوں اور                       بڑھنے

  تخلیق کرنے پر ہونی چاہیے جو ہماری اسکول کمیونٹی کے ہر ایک فرد کے لیے محفوظ ہو۔
 
صحت اور رہنمائی، متعلق سے کارروائیوں اور کار طریق میں اسکولوں ساتوں تمام ہمارے گائیڈ ہمارا کا منصوبوں کے                     واپسی
اسکول گا۔ کرے فراہم میپ روڈ ایک میں صورت کی ہونے بند کے اسکولوں آئندہ کہ جو ہے کرتا فراہم اصول ایسے کے                         وسالمتی
اور کنٹرول مرض کہ جو نقاط اہم کے ڈیٹا اور رجحانات میں جس ہے، پر سائنس انحصار کا داخلے دوبارہ میں عمارتوں                        کی
تعلیم محکمۀ کے ریاست یارک نیو صحت محمکمہ کے ریاست یارک نیو ،(CDC)مراکز کے کنٹرول مرض مراکز کے تھام                     روک
کو اسکولوں میں بھر ریاست نیز ہدایات کی (NYSED) تعلیم محکمۀ کے ریاست یارک نیو تعلیم محکمہ ریاست یارک نیو                      اور

  کھولنے کے لیے گورنر کے میٹرکس سے حاصل کیے گئے ہیں۔
 
ایک لیے کے کمیونٹی اسکول ہماری لیے کے داخلہ دوبارہ میں عمارتوں میں وقت ایسے ایک مقصد کا دستاویز رہنما                      اس
واپس اساتذہ اور طلبا تمام جبکہ تب نیز ہے بتاتی محفوظ کو واپسی سائنس متعلق سے وباء کی صحت جبکہ ہے کرنا فراہم                         منصوبہ
جن ہے کرنا شناخت کی حلوں ان طریقہ بہترین کا بندی منصوبہ لیے کے اس ہیں۔ کرتے محسوس محفوظ اور آرام میں                        لوٹنے
منصوبے ہمارے عالوہ، کے اس سکے۔ لے اندر میں عمارتوں حقیقی ہماری کو اساتذہ اور طلبہ وار مرحلہ ڈسٹرکٹ                     میں
موجود خاکہ کا سسٹمز معاون لیے کے ہونے منتقل طرف کی تعلیم ساتھ کے موجودگی شخصی سے ماحول ریموٹ کلی                      میں
طرف کی تعلیم ساتھ کے موجودگی شخصی جو ہیں حاالت مقامی انفرادی کے ڈسٹرکٹ ایک ہر میں یارک نیو پورے                      ہے۔
ہے کرتا شناخت کی کار طریق ایسے ایک منصوبہ ہمارا کا لوٹنے ہیں۔ دیتے بنا فیصلہ انفرادی ایک کا ڈسٹرکٹ کو                       لوٹنے
میں اس ہیں۔ ہوتے متقاضی کے حل مختلف سسٹمز مختلف ہے۔ جاتا کیا غور پر مواقع اور چیلنجوں منفرد ہمارے میں                       جس
اسکول ہماری گا۔ جائے بنایا شیڈول کا ضرورتوں کی عملہ اور ماڈلز پر سطحوں مختلف گا، جائے رکھا دھیان کا                      کیلنڈر

 کمیونٹی کے ہر ایک فرد کی مستقل صحت وسالمتی کو یقینی بنانا انتہائی اہم ہے۔
 
میں اسکولوں ہم پر جن ہیں کرتے نمائندگی کی باتوں غور قابل ان متعدد وہ ہے گیا کیا اجاگر کو پہلوؤں جن میں منصوبے                          اس
منصوبے ہمارے کہ رہے واضح گے۔ کریں غور لیے کے رکھنے برقرار کو آپریشن محفوظ کے ان اور واپسی دوبارہ                      محفوظ
ہے۔ برقرار توجہ پرزور پر تعلیم اکیڈمک لیے کے بھرپائی کی نقصان کے تعلیم اور بنانے بہتر کو کارکردگی کی طلبہ                       میں
گیا کیا پیش حل بھی کا ان میں منصوبے ہمارے اور ہیں ترجیحات اہم ضرورتیں جذباتی سماجی کی طلبہ ہمارے اور                       شمولیت

  ہے۔
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 اس منصوبے میں ان کارروائیوں کا تذکرہ ہے جن پر مندرجہ ذیل اسکولوں میں عمل کیا جائے گا:

 پرنسپل سے رابطہ BEDS کوڈ اسکول

  ٹریسی سارینٹینو  - tracey.sorrentino@ecsdm.org 441000010009 مڈل ٹاؤن ہائی اسکول

  ڈومنک ریڈوگن  ا -  dominick.radogna@ecsdm.org 441000010014 مونہیگن مڈل

  کیمل ایڈوما  - camille.adoma@ecsdm.org 441000010010  ٹوئن ٹاورز مڈل

  سوزین ڈرسکول  - susanne.driscoll@ecsdm.org 441000010015 میپل ہل ایلیمنٹری

  سوزان شارٹ  - susan.short@ecsdm.org 441000010018 پریزیڈنشیل پارک

  کیتھلن جینسن  - kathleen.jensen@ecsdm.org 441000010006 ولیم اے کارٹر

  سوزین ڈرسکول-  - susanne.driscoll@ecsdm.org 441000010015  ٹرومین مون میں میپل ہل انیکس
 

منصوبہ ایک نے ہم ہے۔ ترجیح اّولین ہماری وسالمتی صحت کی فیملیوں کی ان اور اسٹاف، ہمارے طلبہ، ہمارے کہ رہے                       واضح
میں لوٹنے میں کیمپسوں اسکول لیے کے سرگرمیوں تعلیمی اسٹاف اور طلبہ کہ ہے بنانا یقینی یہ مقصد کا جس ہے دیا                        فروغ
ہماری یا آرڈرز ایگزیکٹو کے گورنر سال پورے ہمیں ہے ممکن گیا، کیا بیان پہلے کہ جیسا کریں۔ محسوس محفوظ اور                       آرام
ضرورت کی ہونے منتقل جلدی جلدی میں مراحل مختلف کے لرننگ سے وجہ کی ہدایات اور سفارشات کی ایجنسیوں                     پارٹنرنگ
ہماری وقت لیتے فیصلہ میں حالت کی کرنے واپسی میں کیمپسوں اسکولی لیے کے تعلیم ساتھ کے موجودگی شخصی                     ہو۔
  کمیونٹی میں انفیکشن کی سطح، وائرس کے پھیالؤ اور مرض کے تئیں جوابی کارروائی پر سب سے زیادہ توجہ دی جائے گی۔

کریں کام پر طور کے کوآرڈینیٹرس کے COVID-19 سیکورٹی اینڈ سیفٹی آف ڈائریکٹر اور پریکٹشنر نرس                  اسکول
کی رابطہ مرکزی ایک لیے کے اراکین دیگر کے کمیونٹی اسکول اور عملہ فیملیوں، فریقوں، متعلقہ اور اسکولوں لوگ وہ                      گے۔
طور بہترین کردہ بیان میں خطوط رہنما وفاقی اور ریاستی ڈسٹرکٹ کہ گے بنائیں یقینی اور گے کریں کام سے                      حیثیت

  طریق پر کاربند اور عمل پیرا رہے۔

ریاست، ضرورت حسب اور ہے نہیں جامد دستاویز یہ طرح، کی منصوبوں تمام والے جانے دیے فروغ میں ریاست یارک                      نیو
ان طلبہ، عزیز اپنے اور ہدایات کی (NYSED) تعلیم محمکمہ کے ریاست یارک نیو اور ،(CDC) مراکز کے کنٹرول پر                      مرض
اس کہ ہے یقین کامل ہمیں گی۔ جائے کی تبدیلی میں اس ہوئے رکھتے خیال کا اسٹاف اور اساتذہ ہمارے خانہ، اہل                        کے

  منصوبے میں بیان کردہ خدمات ہماری پوری اسکول کمیونٹی کے بہترین مفاد میں ہیں۔
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  اقدار اور رہنما اصول – تعلیم دیں۔ شریک کریں۔ بااختیار بنائیں۔
  اس منصوبے کے فروغ میں درج ذیل رہنما اصولوں سے رہنمائی حاصل کی گئی ہے اور وہی اس کی بنیاد ہیں:

 تعلیم دیں:

خیال● کا بہبود اور سالمتی صحت، کی کمیونٹی کی پاس آس اور عملہ اساتذہ، طلبا، ہم – دیں تعلیم حفاظت                      بہ
  رکھتے ہیں۔

 اکیڈمک شدت  – ہم لوگ شدید اکیڈمک تجربات تک رسائی کے لیے تمام طلبہ کو مواقع فراہم کرتے ہیں۔●
تعلیم● اختراعی میں شعبوں تمام جو ہیں کرتے سعی لیے کے تشکیل کی ثقافت گیر ہمہ ایک لوگ ہم – مساوات                       تعلیمی

پر طور روایتی نتائج کے طریق طور اور پالیسیوں موجودہ کہ سکے ہو یقینی یہ تاکہ ہو جوڑتی ساتھ ایک کو                       وتعلم
تعلیمی مخصوص ہیں، رہے جی میں غریبی جو طلبہ وہ طلبہ، فام (سیاہ ہوں نہ کن مایوس لیے کے طلبہ                      کمزور

  خدمات حاصل کر رہے ہیں، انگریزی زبان کے متعلم کی خدمات، یا بے گھر نوجوان)۔

  شریک کریں:

کے،● کر مواصلت میں زبانوں متعدد ساتھ کے عملہ اور اساتذہ، فیملیوں، جیسے پارٹنرز، لوگ ہم – مواصلت                    مضبوط
  اور پورے سال منصوبوں کے فروغ کے دوران رائے طلب کرکے مضبوط دو رویہ مواصلت کو فروغ دیتے ہیں۔

اور● ہیں، کرتے شامل شرکاء بطور میں فیصلہ کو نمائندوں کے کمیونٹی اور فیملیوں، طلبہ، لوگ ہم –                    شراکتیں
کراتے متعارف طریق طور اور پالیسیاں ایسی جگہ کی ان اور ہیں، کرتے دور رکاوٹیں کی سسٹم ساتھ کے                     فعالیت
اسکولوں ہمارے انہیں کی جن ہے حاصل رسائی تک سپورٹ اور تعلیم اس کو طلبہ تمام کہ ہوں بناتے یقینی جو                       ہیں

 میں کامیاب ہونے کے لیے ضرورت ہے۔
کرتے● تسلیم ہم ہے۔ دیا فروغ پر مفروضات اہم میں بارے اس ہے ممکن کیا اور واقفیت موجودہ منصوبہ اپنا نے ہم                        نگرانی –

کی مفروضات اپنے ہم جیسے جیسے ساتھ، کے تبدیلیوں میں ماحول عناصر مخصوص کے منصوبے ہمارے کہ                   ہیں
  تصدیق کرنے کے قابل ہوں گے، تشکیل پائیں گے اور پھر اسی کے مطابق تبدیل ہو جائیں گے۔

  بااختیار بنائیں:

کی● ہونے بند اسکول اور بہبود، وجذباتی سماجی سالمتی، جسمانی میں سازی فیصلہ لوگ ہم – بہبود جذباتی اور                     سماجی
تخلیق تجربہ شاندار ایک لوگ ہم ہیں۔ رکھتے میں دھیان کو ضرورتوں کی صحت ذہنی کی طلبہ اپنے سے                     وجہ
مرکوز پر بہبود اور کامیابی کی کمیونٹی اسکول پوری ہماری جو گے رکھیں جاری کرنا کام سے غرض کی                     کرنے

  ہو۔
تنوع،● لوگ ہم ہیں۔ کرتے تلقین اور خیرمقدم کا دماغوں متجسس حامل کے منظر پس تمام لوگ ہم – کرنا سپورٹ کو                         تنوع

رسائی مخصوص ضروری لیے کے گروپ یا علم طالب ایک گے۔ دیں توجہ خصوصی کو اہداف کے شمولیت اور                     مساوات
کیا سے زاویے شمولیتی ایک جائزہ کا عناصر تمامتر کے منصوبے اس ہیں۔ سکتے ہو مختلف سے اوروں سپورٹ                     اور

 جائے گا۔
رسائی● مساوات، لوگ ہم دوران کے ابھرنے سے رکاوٹ تاریخی اس کی صحت الحق کو نظام تعلیمی اپنے – رسائی                      مساوی

   اور سپورٹس پر زور دیتے ہیں۔
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  اظہاِر تشکر
 سپرنٹنڈنٹ رچرڈ ڈیل مورو نے اس بات پر غور کرنے کے لیے کہ 2021-2020 تعلیمی سال کے لیے منصوبہ کیسے بنائیں

 پورے ڈسٹرکٹ سے مختلف متعلق گروپوں کے نمائندوں کو جمع کیا۔ انہوں نے رسپانسو ریٹرن پالننگ ورکشاپ کو ہمارے
 طلبہ، اساتذہ، اور خاندانوں کو مقدم رکھنے کی ذمہ داری دی، ساتھ ہی وہ ان طلبہ کی سماجی وجذباتی اور اکیڈمک

 ضرورتوں کو ترجیح دیں جو صحت کی وباء سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور جس کے نتیجہ میں کیمپس سے دور،
 ریموٹ اسکول کا سیناریو وجود میں آیا۔ لوٹنے کے ہمارے منصوبوں کو باخبر بنانے میں مدد کے لیے، ڈسٹرکٹ نے متعلقہ
 فریقوں کو شریک کیا، بشمول منتظمین، اساتذہ، عملہ، والدین/ سرپرست/ طلبہ کے نگراں، ہمارے مقامی صحت محکمہ کے اہلکار

 اور نگہداشت صحت فراہم کنندگان، نیز مالزمین کے یونین اور کمیونٹی گروپس۔ شریک کرنے کی کوششیں آن الئن سرویز،
 ورچوئل ٹاؤن ہالز، ذیلی کمیٹیوں کی میٹنگوں، بورڈ آف ایجوکیشن کی میٹنگوں، اور دو بدو بات چیز پر مشتمل تھیں۔

 کمیٹیوں نے با معنی تبصرہ، با مقصد سفارشات، اور مقصد کے ایک متحدہ احساس کے ساتھ تعاون کرنے کی خواہش ظاہر کی
  جس سے ہماری پوری اسکول کمیونٹی کو مدد ملے گی۔

 
  ڈسٹرکٹ ریٹرن پالننگ ورک گروپ نے منصوبہ بندی کو درج ذیل کمیٹیوں میں منظم کیا:

  اکیڈمکس●
 تدریس○
  اکیڈمک آپریشنز○

 
  اسکول کمیونٹی کاتعاون●

  سماجی وجذباتی لرننگ○
  ENL، دو لسانی اور عالمی زبانیں○
  خصوصی تعلیم○
  غذا اور تغذیہ کی خدمات○

 
  آپریشنز●

  صحت، سالمتی اور سیکورٹی○
  سہولیات○
  ٹرانسپورٹیشن اور طلبہ کی منتقلی○
  بجٹ○
  ٹیکنالوجی○

 
 کمیٹیوں نے منصوبہ کی تخلیق کے لیے بے شمار گھنٹے وقف کیے اور وہ اسے آئندہ ہفتوں میں نافذ العمل دیکھنے کے

 لیے ضروری وقت اور توانائی لگانا جاری رکھیں گی۔ ڈسٹرکٹ دوبارہ داخلہ کی راہ ہموار کرنے کے لیے ضروری کام
 میں تعاون دینے کے لیے پابند عہد ہے۔ ہم لوگ اپنی لرننگ کمیونٹی کو  تعلیم دیں گے ،  شریک کریں گے ، اور  با اختیار بنائیں

 گے ۔  منصوبہ بندی کی یہ گائیڈ اور اس میں شامل وسائل ذمہ داری کے ساتھ 2021-2020 تعلیمی سال کی تیاری سے وابستہ
 منضبط اور پیچیدہ کام میں تعاون کریں گے، ہمدردی کے ساتھ اور عوامی صحت کی سائنس کی مطابقت میں، اور کچھ اس

 طرح سے جس میں ہم شدت کے ساتھ طلبہ کی سماجی وجذباتی ضرورتوں کا حل پیش کر سکیں نیز آموزش کی رفتار تیز کر
 سکیں اور مواقع کے خال کو پر کر سکیں۔
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  کامیابی پر زور دینا: مارچ – جون 2020
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ریموٹ لرننگ کی ہماری مدت کے دوران ہمارے ڈسٹرکت کو درج ذیل کے تعلق سے ہماری کمیونٹی کو مدد کرنے پر فخر ہے:
 

  فیملیوں کے لیے وسائل:
  30000 لیولڈ ریڈرز اور / یا میتھ مینوپولیٹوکٹس جو کہ فیملیوں کو فراہم کیے گئے●
 ایک آن الئن وسیلہ – The Remote Learning HUB – تک رسائی جہاں طلبہ ، فیملیاں اور اساتذہ آن-ڈیمانڈ ٹیوٹوریلز●

 دیکھ سکتے ہیں، ٹیک سپورٹ کے لیے اپائنٹمنٹ طے کر سکتے ہیں، ڈیجیٹل مواد فراہم کرنے والوں سے متعلق معلومات
K-6 تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، لرننگ کی رفتار تیز کرنے کے لیے ڈیجیٹل مواد میں شامل ہو سکتے ہیں اور گریڈز 

  کے طلبہ کو فراہم کیے جانے والے پرنٹ شدہ اکیڈمک بنڈلز کی ڈیجیٹل کاپیوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
 

 ونٹر اسکول اکیڈمی:
 تدریس اور آموزش کے تئیں مداخلت اور ہم کارانہ طریقہ جس نے 14 ایسے طلبہ کو جنہیں فراغت کی شرائط پوری نہ کر●

 پانے کا خطرہ تھا شرائط کو پورا کرنے/ ان سے بڑھ کر کرنے کے قابل بنایا جس کی وجہ سے وہ جون 2020 میں فارغ ہونے
  کے قابل ہو سکے۔

 
  واضح مواصلت اور شمولیت:

  معاون خدمات، کمیونٹی رضاکاران، اور اساتذہ سے استفادہ کرتے ہوئے تمام گروپوں میں متعلقہ فریقوں کی شمولیت۔●
 

  ڈیجیٹل خال کو پاٹنا:
  ڈسٹرکٹ سے وابستہ K-12 کے تمام طلبہ کو ڈیوائس فراہم کیا گیا●
  کانٹیکٹ ِلس ڈیوائس کا تبادلہ اور آن ڈیمانڈ ویڈیو ٹیوٹوریلس●

 
  غذائیت سے بھر پور کھانے:

  ہماری کمیونٹی کے اندر 18 سال اور اس سے کم عمر کے طلبا کو 414,000 کھانے فراہم کیے گئے●
 کھانوں کی تقسیم کے ساتھ توسیعی تعاون اور کمیونٹی سپورٹ●
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  مواصلت کا منصوبہ

  بہ حفاظت آگے بڑھنے کے لیے ہمارا طریق کار اور الئحہ عمل

 ڈسٹرکٹ دوبارہ کھولنے کے اس منصوبے کے تمام عناصر کی ترسیل طلبہ، والدین، طلبہ کے سرپرست/ نگرانوں، عملہ،
 مالقاتیوں اور ہماری پوری اسکول کی کمیونٹی کو کرنے کے لیے اب بھی پابند عہد ہے۔ یہ منصوبہ متعلقہ تمام لوگوں کے

 لیے ڈسٹرکٹ کی ویب سائٹ کے ذریعے سے ذیل کے پتہ پر دستیاب ہے:
 http://www.middletowncityschools.org/return، اور اس میں حسب ضرورت مقامی حاالت کے مطابق پورے سال تبدیلیاں

  کی جاتی رہیں گی۔

 2021-2020 کے اکادمیاتی سال کے لیے اپنی منصوبہ بندی کے حّصے کے طور پر، ڈسٹرکٹ نے ڈسٹرکٹ اسٹاف،
 طلبہ، والدین/ سرپرست/ طلبہ کے نگرانوں، مالقاتیوں اور ایجوکیشن پارٹنرز اور وینڈرز کو تمام ضروری معلومات کی ترسیل

 کے لیے ایک منصوبے کو فروغ دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ترسیل کے موجودہ طریقے، جن میں بورڈ آف ایجوکیشن کی میٹنگیں،
 ہمارے ڈسٹرکٹ کی ویب سائٹ، Facebook وغیرہ شامل ہیں، نیز نئے پروٹوکولز اور طریق کار، توقعات، اور اس پوری

 عالمی وباء کے دوران اسکول کے آپریشنز سے وابستہ تقاضوں کے تعلق سے مسلسل پیغام رسانی میں مدد کے لیے درست سائنیج
  (اشارات) اور تربیتی مواقع کا استعمال کرے گا۔

 ہماری مواصلت کے اہداف
 تمام طلبہ، اساتذہ، عملہ اور مالقاتیوں کی زبانی اور تحریری مواصلت (یعنی سائنیج) کے ذریعہ قابل قبول فیس کورنگز●

 (یعنی ایک فیس ماسک جس میں ناک اور منہ ڈھک جائے) کے استعمال سے متعلق NYSED، CDC اور DOH کی
 ہدایات کی تعمیل کے لیے حوصلہ افزائی کرنا جبکہ سماجی دوری برقرار رکھنا ممکن نہ ہو۔

 
 صحت وسالمتی، شیڈولز اور دیگر تمام ان معلومات سے متعلق باقاعدہ تازہ اطالعات فراہم کرنا جن سے اساتذہ، عملہ اور●

 فیملیوں کو باخبر رہنا چاہیے۔
 

 ای میل، ٹیلی فون کالز، ٹیکسٹ میسیج، سوشل میڈیا، ڈسٹرکٹ ویب سائٹ کی پوسٹنگس اور ورچوئل ٹاؤن ہالز●
 سمیت مختلف پلیٹ فارمز سے استفادہ کرنا جیسا کہ پیغامات کے واضح، ہم آہنگ اور پورے طور پر ترسیل شدہ ہونے

 کے لیے ضروری ہے۔
 

 انگریزی کی محدود مہارت رکھنے والے والدین/ نگرانوں کو ایک ایسی زبان میں معلومات کی ترسیل کرنا جسے وہ●
 سمجھتے ہوں۔

 
 ڈیجیٹل رسائی کے خالء کو اس بارے میں معلومات فراہم کرکے پر کرنا کہ کس طرح خاندان ٹیکنالوجی تک رسائی●

 حاصل کر سکتے ہیں اور آالت سے استفادہ اور ان کی دیکھ بھال میں مدد کے لیے تکنیکی سپورٹ حاصل کر
 سکتے ہیں۔
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 واپسی کی منصوبہ بندی کے فیصلوں کے لیے ٹائم الئن اور میٹرکس

 

 
 شخصی موجودگی کے ساتھ تعلیم کی طرف واپسی کا فیصلہ کرنے کے میٹرکس کا انحصار اسکول کی سہولت گاہوں اور

 اسکول گراؤنڈز میں ہونے کے دوران (طلبہ، اساتذہ اور عملہ سمیت) ڈسٹرکٹ/ اسکول کے سوشل ڈسٹنسنگ (6 فٹ)
  کے ضابطوں سے متعلق NYSDOH اور NYSED کی ہدایات کو نافذ کرنے کے قابل ہونے پر ہے۔

 
 واپسی پر غور وفکر کے پیمانے:

 وائرس کے اوسط یومیہ انفیکشن کی شرح %5 یا کم ہو ، ایک 14 دن کے أوسط کا استعمال کرتے ہوئے، شناخت شدہ●
 عالقوں میں اسکول  اپنی عمارتیں سوشل ڈسٹنسنگ پر کاربند رہتے ہوئے شخصی موجودگی کے ساتھ تدریس کے

 لیے دوبارہ کھول سکتے ہیں۔
 

  الزمی بندی کے تعین کے پیمانے:
 1 اگست کے بعد، ایک 7 روزہ أوسط کا استعمال کرتے ہوئے وائرس کے یومیہ انفیکشن کی اوسط یومیہ شرح %9 یا●

  زیادہ ہو  تو شناخت شدہ عالقوں میں اسکولوں کو  بند کردینا الزمی ہے ۔
● 
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 رچرڈ ڈیل مورو، اسکولوں کے سپرنٹنڈنٹ

 واپسی کے ہمارے منصوبے کا عمومی جائزہ

 اسکول واپسی کے تین سیناریوز
 نیو یارک ریاست کے محکمۀ تعلیم (New York State Education Department) کی ہدایت کے مطابق، ہم نے اپنے

  منصوبے کو اسکول واپسی کی تین شکلوں پر غور کرتے ہوئے فروغ دیا ہے۔
 21–2020 تعلیمی سال کی تیاری کے لیے، ہم لوگ:

 تین سیناریوز تیار کر رہے ہیں جن میں متعلق تمام لوگوں کی  صحت، سالمتی اور بہبود  کو منصوبہ بندی میں  سب سے●
  اہم مقام  دیا گیا ہے۔

 روبرو اور جاری ریموٹ لرننگ کے درمیان  تیز منتقلیوں  کے لیے ضرورت کا  ادراک کرتے ہوئے  منصوبے قائم کر رہے●
 ہیں، جن کی صحت حکام کے فیصلوں اور / یا ڈسٹرکٹ کے فیصلوں کی بنیاد پر ضرورت ہو سکتی ہے۔

 تھوڑا زیادہ ل  چک پذیر طریقہ تخلیق کرنے  کے لیے اسکول کے کیلنڈر کا جائزہ لے رہے ہیں جس میں ہنگامی●
 مختصر مدتی اسکول کے بند ہونے کی حالتوں اور تیز رفتاری کے ساتھ لرننگ کے ماحولوں میں منتقلی کی ضرورت

  سے نمٹنے کے لیے ممکنہ تبدیلیوں پر کچھ غور وفکر کیا گیا ہے۔
 ایک مزید  سخت، ہمدردانہ اور پائیدار  جاری  ریموٹ لرننگ ماڈل  کی تعمیر کر رہے ہیں جو کہ کسی ریموٹ ماحول میں●

  تعلیمی اعتبار سے بھرپور آموزش کو سپورٹ کرے گا۔
 

 معلوم اور نامعلوم کی بڑی تعداد اور جاری غیر یقینی کیفیت کی وجہ سے، بیشمار ایسے حقائق ہیں جن کو ذہن میں رکھ کر
 ڈسٹرکٹ دوبارہ کھولنے اور تعلیمی سال 2021-2020 کے آپریشنز کے لیے منصوبے بنا سکتا ہے۔ ذیل میں ہم نے اس غیر
 یقینی کیفیت کو دوبارہ کھولنے کے تین مفاہیم پر روشنی ڈال کر آسان کر دیا ہے، جو سائٹ پر رو برو اسکول سے لے کر بہتر
 جاری کیمپس سے دور ریموٹ لرننگ کو محیط ہیں۔ ان کا مقصد ہماری پوری اسکول کمیونٹی کی توجہ مختلف اور مساوی اہم

 سیناریوز کی جانب مبذول کرانا ہے اس بات سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہ کس طرح یہ سال عام اسکولی سال سے مختلف ہوگا،
 ساتھ ہی اس بات کی شناخت کرے گا کہ نئی ضرورتوں کو شامل کرنے کے لیے کن چیزوں کو بدلنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
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  سیناریو کے عناصر اور ذیلی کیمٹیوں کی کارروائیاں
 واپسی کی منصوبہ بندی کے تمام سیناریوز ان عناصر پر مشتمل ہیں جنہیں ذیل کے چارٹ میں بیان کیا گیا ہے۔ ہر ایک عنصر کے ساتھ،

 ذیلی کمیٹیوں نے باقاعدہ کام کیا ہے اور اس طرح ایسی کارروائیاں تخلیق کی ہیں جو یقینی بناتی ہیں کہ ہم دوبارہ کھولنے کے بیان
 کردہ اہداف کو پورا کرتے ہیں۔

 

 آپریشنز اسکول کمیونٹی کاتعاون اکیڈمکس
 ہدف:  ہم اہم مواد اور مہارتوں میں

 طلبہ کی زیادہ گہری آموزش کی حمایت
 کرتے ہیں۔

 ہدف:  ہم اپنی پوری اسکول کمیونٹی
 کی قدر کرتے ہیں اور اپنے متعلقہ

 فریقین کی خیر وعافیت کی حمایت کرتے
 ہیں۔

 ہدف:  ہم لوگ ایک کامیابی واپسی
 کے لیے اپنے لوگوں، وقت، اور

 وسائل کو منظم کرتے ہیں۔

 
 

 تدریسی
 کسی ریموٹ لرننگ کے ماحول میں ہم زمانی،●

 حقیقی وقت میں تدریس کو ترجیح دینا
 لرننگ کے خسارے کی بھر پائی کرنا اور نصاب●

 کی نظر ثانی اور اصالح کے ذریعہ رفتار
 بڑھانے کے مواقع

 ان تینوں منظر ناموں پر کام کرنے کے لیے لچک●
 پذیر تدریسی ماڈلز

 اکادمیاتی مہارتوں کے تنوع پر کام کرنے کے●
 لیے وسائل کی آبیاری

 طلبہ کی شمولیت●
 بنیادی اور خصوصی کالسیں●
 سوشل ڈسٹنسنگ اور غیر نصابی●

 سرگرمیاں/ایتھلیٹکس
 تمام سیناریوز میں تدریس کے لیے واضح●

  توقعات

(SWD) معذوریوں کے حامل طلبا  
(ELL) انگریزی زبان کا متعلم 

(MLL) کثیر لسانی متعلم 
 طلبہ کے لیے IEP اور 504 منصوبے کے●

 تقاضوں کو پورا کرنا
 ELL/MLL طلبہ کی CRPart-154 تعلیمی●

 ضرورتیں پوری کرنا
 تدریسی اور پروگرام کی خدمات کی مدد سے کسی●

 ریموٹ ماحول میں طلبہ کی مدد کرنا
 لرننگ کے خسارے کی بھرپائی کرنا اور رفتار●

 بڑھانے کے لیے مواقع پر کام کرنا
 نصاب میں ترمیم کرنا – سپورٹوں / سہاروں کی●

 شناخت کرتے ہوئے
 فیملیوں کے ساتھ شمولیت اور تعلقات – باقاعدہ●

 مواصلت اور رو برو ٹچ پوائنٹس (ضروری
 ہونے کی صورت میں ریموٹ ماڈیول کی مدد

  سے)

 سہولیات
 سہولت گاہوں کو جراثیم سے پاک کرنا●
 سوشل ڈسٹنسنگ کے لیے جگہ●
 موجودہ سہولت گاہوں میں ترمیم●

 
  صحت، سالمتی اور سیکورٹی

 آپریشنز اسٹاف کو تحفظ دینا●
 سالمتی کے لیے تربیت●
 صحت + سالمتی کی کارروائیاں●
 طبی ضرورتیں اور قابل غور باتیں●

 
 بجٹ

 انسانی سرمایہ کے وسائل، مادی وسائل●
 اور بجٹ کی تیاری

 عملہ●
 

 ٹیکنالوجی
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 ایک ریموٹ ماحول میں لرننگ کے لیے واضح●
  توقعات

  فیملیوں کے ساتھ تعاون اور فعال مواصلت●
 تمام منظرناموں میں تدریسی طور طریق کے●

 تئیں شخص پر مبنی طریقہ
 لرننگ کے خسارے کی بھرپائی اور رفتار●

 بڑھانے کے مواقع کے لیے ہمدردانہ جائزے
 کے منصوبے کا فروغ

 K-12 کے طلبہ کے لیے تدریسی دن میں●
 سماجی وجذباتی لرننگ کی شمولیت پر زور دینا

 گھر پر لرننگ کے لیے طلبہ میں وسائل کی●
  تقسیم (لیولڈ ریڈرز، مینوپولیٹو، وغیرہ)

 
  اکیڈمک آپریشنز

 طالب علم کا معلوماتی نظام/ ریکارڈز●
 ماسٹر شیڈول مرتب کرنا●
 حاضری اور اندراج●
  نصابی وسائل●
 بھرتی، تربیت اور دوبارہ تخصیص●
 ضابطوں / ہدایات پر پورا اترنے کے لیے پیشہ●

 ورانہ ترقی اور الزمی تربیتیں
 عملہ کی قدر پیمائی●
 پالیسی پر نظر ثانی●

 
(SEL) سماجی جذباتی لرننگ 

 ذہنی صحت کے سپورٹ●
 لرننگ اور سماجی وجذباتی ضرورت کے لیے فیملی●

 کے سپورٹ
 فیملیوں کے ساتھ شمولیت اور تعلقات – باقاعدہ●

 مواصلت اور رو برو ٹچ پوائنٹس (ضروری
 ہونے کی صورت میں ریموٹ ماڈیول کی مدد

  سے)
 نصاب میں اصالحات تاکہ اس میں خود آگہی،●

 خود انتظامی، سماجی آگہی، رشتوں کی مہارتیں
 اور ذمہ دارانہ فیصلہ سازی شامل ہو جائیں

 عملہ کی خیر وعافیت اور خود کی دیکھ بھال●
  کے باقاعدہ مواقع

 ثقافت کی تعمیر اور حفاظت●
 

 غذا اور تغذیہ کی خدمات
 طلبہ کی تغذیاتی کی ضروریات●
 ہمدردانہ کھانے کی تقسیم (وقت/مقام)●

 اساتذہ، طلبہ اور فیملیوں کے لیے●
 ٹیکنالوجی سپورٹ

  ریموٹ لرننگ ٹولز تک رسائی●
 (Zoom ،Google کالس روم، وغیرہ)

 ڈیوائسز اور ہائی بینڈوڈتھ والے●
 کنکشن تک مساوی رسائی

 
 ٹرانپسورٹیشن

 طلبہ کی منتقلی اور ٹرانپسورٹیشن●
 ٹرانسپورٹیشن کے دوران کھانا●
  گاڑیوں کو جراثیم سے پاک کرنا●

 

  متعلقہ فریقوں کی شمولیت – ایک منصوبہ، کئی ایک آوازیں
 ہمارے ڈسٹرکٹ نے اہم متعلقہ فریقوں کے ساتھ بامعنی شمولیت کی جانب ایک راہ مقرر کی اور ان کی رائے کو ہمارے

 منصوبے میں شامل کیا۔ واپسی کے اپنے منصوبے کی تنفیذ کے دوران
 اپنی کمیونٹی کے ساتھ باقاعدہ پیش رفت کا اشتراک کرتے رہنے اور

 ان سے رائے طلب کرنے کا ہمارا عزم پختہ ہے۔ ہم لوگ تیز تبدیلیوں
 کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں اور اس بارے میں رائے طلب کرنا

 جاری رکھیں گے کہ محفوظ ترین طریقے سے اپنے طلبہ کی خدمت
 کس طرح کریں۔ تبصرے ہماری ٹیموں کو ورچوئل انداز میں کالس

 رومز، گھروں اور کمیونٹی کے مقامات میں ہونے کے قابل بناتے
 ہیں؛ متعدد نقطہ ہائے نظر دیکھنے کے لیے جن میں ہمارے حّصہ

 داروں کی مختلف ضرورتوں کو دکھایا جاتا ہے؛ اور تعاون کے ساتھ ہمارے منصوبے کے پائیدار نفاذ کے لیے عہد بندی کا ایک
  احساس پیدا کرنے کے لیے۔

 

 شرکت کنندگان کی تعداد تاریخ/وقت  ٹاؤن ہال پر توجہ

 300 جوالئی 22 - 1:00-12:00 بجے دو پہر  تدریسی عملہ

  200 جوالئی 22 - 7:00-6:00 بجے شام  کمیونٹی

 120 جوالئی 24 - 3:45-3:45 سہ پہر  غیر تدریسی عملہ

  300  جوالئی 27 - 5:00-4:00 بجے شام  طلبہ
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 کمیونٹی سروے کا سوال:  اگر قابل اطالق ہدایات کے تحت ہمارے اسکولوں کو طلبہ کو ستمبر 2020 میں عمارتوں کے اندر

 لینے کی اجازت ملتی ہے تو کیا آپ اپنے بچے (بچوں) کو اسکول بھیجیں گے/ گی؟ برائے مہربانی نوٹ کر لیں کہ اسکول قابل
  اطالق صحت وسالمتی کے رہنما خطوط (یعنی فیس ماسک، صفائی کے پروٹوکولز اور سوشل ڈسٹنسنگ) کی تعمیل کریں گے۔

 
  *ذیل میں شامل کردہ گراف جوالئی 2020 کے کمیونٹی سروے سے ماخوذ ہے

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *ذیل میں شامل کردہ منتخب اقتباسات ٹاؤن ہالز میں موجود 620 شرکت کنندگان اور 2000 سے زیادہ سروے کے جوابات سے
  حاصل شدہ رجحانات کی بنیاد پر ہیں۔
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  ہماری محفوظ واپسی کے لیے مرحلہ وار طریقہ
 

 ہماری پوری منصوبہ بندی کے دوران اور جیسے جیسے ہم تعلیمی سال 2021-2020 کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں ہماری
 ترجیح طلبہ کو اپنے اساتذہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ روبرو ہونے کا وقت فراہم کرنا ہے جو کہ صحت، سالمتی اور بہبود

 کے ضابطوں کے مطابق ہو۔ سرویز میں اور ورچوئل ٹاؤن ہالز میں اہم حّصہ داروں سے جمع کردہ رجحانات، بورڈ آف
 ایجوکیشن اور ہماری ہر ایک ذیلی کمیٹیوں کے ساتھ ورک سیشنز، اور NYSED اور DOH کے ذریعہ جاری کردہ ہدایات

 کی بنیاد پر جو کہ جسمانی دوری کے تقاضوں پر عمل پیرا رہنے
 کا مطالبہ کرتی ہیں ہم لوگ اس خزاں کے میقات میں عمارتوں
 میں جسمانی طور پر واپس آنے کے لیے ایک مرحلہ وار طریقے

 پر عمل کریں گے۔ ایک  مرحلہ وار طریقہ کا  مطلب ہے کہ ہم
 لوگ بیک وقت اپنے اسکول کی مکمل آبادی کے  ایک مختصر حّصے

 کو واپس النے سے پہلے موجودہ حاالت اور صحت سے متعلق
 رسمی سفارشات پر دھیان سے غور کریں گے۔  مرحلوں میں داخل

 ہونے یا ان سے باہر آنے کے فیصلے سپرنٹنڈنٹ آف اسکولز
 کے ذریعے کیے جائیں گے اور ان میں ہدایات اور اسکول کی

 حالتوں پر غور کرنا شامل ہوگا۔ ہم لوگ تمام طلبہ کے لیے ایک ریموٹ لرننگ تجربہ کے ذریعہ مسلسل اعلی معیاری تعلیم دینا
 جاری رکھیں گے۔ ہم لوگوں نے ابتدائی متعلمین اور معذور طلبہ  کی شناخت شخصی موجودگی کی خدمات کے لیے واپسی کرنے

  کے لیے ترجیح کے طور پر کی ہے۔

  مراحل کا عمومی جائزہ
 ہم لوگ فی الحال ایک چھ مراحل والے طریقے سے متعلق منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس کا ہر ایک آنے واال مرحلہ ہماری
 آبادی کے ایک مختصر حصے کو الئے گا جس کی بنیاد اس بات پر ہوگی کہ تحقیق اور CDC کے رہنما خطوط کن لوگوں کے

 بارے میں بتاتے ہیں کہ انہیں شخصی موجودگی کے ساتھ تعلیم سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا ۔
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 *برائے مہربانی خصوصی پروگراموں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے مندرجہ ذیل صفحات پر مرحلہ وار طریقے سے متعلق

  تفصیالت مالحظہ کریں
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  مرحلہ وار طریقے کا خاکہ

 مرحلہ 0
 طلبہ – گھر پر ریموٹ  طلبہ – کیمپس میں ہفتہ از:

  لرننگ

 ستمبر 7-11
 9/7 - اسکول نہیں ہے

 18-14 ستمبر
 25-21 ستمبر

 28 ستمبر تا 2 اکتوبر
  9/28 - اسکول نہیں ہے

  ستمبر ماہ میں کیمپس میں کوئی طالب علم نہیں
 

 گریڈز K-12 کے تمام
 طلبہ

 

 
 
 

 مرحلہ 1
 طلبہ – گھر پر ریموٹ  طلبہ – کیمپس میں ہفتہ از:

  لرننگ

 9-5 اکتوبر
 16-12 اکتوبر

 
  10/12 - اسکول نہیں ہے

 

 پروگرام گریڈ

K 504 اور SWD, ELL/MLL تمام طلبہ بشمول 

K-5 (42 طلبہ) 1+6:1 اور 3+12:1 

 1+8:1 اور 3+12:1 (24 طلبہ) 6-8

 3+12:1 (15 طلبہ) 9-12

 

  گریڈز 1-12
 استثناء:  اہم شعوری خسارے،

 متعدد نقائص اور نمایاں سماجی و
 جذباتی ضروریات کا تعاون کرنے

 والے ترجیح یافتہ اعلی
 ضروریات والے خاص تعلیمی

 پروگرام کیمپس میں ہوں گے۔

 
 

  مرحلہ 2

  طلبہ – گھر پر ریموٹ لرننگ  طلبہ – کیمپس میں ہفتہ از:

  23-19 اکتوبر

  پروگرام گریڈ/مرحلہ

 مرحلہ 1 کا تمام (مرحلہ 1 کا چارٹ اوپر دیکھیں)

 تمام طلبہ بشمول SWD, ELL/MLL اور 504 1

K-8 (45 طلبہ) 2+12:1 

K-5 (34 طلبہ) 1+12:1 

 1+12:1 (39 طلبہ) 6-8

  گریڈز 2-12
 استثناء:  اہم شعوری خسارے، متعدد نقائص اور

 نمایاں سماجی و جذباتی ضروریات کا تعاون
 کرنے والے ترجیح یافتہ اعلی ضروریات والے

 خاص تعلیمی پروگرام کیمپس میں ہوں گے۔
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 1+12:1 (78 طلبہ) 9-12

 
 

 مرحلہ 3

  طلبہ – گھر پر ریموٹ لرننگ  طلبہ – کیمپس میں ہفتہ از:

  30-26 اکتوبر

گریڈ/مرحل
 ہ

 پروگرام

 مرحلہ 2 کا تمام (مرحلہ 2 کا چارٹ اوپر دیکھیں)

 تمام طلبہ بشمول SWD, ELL/MLL اور 504  2

 15:1 (63 طلبہ) 3-5

 15:1 (93 طلبہ) 6-8

 15:1 (186 طلبہ) 9-12
 

  گریڈز 3-12
 استثناء:  اہم شعوری خسارے، متعدد نقائص
 اور نمایاں سماجی و جذباتی ضروریات کا

 تعاون کرنے والے ترجیح یافتہ اعلی
 ضروریات والے خاص تعلیمی پروگرام

 کیمپس میں ہوں گے۔
 
 

 

 مرحلہ 4

  طلبہ – گھر پر ریموٹ لرننگ  طلبہ – کیمپس میں ہفتہ از:

 6-2 نومبر
 13-9 نومبر

 

 گریڈ/
 مرحلہ

 پروگرام

 مرحلہ 3 کا تمام (مرحلہ 3 کا چارٹ اوپر دیکھیں)

 تمام طلبہ بشمول SWD, ELL/MLL اور 504 3

 پرت دار امدادی خدمات پرت دار - مشاورت اور مداخلت 6-12

 

 گریڈز 4-12

 

 مرحلہ 5

  طلبہ – گھر پر ریموٹ لرننگ  طلبہ – کیمپس میں ہفتہ از:

 20-16 نومبر
  27-23 نومبر

 

 گریڈ/
 مرحلہ

 پروگرام

 مرحلہ 4 کا تمام (مرحلہ 4 کا چارٹ اوپر دیکھیں)

 تمام طلبا بشمول SWD, ELL/MLL اور 504 4

 گریڈز 5-12
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 پرت دار امدادی خدمات پرت دار - مشاورت اور مداخلت 6-12

 

 

 مرحلہ 6

  طلبہ – گھر پر ریموٹ لرننگ  طلبہ – کیمپس میں ہفتہ از:

  30 نومبر تا 4 دسمبر

 پروگرام گریڈ/مرحلہ

 مرحلہ 5 کا تمام (مرحلہ 5 کا چارٹ اوپر دیکھیں)

 تمام طلبہ بشمول SWD, ELL/MLL اور 504 5

 پرت دار امدادی خدمات پرت دار - مشاورت اور 6-12
 مداخلت

 

 گریڈز 6-12

 

  آئندہ مراحل - گریڈز 6-12 میں واپس آنے والے طلبہ

 گریڈز 12-6 کے طلبہ کی واپسی کی منصوبہ بندی وہ مرحلہ رہے گی جس پر ہم پوری طرح سوچیں گے۔ سیکنڈری اسکول کے
 شیڈول کی نوعیت کے سبب سیکنڈری کے طلبہ کو باہمی آلودگی کے اضافی خطرات ہیں۔ اگر COVID-19 کے پیمانے مسلسل مستحکم
 رہتے ہیں اور/یا بہتر ہوتے ہیں تو ہم بذات خود تدریس کے لیے سیکنڈری کے طلبہ کی کیمپس کے مقامات میں واپسی کا مرحلہ
 بنائیں گے۔ ہم اوائل دسمبر میں طے کریں گے کہ آیا حاالت ڈسٹرکٹ کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ گریڈز 12-6 کے طلبہ

  کو کلی طور پر یا دسمبر میں اور/یا موسم بہار والے سیمسٹر میں مسلسل مرحلہ وار طریقے سے واپس الیا جائے۔

  مراحل کے بیچ آگے بڑھنا
 طلبہ کا کون سا گروپ ہر مرحلے کے دوران بذات خود ہوگا اس کا تعین کرنے کی طرح ہی یہ تعین کرنا بھی اہم ہے کہ

 ڈسٹرکٹ کی قیادت اس امر کا تعین کس طرح کرے گی کہ آیا مڈل ٹاؤن ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقلی کے لیے
 تیار ہے۔ ہماری اولین ترجیح ہمارے طلبہ اور عملہ کا تحفظ ہے اور جب بھی ہم طلبہ کا ایک نیا گروپ الئیں گے تو اس کے

 ساتھ نقل و حمل، سہولیات اور عملہ کاری کی اضافی ضروریات پیدا ہوں گی۔
 

 ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم طلبہ کو واپس النا اور انہیں مرحلہ بہ مرحلہ منتقل کرنا شروع کرنے کے لیے تب تیار ہیں جب:
 

 ہم جسمانی دوری، حفطان صحت، صفائی کی مشق اور رسمی تشخیص کے مطابق صحت عامہ کی دیگر احتیاطی تدابیر سے متعلق●
 NYSDOH ا ور NYSED کے رہنما خطوط کو پابندی سے الگو کر رہے ہوں

 ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کل وقتی، جز وقتی، متبادل مالزمین اور معاہدہ بند خدمات کے ذریعے اس مرحلہ کے لیے عملہ کاری●
 کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں

 ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس اس مرحلے میں منتقلی کے لیے درکار ذاتی حفاظتی آالت (PPE)، فیس کورنگ، صفائی کی●
 رسد اور دیگر وسائل موجود ہیں

 اس مرحلے میں منتقل ہونے سے ماسک پہننے، جسمانی دوری یا زیادہ سے زیادہ فسیلیٹی کی گنجائش کے بارے میں نیویارک●
 اسٹیٹ کے ضوابط کی خالف ورزی نہیں ہوتی ہے

 کمیونٹی ٹرانسمیشن کی حالیہ سطح سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرتے رہنا محفوظ ہوگا●
 

 ہمیں پوری امید ہے کہ حاالت ہمیں ممکن حد تک زیادہ سے زیادہ طلبہ کے لیے%100 آن کیمپس، شخصی آموزش میں
 منتقلی کی اجازت دیں گے۔ ڈسٹرکٹ باقاعدگی سے میٹنگ کر کے مذکوہ باال ڈیٹا کا جائزہ لے کر یہ تعین کرے گا کہ آیا
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 ہمیں اپنے مراحل میں مزید آہستگی سے یا مزید جلدی سے منتقل ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ اوپر کے چارٹس میں

 دیکھا گیا، ہمارا موجودہ منصوبہ یہ ہے کہ گریڈز 12-6 کے اکثر طلبہ کم از کم 4 دسمبر تک ریموٹ لرننگ میں رہیں
 گے۔ مرحلہ 4 میں گریڈز 12-6 کے طلبہ کے لیے مشاورت اور مداخلت کے لیے شخصی خدمات فراہم کی جائیں گی۔ ان

 مراحل میں تمام طلبہ کو فراہم کردہ تدریس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے،  صفحہ 21 دیکھیں۔
 

 اکیڈمکس

 تدریس اور آموزش
 مؤثر، محنت طلب اور مشفقانہ

 ریموٹ لرننگ کی ضرورت ہمارے
 منصوبے میں کلیدی حیثیت

 رکھتی ہے۔ ہمیں تسلیم ہے کہ
 یہ موسم بہار تمام مستفیدین کے

 لیے مشکل طلب تھا کیونکہ
 ہمیں راتوں رات ریموٹ لرننگ
 کے تجربے کو اختیار کرنا پڑا
 تھا۔ مگر ہم نے اپنے سیکھے

 ہوئے اسباق کا جائزہ لینے،
 مستفیدین کے ساتھ مشغول ہونے،

 عملہ کے لیے پیشہ ورانہ
 ڈیولپمنٹ تیار کرنے اور اس موسم

 خزاں میں ریموٹ لرننگ کی
 شروعات کے ساتھ فیملیز اور

 طلبہ کا تعاون کرنے کے طریقوں
 پر غور کرنے کے لیے نمایاں وقت

  لگایا ہے۔
 

 ہمارے ایلیمنٹری، مڈل اور
 سیکنڈری سطح کی ریموٹ لرننگ

 کے منصوبوں میں ہم وقت (اصل
 وقت) اور غیر ہم وقت دونوں کے

 ساتھ ساتھ چھوٹے گروپوں
 میں تعاون کی معرفت مداخلت اور
 تیز رفتاری کے مواقع بھی شامل
 ہیں۔ شیڈولز شخصی اور ریموٹ

 لرننگ کے بیچ آسان منتقلی کی
 سہولت دیں گے۔ ہر ماڈل میں،
 ہم آموزشی خلیج کی تشخیص کریں
 گے اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے
 نفاذ کے سلسلے میں استعمال کی

 آسانی کو حل کریں گے۔
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 ہمارے نصاب کی ہر حد اور ترتیب نیو یارک اسٹیٹ کے آموزشی معیارات میں لنگر انداز ہے۔ ہماری حد اور ترتیب کی دستاویزات

 متعلقہ شعبے میں مہارت کا مظاہرہ کرنے کے لیے طلبہ کو درکار صالحیتوں، حکمت عملیوں اور تصورات کی ایک جامع
 فہرست ہیں۔  ہم نے تیز رفتاری اور معلومات بہم پہنچانے کے مدنظر شعبوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ہر نصابی دستاویز
 کا بغور جائزہ لینے کے لیے، منتظمین اور اساتذہ سمیت، نصابی ٹیموں کی آبیاری کی۔ پورے تعلیمی سال 2021-2020 میں متعدد
 ماڈلز میں منتقلی کی توقع میں ہم نے باہمی طورپر حکمت عملیاں تخلیق کی ہیں اور شخصی، ریموٹ اور ہائبرڈ ماڈل کا تعاون

  کرنے کے لیے وسائل کی آبیاری کی ہے۔
 
 سیکنڈری سطح کے تدریسی اوقات کے بیشتر اوقات ہم وقت (اصل وقت میں) آموزش پر صرف کیے گئے ہیں جس میں استاد ہر

 روز اپنے تمام طلبہ کے ساتھ میل جول کریں گے۔ ریموٹ لرننگ کے لیے ایلیمنٹری شیڈولز میں ہر روز بنیادی مضامین
 کے لیے ہم وقت تدریس کای وقت نیز تدریس، مداخلت، تیز رفتاری اور دوبارہ تدریس کے لیے 1:1 یا چھوٹے گروپ کی شکل میں

 طلبہ سے ملنے کے لیے استاد کے لیے پہلے سے موجود چھوٹے گروپ کا وقت شامل ہے۔
 

 ہم تمام طلبہ کو ہر منظر نامے میں تدریس تک مساوی رسائی نیز تمام تینوں منظر ناموں میں استعمال کے لیے ڈیوائسز فراہم
 کرتے ہیں۔ ایلیمنٹری سطح پر، چھوٹے گروپ کا وقت یومیہ شیڈول میں شامل کیا گیا ہے تاکہ اساتذہ کو مخصوص طالب علم

 کی ضروریات کے لیے تدریس کی تیاری کرنے بشمول خلیج کو ُپر کرنے اور 1:1 تشخیص اور فیڈ بیک کی سہولت ملے۔ سیکنڈری
 ماڈل بھی متعدد طریقوں سے ماڈل کے اندر ہی طلبہ کے لیے تعاون کی سہولت دیتا ہے۔ استاذہ اپنی یومیہ تدریس میں چھوٹے

 گروپ میں تعاون فراہم کریں گے۔ اس کے عالوہ، طلبہ کے پاس اساتذہ کے ساتھ شیڈول شدہ سیشن کی معرفت مداخلت
  اور/یا تیز رفتاری کے ساتھ تعاون موصول کرنےکا موقع ہوگا۔

 اورینج آلسٹر BOCES (Orange-Ulster BOCES, OUBOCES) کی خاص تعلیم اور کیریئر اور تکنیکی تعلیم پروگرام میں
 تدریس اور آموزش سے متعلق مزید معلومات کے لیے، براہ کرم OUBOCES کی ویب سائٹ دیکھیں ۔
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 نمونہ ایلیمنٹری اسکول (K-5) ریموٹ لرننگ شیڈول
 براہ کرم نوٹ کریں:  نیچے شامل کردہ شیڈول صرف نمائش کے مقاصد سے ہے۔ طلبہ کے پاس گریڈ سطح اور استاد پر منحصر متبادل اوقات

  میں مضامین ہو سکتے ہیں۔
 

 شیڈول وقت

 PreFuel: طلبہ ناشتہ کرتے ہیں - استاد فوری چیک انز کی میزبانی کرتے ہیں، 8:15 - 8:00
 حاضری لیتے ہیں اور کسی تکنیکی مسئلے کو حل کرتے ہیں

 سماجی جذباتی آموزش:  اساتذہ کالس کی ثقافت تیار کرنے کے لیے سرگرمیوں کی 8:40 - 8:15
 رہنمائی کرتے ہیں اور سماجی جذباتی مشقوں کی انفرادی طالب علم کی ترقی میں

 تعاون کرتے ہیں

 منتقلی 8:45 - 8:40

 فنون انگریزی زبان کی کالس 9:15 - 8:45

 برین بریک اور منتقلی 9:25 - 9:15

 ریاضی کی کالس 9:55 - 9:25

 برین بریک اور منتقلی 10:05 - 9:55

 معاشرتی علوم یا سائنس کی کالس 10:35 - 10:05

 لنچ 11:20 - 10:35

 لچک پذیر وقت:  طلبہ آزادانہ طور پر، گروپوں میں یا 1:1 استاد کے ساتھ تیز 2:45 - 11:20
 رفتاری یا آموزش خسارے میں تعاون کے لیے یا خاص اساتذہ (آرٹ، موسیقی، الئبریری
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 اور PE) کے ساتھ کام کرتے ہیں۔

 طلبہ کے لیے تدریسی دن کا اختتام  – فیڈ بیک اور چیک آؤٹ 3:30 - 2:45
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نمونہ مڈل اسکول (8-6) ریموٹ لرننگ شیڈول
 

 B1/B2 دن کا شیڈول A1/B1 دن کا شیڈول وقت

 پیریڈ 5 پیریڈ 9:15 1 - 8:00

 منتقلی منتقلی 9:20 - 9:15

 پیریڈ  6 پیریڈ  10:35 2 - 9:20

 منتقلی منتقلی 10:40 - 10:35

 پیریڈ  7 پیریڈ  11:55 3 - 10:40

 لنچ لنچ 12:42 - 11:55
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 منتقلی منتقلی 12:47 - 12:42

 پیریڈ  8 پیریڈ  2:02 4 - 12:45

 طالب علم کا تعاون طالب علم کا تعاون 3:00 - 2:02
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 اسکول نمونہ ہائی
 لرننگ 9) ریموٹ(12-

 شیڈول
 

 X/Y وقت
 X2/Y2 دن کا شیڈول دن کا
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 شیڈول

 پیریڈ  6 پیریڈ  8:50 1 - 8:00

 منتقلی منتقلی 9:00 - 8:50

 پیریڈ  7 پیریڈ  9:50 2 - 9:00

 منتقلی منتقلی 10:00 - 9:50

 پیریڈ  8 پیریڈ  10:50 3 - 10:00

 منتقلی منتقلی  11:00 - 10:50

 پیریڈ  9 پیریڈ  11:50 4 - 11:00

 منتقلی منتقلی 12:00 - 11:50

 علمی تعاون پیریڈ  12:50 5 - 12:00

 لنچ لنچ 1:30 - 12:50
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 حاضری اور دیرینہ غیر حاضری پسندی - آج حاضر ہوں، کل حاصل کریں!

 حاضری اور حاضری کی رپورٹنگ
 یومیہ حاضری کی رپورٹنگ ہر منظر نامے کے لیے ایک بنیادی تقاضا ہے۔ ہم تعلیمی سال کے آغاز میں فیملیز اور طلبہ سے حاضری

 کی پالیسیوں اور طریق کار پر مواصلت کریں گے اور پورے سال مواصلت جاری رکھ کر کسی تبدیلیوں اور/یا تواقعات کی اہمیت یا ان کا
 نوٹ بنانے کو نمایاں کریں گے۔ مواصلت میں تعمیری سطح کے والدین کے نام خطوط/خبرنامے، ورچوئل ٹچ پوائنٹس، گھر پر

 مالقاتیں، روبو کالز، ای میلز، متنی پیغام رسانی اور سوشل میڈیا شامل ہوں گے۔ اساتذہ مطلوبہ یومیہ شیڈول شدہ طالب کے رابطے
 اور مشغولیت کی بنیاد پر طالب علم کے نظم و نسق کے ہمارے نظام میں یومیہ حاضری ریکارڈ کریں گے۔ جو طلبہ غیر حاضر

 ہوتے ہیں اور/یا دیرینہ طور پر غیر حاضر رہتے ہیں ان کی نشاندہی کرنے کے لیے یومیہ رپورٹیں تیار کی جائیں گی۔ فیملیز
 کے ساتھ روزانہ رابطہ کر کے غیر حاضری کی وجوہات اور یومیہ اسباق میں طالب علم کو درپیش ہو سکنے والی ضروریات یا

 رکاوٹوں کا تعین کیا جائے گا۔ اس سال، ہم حاضر رہنے، مشغول رہنے اور تعاون یافتہ محسوس کرنے میں اپنے طلبہ اور فیملیز کا
 پہلے سے زیادہ تعاون کریں گے۔ ہم طلبہ، فیملیز، اساتذہ کے بیچ ایک مضبوط، بھروسے مند رشتے پر زور دیں گے اور اسکول

 کا اہم عملہ کامیابی کے حصول میں طلبہ کی اہلیت پر نمایاں اثر ڈالے گا۔ فیملیز کے ساتھ باقاعدہ مواصلت تشکیل دینا اور اسے
 برقرار رکھنا اور ہماری اسکول کمیونٹی میں پارٹنرز کی حیثیت سے ان کا خیر مقدم کرنا ایسے منظر نامے بنائے گا جہاں طلبہ کو

  اسکول میں اور گھر پر تعاون یافتہ ہونے کا احساس ہو گا۔
 

 دیرینہ غیر حاضری پسندی
 یوں تو دیرینہ غیر حاضری پسندی کا ازالہ کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ سب کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے، مگر ہم صحت سے

 متعلق اور ذہنی صحت کے سبب دیرینہ غیر حاضری پسندی کو روکنے اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے مداخلتیں فراہم کرنے کے پابند
 عہد ہیں۔ ہمیں تسلیم ہے کہ بہت سارے عوامل طالب علم کی حاضری کو متاثر کریں گے اور فراہم کردہ تدریسی ماڈل؛ شخصی،

 ہائبرڈ، اور ریموٹ سے وہ زبردست حد تک متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہم درج ذیل حکمت عملیوں اورتعاون کا استعمال کر کے دیرینہ غیر
  حاضری پسندی کا ازالہ کریں گے:

 حاضری کی ثقافت کو پروان چڑھانا
 تدریس کے ماڈل کی بنیاد پر حاضری کی پالیسی اور شرکت کرنے کی توقعات پر فیملیز اور طلبہ سے واضح اور مشفقانہ طور●

  پر مواصلت کرنا۔
 تمام مستفیدین کو ہم شراکتی گفتگو،  تحقیق ، ڈیٹا کا داخلی جائزہ اور کمیونٹی کی مشغولیت کے ذریعہ پوری اسکول کمیونٹی●

  میں حاضری کی اہمیت کی گہری سمجھ بوجھ میں مشغول کرنا۔
 یومیہ حاضری، تاخیر، اور طالب علم کی مشغولیت کو ٹریک کرنے کے لیے انفینٹ کیمپس (Infinite Campus, IC) بروئے●

  کار النا - طالب علم کے معلوماتی نظام کو بروئے کار النا ڈیٹا کو ایک مرکزی، محفوظ مقام میں جاگزیں کرتا ہے۔
 طالب علم کی علمی کارکردگی پر پڑنے والے اثرات کو جلدی سے دیکھنے کے لیے حاضری کے ڈیٹا پوائنٹس استعمال●

  کرنا۔
 

 بروقت شناخت اور مداخلت
 ہر اسکول باقاعدگی سے حاضری کے ڈیٹا پر نگاہ رکھتا ہے اور مسائل پیدا ہونے پر ان کے بارے میں والدین سے مواصلت●

 کرتا ہے۔
 جو طالب علم خطرے میں ہے اس کو شناخت کرنے کے لیے ڈیٹا استعمال کرنا، تاکہ الگ الگ غیر حاضریاں دیرینہ غیر●

 حاضری پسندی بننے سے پہلے آپ مداخلت کر سکیں۔
 مداخلت کے منصوبے تشکیل دینا؛ والدین کو فون کالز، گھر پر مالقات، مشاورتی، تدریسی ترامیم، کمیونٹی پارٹنرز کو مشغول●

  کرنا، وغیرہ۔
 

 ایک مزید مثبت اسکولی ثقافت تخلیق کرنا اور مصروف کن تدریس پر فوکس کرنا
  آموزش میں طالب علم کی مشغولیت کی قدر پیمائی اور اس کا ازالہ کرنا●
 مزید مشغول رہنے اور مثبت انداز میں کام کرنے میں طلبہ کی مدد کے لیے اساتذہ اور اسکول کے قائدین کو تعاون کی متعدد●

 سطحیں فراہم کرنا۔
 مثبت سماجی اور جذباتی کردار کا فروغ حاصل کرنے میں طلبہ کی مدد کرنا، جبکہ ایسے رویوں پر زور دینا جو آپ کے●

 اسکول کی مثالی ثقافت تشکیل دیں۔
 عمر کی مناسبت سے حاضری اور مثبت طالبانہ رویے کی تحریک دینے کے لیے ہدف پر مبنی ترغیبات اور انعامات استعمال●
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 کرنا۔

 علمی امور کے تعاون میں کارروائیاں۔

 اسکولز ڈسٹرکٹ

 ہم جس طریقے سے منصوبہ بناتے، پڑھاتے اور طالب علم کی●
 آموزش کی تشحیص کرتے ہیں اس میں کوئی درکار شفٹیں

  ڈیزائن کرنا
 ڈسٹرکٹ کو چاہیے کہ جن فیملیز کے بچے تعلیمی موقع سے●

 بہت دور رہے ہیں ان کے ساتھ مشغول ہونے کو ترجیح دے اور
 اس کے لیے متعدد طریقے نافذ کرے۔ کسی بھی آموزشی ماحول میں
 طلبہ اور فیملی کی ضرورتیں پوری ہونے کو یقینی بنانے کے لیے

 پورے سال گفتگو جاری رکھنے کے جامع طریقے سوچے۔
 ہائبرڈ اور ریموٹ لرننگ کے منظر ناموں کے لیے تدریسی شیڈولز●

 بنائے۔
 تعلیمی سال کی شروعات کے لیے منصوبہ تیار کرے جس میں●

 پروٹوکولز اور معموالت، آموزش کے لیے توقعات اور اساتذہ کے
 ساتھ طالب علم کے باقاعدہ رابطے تشکیل دینا شامل ہے

 بندی کی مدت سے صالحیت کی خلیج کو شناخت کرنے کے لیے●
 گنجائش اور ترتیب میں غوطہ زن ہونے کے لیے نصاب نویسی کی
 ٹیمیں بروئے کار النا - ہم کس طرح نہ صرف آموزشی خلیج کو

  بند کر سکتے ہیں بلکہ آموزش کو بھی تیز گام کر سکتے ہیں
 آموزشی خسارے کو پورا کرنے کے لیے موجودہ گنجائش اور ترتیب●

 کی دستاویز میں ہی دوبارہ ڈیزائن کے شعبوں کو نمٹانے کے لیے
  نصاب نویسی کی ٹیمیں بروئے کار النا۔ بھرپور پرنٹ اور مرئی

 وسائل کی ضرورت کو نمایاں کرنا جسے یاتو بذات خود یا فاصالتی
  ماحول میں بروئے کار الیا جا سکے - سماجی اور جذباتی آموزش

 (social and emotional learning, SEL) اور ثقافتی طور پر اثر
 پذیر طرز عمل سرایت کرنا تاکہ ورچوئل طور پر بھی اور شخصی

  طور پر بھی طلبہ کا تعاون ہو۔
 تمام پس منظر کے طلبہ کی تاریخ اور ثقافت کی عکاسی کرنے کے●

 لیے جن شعبوں  میں نصاب میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے ان
 کو نمایاں کرنے کے لیے نصاب نویسی کی ٹیمیں بروئے کار النا

 سماجی دوری کے تقاضے پورا کرنے کے لیے غیر بنیادی کالسوں●
 کے مواد کے لیے ترامیم پر غور کرنا

 یہ تعین کرنا کہ ریموٹ آموزش کے ماحول میں کس طرح اور کون●
  سی تشخیصات استعمال کی جائیں گی

 تمام تینوں منظر ناموں میں استاد کی قدر پیمائی کے عمل میں●
 امکانی مضمرات (APPR) کا تعین کرنا۔

  گریڈنگ کے طرز عمل کا جائزہ لینا●
 حاضری کی پالیسی کا جائزہ لینا - NYSED کی رہنمائی دستاویز●

  میں درج تقاضے پورا کرنے کے لیے درکار اجزا دوبارہ تیار کرنا
 اساتذہ، طلبہ اور فمیلز کے لیے ریموٹ لرننگ ٹول باکس کی تیاری●

  اور نفاذ کے منصوبے
 گھر پر تدریس کا تعاون کرنے کے لیے کٹس گھر لے جانے●

  کے لیے وسائل حاصل کرنا
 طالب علم کے نظم و نسق کے بیک پیک پروگرام (IC) کا تعاون کرنے●

 ریموٹ ماحول میں پڑھانے والے معلمین کے لیے پیشہ ورانہ●
 ترقی اور رہنمائی فراہم کرنا؛ ریموٹ لرننگ کے لیے بہترین طرز

 عمل، شیڈول میں شفٹیں، نصاب میں اپ ڈیٹس
 خصوصی شیڈولز کے نفاذ کے مدنظر خصوصی شیڈولز اور رہنما●

 خطوط پر دوبارہ غور کرنا
 آموزشی خسارے کا تعین کرنے کے لیے گنجائش اور ترتیب میں ترامیم●

 اور تشخیص کے نفاذ کے گردوپیش پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع
 تخلیق کرنا

  علمی امور کے ساتھ طالب علم کی مشغولیت بڑھانے کے لیے●
  عمومیت رکھنے والی چیزوں اور اساسی ڈیجیٹل ٹولز

 (جیسے Google Classroom, Google Meet) کے استعمال کے
 لیے منصوبے

 مشغولت اور سماجی جذباتی بہبود کو بڑھانے/فروغ دینے کے لیے●
 امکانی اضافی نصاب کے لیے منصوبے جس کو سماجی دوری کے

 ساتھ مکمل کیا جا سکتا ہو
 ریموٹ لرننگ کے مدنظر توقعات کے تئیں طلبہ اور فیملیز کی●

 تعارفی میٹنگ کے منصوبے
 ایلیمنٹری، مڈل اور ہائی اسکول کے لیے گریڈنگ دستاویز تخلیق●

  کرنا (اساتذہ اور فیملیز کے لیے)
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 کے لیے وسائل تیار کرنا
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 آپریشنز

 

  صحت اور سالمتی
 

 ہ  مارے طلبہ، ہمارے عملہ اور ان کے خاندان کی صحت اور سالمتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ اور
 مالزمین اسکول کیمپس میں واپسی کو آرام دہ اور محفوظ محسوس کریں۔ دوبارہ کھولنے کا ہمارا منصوبہ  مرکز برائے امراض

 پر کنٹرول اور اس کی روک تھام (CDC)،  نیو یارک اسٹیٹ محکمہ صحت (NYSDOH) اور  نیو یارک اسٹیٹ محکمہ
 تعلیم (NYSED) کی جانب سے تجاویز اور رہنمائی کو ضم کرتا ہے۔

 تعلیمی سال 21-2020 کے لیے تمام ڈسٹرکٹ اسکولوں میں درج ذیل پروٹوکولز اور طریق کار نافذ ہوں گے۔ سواالت یا
 تشویشات رکھنے والے کسی بھی فرد کو بھی ہمارے COVID-19 کے کوآرڈینیٹرز باربرا کورا اور لینی زاپکا سے

 covidinfo@ecsdm.org پر رابطہ کرنا چاہیے۔

 یہ یقینی بنانے کے لیے کہ مالزمین، طلبہ اور مالقاتی تقاضوں کی تعمیل کرتے ہیں، ہم:
 

 ہر کسی کو مناسب حفظان صحت، سماجی دوری کے اصول، ذاتی حفاظتی آالت (PPE) کے مناسب استعمال، اور صفائی/●
 جراثیم کشی کے پروٹوکولز کی پابندی کرنے کی یاد دالنے کے لیے ہر عمارت میں چاروں طرف عالمتی تختی پوسٹ
 کریں گے۔ مزید برآں، ہم اہم معلومات کو لوپ کرنے کے لیے اپنے صدر دفتر کی البی کے مانیٹرز اور دیگر مرئی

  ذرائع کا استعمال کریں گے۔ البی کے حصے میں مجمع کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔
 

 مالزمین، مالقاتیوں اور والدین/سرپرستوں کے لیے مواصلت کا ایک منصوبہ نیز اپ ڈیٹ شدہ معلومات فراہم کرنے کے●
 لیے ہم آہنگ ذرائع تشکیل دیں گے۔ اسے درج ذیل کی معرفت حاصل کیا جائے گا:

 ویب سائٹ●
 ای میل●
 سوشل میڈیا●
 پرنٹ کاپی میلنگز●
 آواز اور/یا ویڈیو پیغام رسانی●
 روایتی میڈیا آؤٹ لیٹس●

 
 عملہ، کارکنان اور مالقاتیوں سمیت ہر اس فرد کا ایک مسلسل الگ برقرار رکھیں گے، جن کا کام کی سائٹ، اسکول، یا●

 عالقے میں دوسرے افراد سے قریبی رابطہ رہا ہو سکتا ہے؛ مناسب PPE کے ساتھ یا بال رابطہ ذرائع سے ہونے والی
 ڈیلیوریز کو چھوڑ کر۔

 
●COVID-19 اگر فسیلیٹی کے ساتھ یا فسیلیٹی میں موجود کسی کے ساتھ رابطہ رکھنے والے کسی شخص کی 

کی جانچ مثبت آتی ہے تو اسکول ڈسٹرکٹ کو فوری طور پر محکمہ صحت (Department of Healt, DOH) کو (845
 ) 291-2330 پر مطلع کرنا ضروری ہے۔ ہم سے رابطہ کا پتہ لگانے کی کوششوں میں تعاون کرنے بشمول امکانی

 رابطے، جیسے طلبہ، والدین/فمیلیز، ورکرز یا اس مالقاتی کی جس کا اس فرد سے قریبی رابطہ رہا تھا، اطالع دینے،
 جبکہ ریاستی اور وفاقی قانون اور ضوابط کے تقاضے کے مطابق رازداری کو برقرار رکھنے کا تقاضا کیا جاتا ہے۔
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  فسیلیٹی/عمارت میں داخلہ
 عمارت میں محفوظ داخلہ اور نکاسی کا طریقہ کار یقینی بنانے کے لیے، ہم درج ذیل کام کریں گے:

 ممکن ہونے پر، تمام عمارتوں میں دخول اور خروج کو مالقاتیوں کے مدنظر واحد مقام تک محدود کیا جائے گا۔ قابل اطالق●
 ہونے پر، طلبہ کی آمد اور روانگی کے دوران کراس ٹریفک کو کم کرنے کے لیے ہر اسکول کے کیمپس میں دخول
 اور خروج کے متعدد پوائنٹس کی نشاندہی کی جائے گی۔ عمارتیں داخلہ اور نکاسی کے پوائنٹس کی نشاندہی کرنے

  اور مناسب عملہ کے ساتھ ان کا جائزہ لینے کی ذمہ دار ہیں۔
 سماجی دوری برقرار نہ رکھ سکنے پر تمام افراد، طلبہ، عملہ اور مالقاتیوں کو اسکول کی امالک میں فیس کورنگ●

  پہننا ضروری ہے۔
 مناسب فیس کورنگ میں سرجیکل ماسک، کپڑے کا ماسک، اونی کنٹوپ یا رومال بال تحدید شامل ہیں اور ان سے اس●

  فرد کا منہ اور ناک پوری طرح سے ڈھک جانا ضروری ہے۔
 اکیلے پالسٹک فیس شیلڈ قابل قبول فیس کورنگ نہیں ہے۔ فیس شیلڈ کے نیچے بھی ماسک ضروری ہے۔●
 تمام افراد خود اپنا فیس کورنگ استعمال کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں تاہم فیس کورنگ DOH کی رہنمائی کے مطابق●

  ہونا ضروری ہے۔
  ہم کیمپس میں موجود تمام طلبہ، عملہ اورمالقاتیوں کو ضرورت پڑنے پر روزانہ فیس کورنگ فراہم کریں گے۔●

 
 یومیہ صحت کی اسکریننگ

 یہ یقینی بنانے کے لیے کہ تمام فیکلٹی، عملہ اور طلبہ یومیہ اسکریننگ کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، ہم درج ذیل کام
 کریں گے: 

 مڈل ٹاؤن کیمپس کے تمام مقامات مں داخل ہونے سے پہلے، عملہ اور مالقاتیوں کو طبی اسکریننگ کا سوالنامہ مکمل●
  کرنا ضروری ہے۔

  عملہ سے کیمپس میں پہنچنے سے قبل صحت کی اسکریننگ مکمل کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے۔●
  مالقاتیوں سے عمارت میں داخل ہونے سے پہلے صحت کی اسکریننگ مکمل کرنے کا تقاضا کیا جائے گا۔●
 تمام عملہ، طلبہ اور مالقاتیوں سے عمارت میں داخل ہونے سے قبل اپنا درجہ حرارت چیک کرانے کا تقاضا کیا جائے●

 گا۔
 عملہ کو کام پر پہنچنے سے قبل درجہ حرارت اور عالمات پر نگاہ رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، تاہم عملہ○

  کے پہنچنے پر درجہ حرات کے مدنظر ان کی اسکریننگ کی جائے گی۔
 والدین کو ترغیب دی جاتی ہے کہ بس پر اپنے طالب علم کو بھیجنے سے قبل درجہ حرارت پر نگاہ ڈالیں، تاہم○

 طلبہ کے پہنچنے پر درجہ حرات کے مدنظر ان کی اسکریننگ کی جائے گی۔
 مالقاتی حضرات پہنچے پر اپنا درجہ حرارت یا بخار کی جانچ کرائیں گے۔○

 ایک ہی وقت میں عمارت میں داخل ہونے والے متعدد مالقاتیوں کے مدنظر، ان سے فرش پر نشان زد مقامات پر کھڑے●
 ہونے کا تقاضا کیا جائے گا، تب تک سماجی دوری برقرار رکھتے ہوئے جب وہ سائن ان کر لیں اور ان کی اسکریننگ

  ہو جائے۔
 اگر ضرورت پڑی تو عمارت کے داخلی دروازوں پر اور پک اپ/ڈراپ آف کے حلقوں میں بھیڑ کو کم کرنے کے لیے●

 متعدد الئنوں اور داخلی دروازوں میں ربط بنایا جائے گا۔
 چھ (6) فٹ کی لمبائی بتانے کے لیے فرش پر نشانات (چاہے ٹیپ سے ہوں یا بصورت دیگر) ڈالے جائیں گے تاکہ●

 عمارت میں داخل ہونے کا انتظار کرنے کے دوران افراد کے لیے وسیع تر سماجی دوری فراہم کی جائے۔
 تمام افراد کی گنتی ہو جانے، طبی اسکریننگ کی معرفت کلیئرنس مل جانے اور مناسب فیس کورنگ پہنے ہونے کے بعد●

  ہی انہیں عمارت میں رسائی دی جائے گی۔
 اگر کوئی فرد طبی اسکریننگ میں ناکام ہو جاتا ہے تو عمارت میں رسائی مسترد کر دینا ضروری ہے۔ براہ کرم پروٹوکولز●

  پر رہنمائی کے مدنظر مشتبہ یا مصدقہ COVID-19 کیس والے سیکشن سے رجوع کریں۔
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 سماجی دوری
 

 یہ یقینی بنانے کے لیے کہ تمام فیکلٹی، عملہ، طلبہ اور مالقاتی جسمانی دوری کے تقاضوں کی تعمیل کرتے ہیں، ہمارے اسکول کی
 سہولیات میں موجود کوئی بھی فرد سماجی دوری کی توقعات کی مشق کرے گا۔

 ہمارے احاطوں میں موجود تمام افراد پر سماجی دوری برقرار رکھنا الزم ہے۔ سماجی دوری برقرار نہیں رکھ پانے پر فیس●
  کورنگ مطلوب ہے۔

 مناسب سماجی دوری کی صراحت افراد کے بیچ چھ (6) فٹ کی علیحدگی کے بطور کی گئی ہے۔ سماجی دوری پر عمل ہونے کے●
 وقت، جیسے کسی الگ تھلگ دفتر میں یا میٹنگ کی بڑی جگہ میں، افراد اپنا فیس کورنگ ہٹا سکتے ہیں۔ تاہم عمومی

  جگہوں میں، جیسے وقفہ والے کمروں/الؤنج، گلیارے یا باتھ رومز میں، فیس کورنگ پہننا الزم ہے۔
 چھ (6) فٹ کی دوری یقینی بنائیں، ماسوائے یہ کہ حفاظت یا عملی سرگرمی کا بنیادی عمل اس سے مختصر دوری کا متقاضی ہو۔●

  جب بھی افراد ایک دوسرے سے چھ (6) فٹ سے کم دوری پر ہوں گے، فیس کورنگ مطلوب ہے۔
 سخت گھری ہوئی جگہوں میں ایک وقت میں صرف ایک فرد رہے گا، ماسوائے یہ کہ تمام متصرفین فیس کورنگ پہنے●

 ہوئے ہوں۔ اگر کوئی حصہ ایک سے زیادہ فرد کے تصرف میں ہو تصرف کو زیادہ سے زیادہ گنجائش کے%50 سے کم
 رکھیں۔

 سائٹ پر عمومی طور پر مستعمل اور دیگر قابل اطالق حصوں (جیسے کالک ان/آؤٹ اسٹیشن، صحت کی اسکریننگ کے اسٹیشن،●
 ریسپشن والے حصے) میں چھ (6) کے فاصلے کو بتانے والے ٹیپ یا نشانات کا استعمال کر کے سماجی دوری کی علیحدگی کی

 نشاندہی کی جائے گی۔
 بذات خود مجمع زیادہ سے زیادہ قابل عمل حد تک محدود ہوگا اور جہاں بھی ممکن ہوگا ہم ٹیلی یا ویڈیو کانفرنسنگ کا استعمال●

 کریں گے۔ الزمی بذات خود مجمع، جیسے میٹنگیں، کھلی، اچھی طرح سے ہوا دار جگہوں میں شرکاء کے بیچ مناسب
 سماجی دوری کے ساتھ ہوں گی۔ 

 پک اپ اور ڈیلیوریز کے نامزد حصے قابل عمل حد تک رابطہ کو محدود کرتے ہوئے طے کیے جائیں گے۔ ●
 
 

 ذاتی حفظان صحت
 

 طلبہ، فیکلٹی اور عملہ کو COVID-19 کے پھیالؤ کو روکنے میں مدد کے لیے ہاتھ کے اچھے حفظان صحت کی مشق کرنا ضروری
 ہے۔ اسکولوں کو ہاتھوں کے حفظان صحت کی اجازت دینے کے لیے اسکولی دن کے شیڈول میں وقت کا منصوبہ بنانے کی ترغیب دی

 جاتی ہے۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ تمام فیکلٹی، عملہ اور طلبہ یومیہ حفظان صحت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، ہم درج ذیل کام
 کریں گے: 

 ہاتھ کے حفظان صحت میں شامل ہے:●
  ہاتھ دھونے اور صحیح تکنیک کی ترغیب دینے والی عالمتی تختی؛○
  مناسب ہاتھ کی دھالئی سے متعلق تربیتی  ویڈیوز  تک رسائی؛○
 روایتی ہاتھ کی دھالئی (صابن اور گنگنے پانی سے، کم از کم 20 سیکنڈ تک جھاگ بنا کر)؛○
 ہاتھ دھونے کے لیے معقول سہولیات اور رسد بشمول صابن اور پانی؛○
 جہاں ممکن ہو وہاں پر کاغذی تولیوں یا ٹچ فری کاغذی تولیے والے ڈسپنسرز کا استعمال (ہینڈ ڈرائرز کی تجویز نہیں○

 کی جاتی ہے کیونکہ وہ جراثیم کو ایروالئز کر سکتے ہیں۔
 بار بار ہاتھ دھونے کی ترغیب دینے کے لیے شیڈول میں اضافی وقت۔○

 طلبہ اور عملہ کو ذیل کے مطابق ہاتھوں کو دھونا چاہیے●
 عمارت اور کالس رومز میں داخل ہونے پر؛○
 چیزوں یا سطحوں کو شیئر کرنے کے بعد؛○
 اسنیکس اور لنچ سے پہلے اور بعد میں؛○
 باتھ روم استعمال کرنے کے بعد؛○
 رفع حاجت میں کسی طالب علم کی مدد کرنے کے بعد؛○
 ہاتھوں میں چھینکے، پونچھنے، یا ناک جھاڑنے یا کھانسنے کے بعد؛○
 جب بھی ہاتھ مرئی طور پر گندے ہو گئے ہوں؛○
 ہینڈ واشنگ دستیاب نہیں ہونے پر ہینڈ سینیٹائر استعمال کریں؛○
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 ہینڈ سینیٹائزر-– جب ہینڈ واشنگ دستیاب نہ ہو تو طلبہ اور عملہ ہینڈ سینیٹائزر استعمال کر سکتے ہیں۔ سینیٹائزر تب●

 مؤثر ہے جب اس میں کم از کم %70 ایتھنال یا%70 آئزوپروپائل الکحل شامل ہو۔ سینیٹائزر آتش گیر ہوتے ہیں اور ان کا
 استعمال کرتے وقت طلبہ کی نگرانی ہونا ضروری ہے۔ ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرنے میں شامل ہونا چاہیے:

 سینیٹائزر ڈسپنسرز کے قریب عالمتی تختی یہ بتاتے ہوئے رکھی جانی چاہیے کہ گندے ہاتھوں کو صابن اور پانی○
 سے دھونا چاہیے؛

 سینیٹائزر ڈسپنسرز داخلی دروازوں کے قریب اور تمام عمومی جگہوں میں رکھنے ہوئے ہوں۔○

 مالقاتی اور وینڈر کے طرز عمل
 کسی بھی باہری مالقاتی یا رضاکار کو اسکول کیمپس میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، سوائے طلبہ کی حفاظت اور بہبود

 کے لیے۔ والدین/سرپرست فرنٹ آفس میں رپورٹ کریں گے اور اس سے آگے نہیں جائیں گے اّال یہ کہ یہ ان کے بچے
 کے تحفظ یا بہبود کے لیے ہو ۔ سہولیات میں آنے والے الزمی مالقاتی اور والدین/سررپرست مالقاتیوں سے فیس کورنگ پہننے

  کا تقاضا کیا جائے گا اور انہیں ہمارے اسکول کی عمارتوں تک محدود رسائی حاصل ہوگی۔
 

 یہ یقینی بنانے کے لیے کہ تمام فیکلٹی، عملہ، طلبہ، مالقاتی اور وینڈر حفاظتی آالت کے تقاضوں کی تعمیل کرتے ہیں،
 مڈل ٹاؤن کی سہولیات میں آنے واال کوئی بھی فرد درج ذیل کام کرے گا:

 
تمام مالقاتیوں کو کسی عمارت میں داخل ہونے سے پہلے مناسب فیس کورنگ پہنے ہونا ضروری ہے اور جہاں چھ (●

 6) فٹ کی سماجی دوری برقرار نہیں رکھی جا سکتی ہو وہاں ہمہ وقت پہنے رہنا ضرورری ہے۔
 تمام مالقات درجہ حرارت کی اسکریننگ اور COVID-19 کی صحت کی اسکریننگ مکمل کرنے کے لیے نامزد مقام پر●

  چیک ان کریں۔
 مالقاتیوں کو مالقاتی کے نظم و نسق کے ہمارے نظام کی معرفت مالقاتی واال بیج موصول کرنے کے لیے اپنی شناخت کے●

 ساتھ سائن ان کرنا ضروری ہے۔ اس سے سکیورٹی کے دیگر تمام مقامات کو پتہ چل جائے گا کہ مالقاتی کی اسکریننگ
 ہو گئی ہے۔

 کسی بھی مالقاتی کو تب تک عمارت میں داخل نہیں ہونا چاہیے جب تک عمارت کے پرنسپل یا پرنسپل کے قائم مقام●
 سے عمارت تک رسائی کی اجازت نہ مل جائے۔ جہاں بھی ممکن ہو تمام مالقاتیں باہر میں یا ورچوئل میٹنگ کے

 ذریعے ہونی چاہئیں۔
 اگر کوئی مالقاتی کیمپس میں رہتے ہوئے بیمار ہو جاتا ہے تو انہیں اس مسئلے کی رپورٹ کرنےکے لیے عملہ کے●

 ممبر کو متنبہ کرنا چاہیے کہ وہ آ رہے ہیں اور پھر فوری طور پر طبی توجہ حاصل کرنی چاہیے۔
 

 

 تربیت
 

 مڈل ٹاؤل تمام اہلکاروں کو نئے پروٹوکول کی تربیت دے گا اور حفاظتی رہنما خطوط پر اکثر مواصلت کرے گا۔ ذیل میں مندرج
 احتیاطی تدابیر کی تربیت یا تو فاصالتی طور پر یا بذات خود انجام دی جائے گی۔ اگر تربیت کا اہتمام بذات خود ہو رہا ہے تو سماجی
 دوری اور فیس کورنگ تمام شرکاء کے لیے مطلوب ہوں گے۔ تربیتی مواد سمجھنے میں آسان رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں
 اور تمام کارکنان کے لیے مناسب زبان اور خواندگی کی سطح پر دستیاب ہیں۔ جہاں بھی ممکن ہوگا ہم تربیت کا اہتمام کرنے

  کے لیے ویڈیوز کو بروئے کار الئیں گے۔
 مڈل ٹاؤن یہ یقینی بنائے گا کہ تمام طلبہ کو COVID-19 کے نئے پروٹوکولز، بشمول لیکن بال تحدید ہاتھ کے حفظان
 صحت، مناسب فیس کورنگ پہننے، سماجی دوری اور تنفسی حفظان صحت پر بحفاظت اور صحیح سے عمل کرنے کا طریقہ

 سکھایا جائے گا اور اس کی تربیت دی جائے گی۔ اضافی تربیت درج ذیل امور میں فراہم کی جائے گی:

 جب وہ بیمار ہوں تو گھر پر رہ کر مرض کے پھیالؤ کی روک تھام۔●
 مناسب تنفسی آداب،بشمول کھانسی اور چھینک کو ڈھکنا۔●
 عمومی اشیاء کے استعمال سے بچنا۔ اگر عمومی اشیاء کا استعمال کرنا ضروری ہو تو استعمال کے دوران جراثیم کشی کے●

 مناسب طریق کار پر معلومات فراہم کرنا۔ عمومی اشیاء کی مثالوں میں دوسرے کارکنان کے فون، ڈیسک، دفاتر، کمپیوٹر یا
 دیگر ڈیوائس، کام کرنے کے دیگر ٹول اور آالت بال تحدید شامل ہیں۔

  مالزمین اور طلبہ کو COVID-19 پر تازہ ترین تعلیم و تربیت فراہم کرنا۔●
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 خطرے کے عوامل اور حفاظتی رویے (جیسے، کھانسی کے آداب اور PPE کی دیکھ بھال)۔●
  اسکولوں کے لیے CDC کا غور و خوض●

 

 براہ کرم تربیت کے بارے میں اضافی معلومات کے لیے ضمیمہ دیکھیں۔

 

  نشانات اور پیغامات
 نشانات کافی مرئی مقامات پر (جیسے اسکول کے داخلی دروازے، آرام گاہ) میں شائع کیے جائیں گے جو روزانہ حفاظتی اقدامات
 کو فروغ دیں گے اور جراثیم کا پھیالؤ کم کرنے کا طریقہ بتائیں گے (جیسے ہاتھوں کو مناسب طریقے سے دھو کر اور

 صحیح سے فیس کورنگ پہن کر)۔

 ہم جو
 نشان

 کر استعمال
 سکتے
 اس ہیں

 کی
 مثالیں

 دیکھنے کے لیے، براہ کرم ذیل کی تصاویر نیز لنک کردہ مثالوں سے
 رجوع کریں:  مثال 1،  مثال 2،  مثال 3،  مثال 4،  مثال 5
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 جگہ کا ڈیزائن، لیاقتیں اور مالحظات
 

 عمومی دفتر کا ایریا
  جہاں قابل عمل ہوگا وہاں دفتر کی گنجائش کم کر دی جائے گی۔●
  جہاں قابل عمل ہوگا وہاں دفاتر اور اور چھوٹی جگہیں ایک وقت میں ایک (1) فرد تک محدود ہوں گی۔●
 جہاں قابل عمل ہوگا وہاں اضافی حفاظتی رکاوٹیں جیسے پولی کاربونیٹ اسکرین خروج یا ہوا کی روانی میں رکاوٹ●

 کے بغیر جسمانی دوری بنانے کے لیے بروئے کار الئے جائیں گے۔
 ورک اسٹیشنز کو دوبارہ کنفیگر کیا جائے گا تاکہ مالزمین کا ایک دوسرے سے سامنا نہ ہو، یا اگر ایک دوسرے سے●

  سامنا ہونے سے احتراز نہیں ہو سکتا ہو تو پارٹیشنز لگائے جائیں گے۔
  متعدد استعمال والے دفتر کی سیٹنگز میں جہاں سماجی دوری قابل عمل نہ ہو وہاں فیس کورنگ پہنے جائیں۔●
 اپنا فیس کورنگ (ماسک) اتارنے کے لیے افراد کو اس جگہ سے نکلنے کا وقت دینے کے لیے اضافی وقفے االٹ کیے●

  جائیں گے۔ ان شرائط کی مخصوص تعیین کو افراد کے ڈائریکٹ سپروائزر کے ذریعے زیر غور الیا جائے گا۔
 جہاں قابل عمل ہو وہاں، ہم ایسے کاموں کو کم کرنے کی ترغیب دیں گے جس کے لیے ایک جگہ میں ڈھیر سارے●

  لوگوں کی ضرورت ہو (جیسے بڑی میٹنگیں) اّال یہ کہ سماجی دوری برقرار رکھی جا سکتی ہو۔
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 مالزمین کو ورچوئل میٹنگ ٹولز استعمال کرنے کی ترغیب دی جائے گی، جس میں قابل عمل ہونے پر بذات خود●

  میٹنگوں کے بدلے فون اور ورچوئل ٹیلی کانفرنس شامل ہیں۔
 اگر بذات خود میٹنگیں الزمی ہوں تو میٹنگوں کو 10 افراد یا کم تک محدود رکھنے کی کوشش کریں●

 مقامی، ریاستی یا وفاقی رہنما خطوط اور سماجی دوری برقرار رکھنے کے لحاظ سے۔
 

 کانفرنس رومز
 کانفرنس رومز کا استعمال نیو یارک اسٹیٹ کی رہنمائی کے مطابق محدود ہوگا، صرف ورچوئل میٹنگیں قابل عمل●

 نہیں ہونے کی صورت میں۔
 اگر میٹنگیں بذات خود ہونی ہی ہیں تو ان کا اہتمام مؤثر طریقے سے کیا جائے گا تاکہ جہاں گروپ بذات خود جمع●

  ہو رہے ہوں وہاں کافی طویل وقفے سے بچا جائے۔
 شرکاء کے بیچ سماجی دوری بشمول فیس کورنگ کے استعمال کا مطالبہ کیا جائے گا۔●
  میٹنگوں سے پہلے اور بعد میں سستی اور میل جول کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔●

 
 وقفہ کے کمرے اور لنچ کے کمرے

 اگر کھانا یا پینا استعمال کرتے ہوئے کم از کم 6 فٹ کی علیحدگی برقرار نہیں رکھی جا سکتی ہو تو وقفہ والے●
  کمرے کا استعمال بند کر دیا جائے۔

 عملہ کو خود اپنا لنچ النے اور اگر قابل عمل ہو تو اپنے نجی دفتر، کالس رومز، گاڑیوں یا باہر میں وقفہ لینے کی صالح●
  دی جاتی ہے۔

  علیحدگی کی تشویشات میں اعانت کرنے کے لیے الگ الگ وقفے کے شیڈولز بروئے کار الئے جا سکتے ہیں۔●
 اگر عملہ ایک ساتھ وقفہ لینا چاہے تو انہیں الزم ہے کہ بڑی سی جگہ یا باہر میں یہ کام کریں، جہاں کم از کم●

  6 فٹ کی علیحدگی ہو سکے۔
 رابطے کے زیادہ تعدد کے ساتھ ہاتھ لگائی گئی آسائشات جیسے پانی کے کولر، کافی میکر، اور وافر اسنیکس کو ممکن●

 ہونے پر متبادل سے بدل دیا جائے گا۔
 مشترکہ کھانے مالزمین کو فراہم نہیں کیے جائیں گے، اور کھانا عمومی حصوں میں دستیاب نہیں ہوگا جہاں●

 مالزمین جمع ہو سکتے ہوں۔
 

 کاپیئر رومز/ایریاز
  کاپیئر رومز/ایریاز میں جمع ہونے کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔●
 صفائی والی رسد کاپیئر اسٹیشنز پر فراہم کی جائے گی۔●
  عملہ کو ٹچ ہونے والی سطحوں کو استعمال سے پہلے اور بعد میں پونچھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔●

 
 

 ایلیویٹرز
 ایلیویٹر میں ایک وقت میں ایک فرد ان واقعات کے استثناء کے ساتھ جہاں طالب علم کا تعاون الزمی قرار دیا گیا ہو۔●
 اہلکار کو عمومی استعمال والے حصے میں ہونے کے وقت قابل قبول فیس کورنک پہننا ضروری ہے۔●
  ایلیویٹرز کی کثرت سے جراثیم کشی کی جائے گی۔●

 
  آرام گاہیں

  تمام طلبہ اور عملہ کے باتھ روم، سائز سے قطع نظر ایک وقت میں ایک فرد تک محدود ہوں گے۔●
 باتھ روم میں داخل ہونے سے قبل افراد کو دستک دینا ضرری ہے تاکہ کسی دیگر فرد کے موجود نہیں ہونے کو یقینی●

  بنایا جائے۔
 خصوصی حاالت میں، جہاں طہارت خانے کے استعمال میں طالب علم کی اعانت کرنا ضروری ہو، وہاں پر موجود بالغ●

 فرد کو تمام قابل اطالق ذاتی حفاظتی آالت بشمول فیس کورنگ پہنے ہونا ضروری ہے اور طبی لحاظ سے قابل اطالق ہونے
  پر، طالب علم بھی مناسب فیس کورنگ پہنے گا۔

 داخلے کی جگہ پر عالمتی تختی موجود ہوگی جو ایک وقت میں ایک فرد کو بتائے گی۔●
 خود کار ہینڈ ڈرائر کا استعمال بند کر دیا جائے گا اور بغیر ٹچ والے کاغذی ڈسپنسرز سے بدل دیا جائے گا۔●
 جہاں قابل عمل ہو وہاں بغیر ٹچ والے پانی کے فکسچر انسٹال کیے جائیں گے۔●
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  گلیارے/زینے کی دیواریں
  ممکن ہونے پر گلیارے کی ٹریفک واحد روانی والے رخ تک محدود ہوگی۔●
  جہاں واحد روانی قابل اطالق نہ ہو وہاں دو رخی ٹریفک کی اجازت ہوگی۔●
  رخ بند روانی کی نشاندہی فرش/زینے پر اشاروں کے ذریعے کی جائے گی۔●
  کوریڈور کے فرش/ زینے کے قدم پر موجود لین پر ٹیپ لگا کر تمام افراد کے بیچ معقول دوری حاصل کی جائے گی۔●
 تمام افراد کو ایک ہی رخ میں سفر کرتے وقت بیچ میں معقول دوری کی سہولت دینا ضروری ہے۔●

 
 کالس رومز

 ہر کالس روم میں تصرف کو اس جگہ کے مجموعی مربع فٹ اور سماجی دوری برقرار رکھنے کی اہلیت کی بنیاد پر●
  بیان اور متعین کیا جائے گا۔

 ہر طالب علم، استاد اور امدادی عملہ کو دوسروں سے کم از کم 6 فٹ کی دوری ملے گی۔●
  کالس رومز اور تدریسی مواد کے لیے مستعمل جگہ کے لیے اضافی مالحظات کو زیر غور الیا جائے گا۔●
  تمام حفاظتی پیرامیٹرز کی سہولت بہم پہنچانے کے لیے مجموعی کالس کے سائز کو کم کر دیا جائے گا۔●
  طلبہ، اساتذہ اور امدادی عملہ سے مناسب فیس کورنگ پہننے کا تقاضا کیا جائے گا۔●
 ممکن ہونےپر ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حرکت محدد ہوگی۔ اسپیلسٹس اور امداد عملہ جہاں قابل عمل ہو●

 وہاں تدریس/وسائل فراہم کرنے کے لیے کالس روم تک کا سفر کرے گا۔
 کالس روم میں موجود آئٹمز کو واضح استعمال تک محدد کریں۔ شیئر کردہ وسائل جیسے پنسل، رنگین پنسل، قینچی،●

  کیلکولیٹر، وغیرہ کا استعمال بند کر دیں۔
 تمام غیر ضروری فرنیچر ہٹا دیں۔○
 جس کسی نرم سطح کی جراثیم کشی کرنا مشکل ہو اسے ہٹا دیں جیسے:○

  ایریا رگز■
 نرم فیبرک کی کرسیاں■

 
  کیفے ٹیریا اور لنچ سروس کے لیے جگہیں

  سماجی دوری مطلوب ہے●
 غذائی الرجیوں، بشمول غذا کے تئیں الرجی زا ردعمل کی عالمات پر اساتذہ کو  تربیت دیں ۔●
کھانے کی سرگرمی سے متعلق کسی بھی سرگرمی پر غیر غذائی سروس کے ان تمام عملہ کو  تربیت دیں  جو اس کے لیے ذمہ دار ہوں●

 گے۔
 
 
 

 صحت کے دفاتر/نرس اسٹیشنز
 تمام طلبہ اور عملہ سے فیس کورنگ پہننے کا تقاضا کیا جاتا ہے۔●

 نرسوں کے لیے N95 ریسپائریٹر کا استعمال مشکوک COVID-19 کے حاالت تک محدود ہونا چاہیے○
 نرسوں کو استعمال سے قبل N95 ریسپائریٹر کی مناسب تربیت اور فٹمنٹ موصول ہونا ضروری ہے۔○

 جہاں قابل اطالق ہو وہاں، نرس اسٹیشنز کو ذیل کے مطابق کنفیگر کیا گیا ہے:●
  کم از کم 6 فٹ کی سماجی دوری برقرار رکھنا۔○
  "بیمار" اور "صحتمند" حلقے بنانا۔○

 یومیہ دوا موصول کرنے والے طلبہ کا عالج ان طلبہ سے الگ ہونا چاہیے جن میں بیماری کی■
  عالمات موجود ہیں۔

 نیوبالئزر والے معالجوں کا اہتمام معقول تازہ ہو کی گردش والے ایک علیحدہ الگ تھلگ جگہ میں■
  ہونا چاہیے۔

 جسمانی علیحدگی درج ذیل کو بروئے کار ال کر حاصل کیا جائے گا:○
 انفرادی معائنہ کے کمرے■
  پولی کاربونیٹ رکاوٹیں■
  قابل رجوع تقسیم کرنے والی پردے کی دیواریں۔■
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 آئسولیشن روم/ز●

 COVID-19 کی نمائندہ عالمات میں مبتال افراد کو ٹرانسمیشن کا خطرہ کم کرنے کے لیے فوری طورپر الگ○
  تھلگ کر دیا جائے۔

 قابل اطالق ہونے پر ایک علیحدہ کمرہ استعمال کیا جائے گا۔○
 اضآفی معلومات کے لیے آئسولیشن روم/ز والے سیکشن سے رجوع کریں○

 
 COVID-19 کی صحت خدمات سے متعلق آئسولیشن روم

 قابل اطالق ہونے پر، COVID-19 کی نمائندہ عالمات میں مبتال افراد کو کورنٹین کرنے کے لیے بیرون میں قریبی●
  معیت میں دروازے والے، علیحدہ، آزاد کمرے/کمروں کو استعمال کیا جائے گا۔

 جہاں زائد جگہ دستیاب نہ ہو۔ نرس اسٹیشنز تقسیم کرنے والے پردوں سے آراستہ ہوں گے جو جسمانی فاصلہ اور●
  کم از کم 6 فٹ کی دوری دونوں کی سہولت دیں گے۔

 
 سیکیورٹی کی دہلیز/ریسپشن ایریاز

  سیکیورٹی اسٹیشنز ہر عمارت کے داخلی دروزاے پر موجود رہیں گے۔
 جہاں کئی ایک داخلے کا ڈیزائن استعمال ہوتا ہو وہاں، اضافی سیکیورٹی پوسٹس کھڑی کی جائیں گی۔●
  وہ عمارت میں داخل اور وہاں سے خارج ہونے والے ہر فرد کے لیے بنیادی مقام کا کام کریں گی۔●
  تمام افراد کے تحفظ کے لیے پولی کاربونیٹ رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔●
 سماجی دوری برقرار رکھنے کے لیے مالقاتیوں کو جہاں کھڑا ہونا چاہیے اسے بتانے کے لیے فرش پر حد بندی●

  کھڑی کر دی گئی ہے۔
  ریسپشن ایریا سے نشست ہٹا دی گئی ہے یا کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ فراہم کرنے کے لیے معقول دوری بنا دی گئی ہے۔●
 کثرت سے ٹچ ہونے والے سامان جیسے رسائل کو ہٹا دیا گیا ہے۔●

 
Chromebooks –کالس روم ڈیوائسز 

  جہاں ممکن ہوگا وہاں شیئر کردہ آالت کا استعمال محدود ہوگا۔●
 آالت کے بیرونی حصے اور کی بورڈ کی صفائی اور جراثیم کشی کثرت سے ہوگی۔●

 کی بورڈز کا اگر اشتراک کیا جاتا ہے تو ہر استعمال سے پہلے اور بعد میں ان کو پونچھنا چاہیے اور ان کی○
 جراثیم کشی ہونی چاہیے۔

 صفائی اور جراثیم کشی کے عمل میں مدد کے لیے کی بورڈ کے غالفوں کو استعمال میں الیا جا سکتا ہے۔○
 کی بورڈز نیز کثرت سے ٹچ ہونے والی ڈیوائس کی سطحوں (جیسے کور، چارجنگ یونٹ) کو ٹچ کرنے سے پہلے●

  اور اس کے بعد طلبہ کو اپنے ہاتھوں کو دھونے کی ہدایت دی جانی چاہیے۔
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 الئبریری کی جگہیں

 وہ تمام نرم ڈھکی ہوئی سطحیں ہٹا دیں جن کی صحیح سے صفائی اور جراثیم کشی نہیں ہو سکتی ہے۔●
 بین بیگ والی کرسیاں○
 اپ ہولسٹر میں لگے ہوئے تخت اور کرسیاں○
 ایریا رگز○

 سماجی دوری یقینی بنانے کیلئے جگہ کو دوبارہ کنفیگر کریں۔●
 جہاں قابل اطالق ہو وہاں میزیں ایک وقت میں ایک فرد تک محدود ہوں گی۔○

 جسمانی رکاوٹ بنانے کے لیے پولی کاربونیٹڈ رکاوٹیں کھڑی کی جا سکتی ہیں۔■
  ڈیسکوں کا انتظام اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے مقابل نہ ہوں۔○
 مطالعہ کے چھوٹے گوشے کا استعمال بند کر دیا جائے اّال یہ کہ:○

 ایک وقت میں ایک فرد تک محدود ہو■
  معمول کے مطابق صفائی اور جراثیم کشی ہو■

 اگر معقول جراثیم کشی حاصل نہیں ہو سکتی ہو تو کتابیں جیسی چیزیں مستعار دینا بند کرنے کی ضرورت پڑ سکتی●
 ہے۔

 سماجی دوری یقینی بنانے کے لیے کتاب کے خانوں کے بیچ رخ بند ٹریفک کی روانی کا پیٹرن بنائیں●
 

 انجینئرنگ کنٹرولز
  قابل منتقلی ہاتھ دھونے کے اسٹیشن ہر عمارت کے اصل داخلی دروازے پر نصب کیے جائیں گے۔●
 الکحل پر مبنی ہیند سینیٹائزر ہر انٹری، تمام داخلی دروازوں اور ہر کالس روم میں دستیاب ہوگا۔●
  باتھ رومز●

 ایک وقت میں ایک متصرف تک محدود○
  خود کار ہینڈ ڈرائر کا استعمال بند ہوگا○
  جہاں قابل عمل ہو وہاں بغیر ٹچ والے صابن اور کاغذی تولیے کے ڈسپنسرز موجود ہوں گے۔○
  جہاں قابل عمل ہو وہاں بغیر ٹچ والی ٹونٹیاں موجود ہوں گی۔○

 وہ حصے جہاں پرانے طرز کے فکسچر موجود ہیں - اگر قابل اطالق ہو تو انہیں بدل دیا جائے گا■
 چھونے کے مقامات کو کم کرنے کے لیے جہاں قابل اطالق ہو وہاں باتھ رومز کی جانب جانے والے ہر○

 دروازہ کھال چھوڑا جائے گا۔
 دہلیز/ریسپشن ایریاز●

  آنے والے عملہ اور افراد کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پولی کاربونیٹ رکاوٹیں نصب کی جائیں گی○
 رکاوٹیں نیو یارک اسٹیٹ کے ضابطۀ آتش زدگی کے مطابق بنائی گئی ہیں■

 پانی کے فوارے●
 نیو یارک اسٹیٹ کے ضابطے کے مطابق پینے الئق پانی کی سپالئی فی 150 متصرفین فراہم کی جائے گی لیکن○

  یہ فی منزل ایک سے کم نہیں ہوگی۔
 باہمی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ببلر/پینے کے نل کو ہٹا دیا گیا ہے یا غیر فعال کر دیا گیا ہے○
  پینے کے نل کی جگہ خودکار/بغیر ٹچ والے بوتل بھرنے کے آالت نصب کیے گئے ہیں۔○
  ضروری ہونے پر بوتل بھرنے کے اضافی اسٹیشن نصب کیے جائیں گے۔○
 اپالئنسرز کی معمول کے مطابق صفائی اور جراثیم کشی کی جائے گی جیسا کہ صفائی اور جراثیم کشی کے○

 سیکشن میں بیان کیا گیا ہے۔
 فلور کی حد بندی●

 تمام داخلی دروازوں یا ساکت انتظار کے حصوں میں فلور کی عالمتی تختی نصب ہوگی جو تمام افراد کے بیچ کم○
 از کم ((6 کا فاصلہ مقرر کرے گی۔

 تمام گلیارے کے فرش اور سیڑھی کے قدم میں رخ بند ٹریفک کی روانی اور سماجی دوری کو بتانے کے لیے○
 پٹیاں لگائی گئی ہیں۔

 جہاں قابل عمل ہو وہاں دروازوں کو چھونے کی ضرورت کم کرنے کے لیے گلیارے کے تمام دروازے الیکٹرو●
  میگنیٹک ہولڈ اوپن ڈیوائسز استعمال کر کے مقررہ انداز میں کھلیں گے۔

  درجہ حرارت کی اسکریننگ کے آالت●
  بیرونی ٹینٹ سازی اور گلیارے●
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  میڈیکل آئسولیشن ٹینٹ●

 ہوا داری
 ہم یقینی بنائیں گے کہ ہم درج ذیل ذرائع سے تمام جگہوں میں ہوا داری اور تازہ ہوا کے تقاضوں کو پورا/اس سے تجاوز

 کرتے ہیں:
 باہر کی زیادہ سے زیادہ ہوا متعارف کرانے کے لیے تازہ ایئر ڈیمپرز کی اجازت دینے کے لیے بلڈنگ مینیجمنٹ●

  سسٹم میں ترامیم۔
 ایئر ہینڈلنگ سسٹمز کا معائنہ کیا گیا ہے اور فی الحال اس سے نیو یارک اسٹیٹ کے تازہ ہوا کے تقاضے●

  پورے/متجاوز ہوتے ہیں۔
 جہاں قابل اطالق ہو وہاں فلٹرز کو 13-11 کی رینج والے اعلی درجے کے فلٹرز سے بدل دیا جائے گا۔●
 حن جگہوں پر عمارت کے اصل سسٹم کے سبب تازہ ہوا محدود ہوتی ہے وہاں کھلی کھڑکیوں اور دروازوں کی●

  معرفت تارہ ہوا متعارف کرائی جائے گی۔
 موجودہ سسٹمز کی تبدیلی اور ترمیم کے اختیارات کا پتہ لگایا جائے گا۔○

 کم از کم 15cfm کا حجم اور روانی یقینی بنانے کے لیے قابل اطالق ہونے پر پنکھے کے موٹر کی رفتار بڑھا دی●
  جائے گی۔

 سسٹمز پر زائد بوجھ کو کم کرنے کے لیے مزید کثرت سے سسٹم کی مینٹیننس اور ان کا معائنہ کیا جائے گا۔●
  ایئر ہینڈلنگ سسٹمز کے لیے فلٹر بدلنے کا شیڈول ہر تین مہینے پر ہوگا۔●

 
 

 صفائی اور جرثیم کشی
  مڈل ٹاؤن حفظان صحت اور صفائی اور جراثیم کشی کے تقاضوں کی پابندی یقینی بنائے گا جیسا کہ CDCاور DOH، بشمول

Guidance for Cleaning) "کے مدنظر عوامی اور نجی سہولیات کی صفائی اور جراثیم کشی کے لیے رہنمائی COVID-19" 
 and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)، "COVID-19 سے متعلق CDC کے ویڈیو
 وسائل (CDC video resources related to COVID-19) ارو  "پھیالؤ کو روکیں" (STOP THE SPREAD) والے

 پوسٹر میں، حسب اطالق بیان کیا گیا ہے۔ صفائی اور جراثیم کشی کے الگز کو سنبھال کر رکھا جائے گا جس میں صفائی اور
  جراثیم کشی کی تاریخ، وقت اور حد شامل ہوگی۔

 جس قسم کی سہولت میں صفائی اور جراثیم کشی کا تعدد ممتاز ہوگا ان کی مثالوں میں شامل ہیں:
 WinCap بایومیٹرک یونٹ●
 باتھ رومز●
 سیکیورٹی اور بندوبست کے لیے ریڈیوز●
 ایتھلیٹک ٹریننگ رومز،الکر رومز●
 صحت دفاتر، آئسولیشن رومز●
 انتظامی دفاتر (صدر دفتر، ریسپشن ایریا)●
 عمومی حصوں میں اکثر ٹچ ہونے والی سطحی (دروازے کے دستے، ایلیویٹر کے بٹن، کاپی مشین کے کی پیڈ،●

 فون، وغیرہ)
 وقفہ والے کمرے●
 کیفے ٹیریا/کچن●
 کمپیوٹر لیبز●
  سائنس لیبز●
 کالس رومز●
 مینٹیننس آفسز اور کام کرنے کے حصے●
 بس گیریج●
 بسیں، اسکول کی گاڑیاں●
 الئبریریاں●
 میٹنگ والے بڑے حصے (آڈیٹوریم، جمنازیم، میوزک روم)●
 کھیل کے میدان (صرف صفائی)●
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 بیرون میں نشست والے حصے (پالسٹک یا دھات)●

 طلبہ، فیکلٹی اور عملہ کو  مناسب ہاتھ  اور  تنفسی حفظان
 صحت  کی تربیت دی جائے گی اور گھر پر اسے نافذ کرنے کے

 طریقوں کی بابت اس طرح کی معلومات والدین اور/یا قانونی
 سرپرستوں کو فراہم کی جائیں گی۔

 ڈسٹرکٹ ہذا اسکول میں چاروں طرف ہاتھ کے حفظان
 صحت کے اسٹیشنز یوں فراہم کرے گا اور انہیں برقرار

 رکھے گا:
 ہاتھ دھونے کے لیے: صابن، بہتا ہوا گنگنا پانی، اور●

 قابل ضیاع کاغذی تولیے۔
 

 ہینڈ سینیٹائزنگ کے لیے: کم از کم 60% الکحل پر●
 مشتمل ہینڈ سینیٹائزر ان حصوں کے لیے جہاں ہاتھ

 دھونے کی سہولیات ہو سکتا ہے دستیاب یا قابل عمل نہ
 ہوں۔

 
 جو طلبہ ہینڈ سینیٹائزر استعمال نہیں کر سکتے●

 ہیں ان کے لیے سہولیات تیار کی جائیں گی۔

 سہولیات کی باقاعدہ صفائی اور جراثیم کشی ہوگی، جس میں
 زیادہ خطرے والی اور کثرت سے ٹچ ہونے والی سطحوں کی مزید

 کثرت سے صفائی اور جراثیم کشی شامل ہے اس میں ڈیسک اور
 کیفے ٹیریا کی میزیں شامل ہوں گی جن کی صفائی اور جراثیم
 کشی ہر فرد کے استعمال کے بیچ ہوگی۔ صفائی اور جراثیم کشی
 سخت اور مسلسل ہوگی اور کم از کم روزانہ، یا حسب ضرورت

  زیادہ کثرت سے ہوگی۔

 ڈسٹرکٹ آرام گاہوں کی باقاعدہ صفائی اور جراثیم کشی کو یقینی
 بنائے گا۔ استعمال کے تعدد کے لحاظ سے آرام گاہوں کی صفائی

  اور جراثیم کشی زیادہ کثرت سے ہوگی۔
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 مشکوک یا مصدقہ COVID کے کیس

 
 ہنگامی جوابی اقدام - بیماری کی عالمات والے طلبہ اور عملہ کو صحت دفتر میں بھیجنا الزم ہے۔ اسکول نرس●

 (رجسٹرڈ پروفیشنل نرس، RN) افراد کی تشخیص کرنے کے لیے دستیاب ہیں کیونکہ دیرینہ کیفیات جیسے دمہ اور
 الرجیاں یا دیرینہ معدے و آنت کی کیفیات بھی COVID-19 کی طرح کی عالمات جیسی ہو سکتی ہیں لیکن نہ تو وہ

 متعدی ہوتی ہیں نہ ہی صحت عامہ کو خطرے میں ڈالتی ہیں۔ جب بھی کسی نرس کا امکانی COVID-19 کے
 مریض سے رابطہ ہو سکتا ہو مناسب PPE مطلوب ہوگا

 آئسولیشن - COVID-19 ہونے کے شبہے والے جو طلبہ والدین/سرپرست کے ذریعے گھر لے جانے کے منتطر ہوں●
 انہیں دوسروں سے الگ کمرے یا حصے میں الگ تھلگ کیا جائے گا، نیز مناسب PPE استعمال کرتے ہوئے ایک بالغ
 فرد نگرانی کرے گا۔ COVID-19 کے شبہے والے متعدد طلبہ بھی اسی آئسولیشن روم میں ہو سکتے ہیں اگر وہ کم
 از کم 6 فٹ الگ ہو سکتے ہوں۔ اگر انہیں دوسروں سے الگ کمرے میں الگ تھلگ نہیں کیا جا سکتا ہو تو، فیس
 کورنگ (جیسے کپڑا یا سرجیکل ماسک) طالب علم کو فراہم کیا جائے بشرطیکہ بیمار فرد اسے پہننا برداشت کر سکتا ہو
 اور اسے سانس لینے میں دقت نہ ہو، تاکہ گھر جانے کا انتظار کرتے ہوئے دوسروں میں وائرس کی امکانی ترسیل

 کو روکا جائے۔ طلبہ کو آئسولیشن ایریا سے والدین/سرپرست کے ہمراہ جانا چاہیے۔ والدین یا سرپرست کو اپنے نگہداشت
 صحت فراہم کنندہ کو، یا اگر ان کے پاس نگہداشت صحت فراہم کنندہ نہ ہو تو مقامی کلینک یا فوری نگہداشت مرکز کو

 کال کرنے کی ہدایت دی جائے گی؛ دیگر مالحظات میں شامل ہیں:

 بیمار فرد کے ذریعے استعمال کردہ حصے کو بند کر دینا اور جب تک صفائی اور جراثیم کشی نہ ہو جائے تب تک○
 ان حصوں کو استعمال نہیں کرنا؛

 اس حصے میں ہوا کی گردش بڑھانے کے لیے باہر کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دینا○

 صفائی اور جراثیم کشی کرنے سے قبل کم از کم 24 گھنٹے انتظار کرنا۔ اگر 24 گھنٹے انتظار کرنا ممکن ہو تو،○
  جتنا طویل وقت ممکن ہو انتظار کریں؛

 جس فرد کو COVID-19 ہونے کا شبہ ہے یا ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے اس کے زیر استعمال تمام حصوں کی○
 صفائی اور جراثیم کشی کرنا جیسے دفاتر، کالس رومز، باتھ رومز، الکرز اور عمومی حصے۔

 اس حصے کی صحیح سے صفائی اور جراثیم کشی ہو جانے پر اسے استعمال کے لیے دوبارہ کھوال جا سکتا ہے۔○

 جس فرد کو COVID-19 ہونے کا شبہ ہے یا ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے اس سے قریبی یا ہمراہی رابطہ○
 نہیں رکھنے والے افراد اس حصے میں واپس ہو سکتے ہیں اور صفائی اور جراثیم کشی ہو جانے کے بعد

  فوری طور پر اسکولی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو سکتی ہی۔

 اطالع - اسکول کی سہولیات میں یا اسکول کے گراؤنڈز میں موجود کسی فرد بشمول طلبہ، فیکلٹی، عملہ اور●
 مالقاتیوں کی COVID-19 کی تشخیصی جانچ کا نتیجہ مثبت ہونے کی خبر ملنے پر NYS اور مقامی محکمہ صحت کو

 فوری طور پر مطلع کیا جائے گا۔

 
 
 
 
 
 
 

 
 صفحہ  | 49
 



Urdu/اردو 
  رابطے کا پتہ لگانا

 صحت عامہ کے عہدیداران اطالع ملنے پر رابطے کا پتہ لگانے کے کام کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔
 

 یہ یقینی بنانے کے لیے کہ اسکول ڈسٹرکٹ اور اس کے مالزمین رابطے کا پتہ لگانے اور جراثیم کشی کی تعمیل کرتے
  ہیں،

 
 مڈل ٹاؤن درج ذیل کام کرے گا: 

 مثبت کیس کی صورت میں صفائی، جراثیم کشی اور صحت عامہ کے عہدیداران کو مطلع کرنے کا ایک منصوبہ رکھے●
 گا۔  COVID-19 کے مدنظر کسی طالب علم یا عملہ کے ممبر کی جانچ مثبت ہونے کی صورت میں، اپنی عمارت یا

 سہولت کی صفائی، جراثیم کشی کے سلسلے میں CDC کے رہنما خطوط  پر عمل کیا جائے گا اگر کوئی فرد بیمار ہو اور
 جہاں وہ فرد موجود تھا اس جگہ (جیسے بس، کالس روم، وغیرہ) کے بارے میں ذمہ دار فریقوں کو مطلع کر دیا

  جائے۔
 جو فرد بیمار ہے اس کے زیر استعمال حصوں کو بند کر دیں۔●
 اس حصے میں ہوا کی گردش بڑھانے کے لیے باہر کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں۔●
 صفائی اور جرثیم کشی سے قبل 24 گھنٹے انتظار کریں۔ اگر 24 گھنٹے ممکن ہو تو، جتنا طویل وقت ممکن ہو انتظار●

 کریں۔
 جو فرد بیمار ہے اس کے زیر استعمال حصوں، جیسے دفتر، باتھ رومز، عموے حصے، مشترک الیکٹرانک آالت جیسے●

 ٹیبلٹ، ٹچ اسکرینز، کی بورڈز، ریموٹ کنٹرولز اور کاپیئر مشینوں کی صفائی اور جراثیم کشی کریں۔
اگر ضرورت ہو تو اس جگہ کی ویکیومنگ کریں۔ اگر دستیاب ہو تو، ہائی ایفیشیئنسی پارٹیکولیٹ ایئر (●

 high-efficiency particulate air, HEPA) فلٹر سے آراستہ ویکیوم استعمال کریں۔
 عارضی طور پر کمرے کے پنکھوں اور سنٹرل HVAC سسٹم کو بند کرنے اور اس کمرے یا جگہ کی خدمت میں●

 مصروف سسٹم کے فلٹر کو تبدیل کرنے پر غور کریں، تاکہ ویکیوم سے اڑنے والے ذرات پوری سہولت میں گردش
 نہ کریں۔

 جو فرد بیمار ہے اسے قریبی رابطہ نہیں رکھنے والے افراد جراثیم کشی کے فورًا بعد کام پر لوٹ سکتے ہیں۔●
 

 
 بیماری کے بعد اسکول/کام پر واپسی

 جن افراد کی COVID-19 کی عالمات کی اسکریننگ مثبت رہی ہے وہ کیمپس میں کب واپس آ سکتے ہیں اس کا تعین کرنے کے
 تقاضوں کے بارے میں ہم نے مقامی محکمہ صحت کے مشورے سے، پروٹوکولز اور طریق کار طے کیے ہیں۔ اس پروٹوکول

 میں شامل ہے:

 1.      قدر پیمائی کے بعد نگداشت صحت فراہم کنندہ کی جانب سے دستاویزی شہادت
 2.      منفی COVID-19 کی تشخیصی جانچ کا نتیجہ

 3.      عالمت کا حل، یا اگر COVID-19 مثبت ہو آئسولیش سے رہائی
 
 ڈسٹرکٹ COVID-19 کے مشکوک یا مصدقہ کیس کے بعد یا فیکلٹی یا عملہ کے ممبر کا COVID-19 میں مبتال فرد کے

 ساتھ قریبی یا ہمراہی رابطہ رہنے کے بعد کام کر واپسی کے خواہاں فیکلٹی اور عملہ کے لیے پروٹوکولز اور پالیسیوں
 کے سلسلے میں DOH کے  "COVID-19 کے انفیکشن یا ابتالء کے بعد کام پر واپس آنے والے عوامی اور نجی مالزمین کے لیے

Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following) "عبوری رہنمائی 
 COVID-19 Infection or Exposure) سے رجوع کرے گا۔

 ڈسٹرکٹ کا تقاضا ہے کہ وہ افراد جو COVID-19 وائرس کی زد میں آئے تھے وہ کورنٹین مکمل کریں اور بذات خود
 آموزش میں واپسی سے قبل ان میں عالمات پیدا نہیں ہوئی ہوں۔ کورنٹین سے کسی فرد کی رہائی اور اسکول میں واپسی کا

 اہتمام مقامی محکمہ صحت کے تعاون سے کیا جائے گا۔
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 بندش سے متعلق مالحظات

 COVID-19 مثبت کی کسی فرد میں شناخت (تصدیق) یا شبہ ہونے پر؛ مڈل ٹاؤن میں ہونے والی کارروائی میں شامل ہو
 سکتے ہیں:

 اسکول کے منتظمین کا مقام صحت عہدیداران سے تعاون اور میل جول کر کے اسکول بندی اور بڑے ایونٹ کی منسوخی کا●
 فیصلہ کرنا۔

 صحت عامہ کی رہنمائی کی بنیاد پر اور مقامی DOH کے میل جول سے، ضروری ہونے پر، طلبہ کی طبعی حاضری کے●
 مدنظر اسکولوں کو دوبارہ بند کرنے کا منصوبہ طے کرنا۔ ڈسٹرکٹ کی سطح پر فیصلہ سازی کا شجر طے کرنا۔

 تعلیم، طبی اور سماجی خدمات اور کھانے کے پروگراموں کے تسلسل کے لیے ایک منصوبہ فروغ دینا اور ان کے جاری●
 رہنے کے لیے متبادل میکانزم تشکیل دینا۔

 اگر کوئی متاثرہ فرد اسکول کی عمارت میں رہا ہے تو کمیونٹی میں پھیالؤ سے قطع نظر، حسب ضرورت قلیل مدتی●
 بندی کے طریق کار نافذ کرنا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو CDC درج ذیل طریق کار کی تجویز کرتا ہے:

oبیمار فرد(افراد) کے زیر استعمال حصوں کو بند کر دینا اور اس حصے(حصوں) میں تالہ لگا دینا، اس حصے 
 میں کسی کے داخل نہیں ہونے کو یقینی بنانے کے لیے عالمتی تختی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر ممکن

 ہو تو صفائی اور جراثیم کشی سے قبل 24 گھنٹے انتظار کریں۔ اگر 24 گھنٹے انتظار کرنا ممکن ہو تو، جتنا
 طویل وقت ممکن ہو انتظار کریں۔ جب تک صفائی اور جراثیم کشی نہ ہو جائے وہ حصہ(حصے) استعمال مت

 کریں۔
oاس حصے میں ہوا کی گردش بڑھانے کے لیے باہری دروازے اور کھڑکیاں کھول دینا۔ 
o(افراد)صفائی والے عملہ کو خاص طور پر کثرت سے ٹچ ہونے والی سطحوں پر فوکس کرتے ہوئے، بیمار فرد 

 کے زیر استعمال تمام حصوں (جیسے، دفاتر، باتھ رومز اور عمومی حصوں) کی صفائی اور جراثیم کشی کرنی
 چاہیے۔

oجتنی جلدی ممکن ہو عملہ، والدین اور طلبہ سے مواصلت کرنا۔ 
 جب کسی کی جانچ مثبت ہو تو DOH کی رہنمائی/طریق کار استعمال کرنا۔●

oکے تعین کے مطابق مخصوص کمیونٹی کے اندر خطرے کی سطح DOH کے مشورے سے، مقامی DOH مقامی 
 کی بنیاد پر اسکول کا عہدیدار اس امر پر غور کر سکتا ہے کہ آیا اسکول کی بندی اور (دوبارہ کھلنے سے

  پہلے) مقررہ مدت کی وارنٹی دی جاتی ہے۔
oمثبت COVID-19 قریبی رابطے کے بعد گھر پر کورنٹین کی رہنمائی کے مطابق، جس کالس روم یا دفتر میں 

  والے فرد کی اساس تھی اسے عمومًا عارضی طور پر طلبہ اور عملہ کے کورنٹین کے لیے بند کرنا ہوگا۔
oکالس روم سے باہر اسکول میں اضافی قریبی رابطوں کو بھی گھر پر کوارنٹین کرنا چاہیے۔ 

 اسکولوں کو بند کرنا عالقائی فیصلہ ہو سکتا ہے۔●
oڈیش بورڈ NYS - 7 پیمانے  

 اگر کوئی عالقہ مرحلہ IV اور 14 دن کا اوسط استعمال کرتے ہوئے یومیہ انفیکشن کی شرح%5 سے▪
 نیچے رہے تو اسکول دوبارہ کھل سکتے ہیں۔

 اگر 1 اگست، 2020 کے بعد 7 دن کی اوسط استعمال کرتے ہوئے عالقائی انفیکشن کی شرح%9 سے▪
 زیادہ ہو اسکول بند ہو جائیں گے۔

 تعداد کے لحاظ سے معاملہ در معاملہ کی بنیاد پر آغاز کا تعین کیا جائے گا (اسکول بندی ایک جوابی اقدام ہو سکتی ہے)۔●
●PPE اگر مطلوبہ صفائی کے پروڈکٹس (بلیچ اور پانی کو صفائی کے پروڈکٹ کے بطور استعمال کیا جا سکتا ہے) اور 

 دستیاب نہ ہو تو عمارتوں کو بند کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔
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  سہولیات
 

 ڈسٹرکٹ میں COVID-19 کے انفیکشن کے پھیالؤ کو روکنے کے لیے، سہولیات کے اعمال کو سماجی دوری کے
 تقاضوں اور کثرت سے ٹچ ہونے والی جگہوں کی باقاعدگی سے صفائی پوری کرنے کی سمت موڑ دیا جائے گا۔ انفیکشن

 کنٹرول میں معاون پروجیکٹوں اور کاموں کی انجام دہی میں عمارت کی جگہوں کے ساتھ وابستہ تبدیلیوں کے
 مدنظر تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ کوئی بھی تبدیلیاں یا اضافے ڈسٹرکٹ آرکٹیکٹ کے ذریعے ڈیزائن اور

 تکنیکی جائزہ اور منظوری کے لیے NYSED فسیلیٹیز کی منصوبہ بندی کے پاس جمع کرائے جائیں گے۔ فسیلیٹیز
  میں ہونے والی جو تبدیلیاں یا اضافے آفس آف فسیلیٹیز پالننگ

 (Office of Facilities Planning, OFP) کے جائزے کی طالب ہوں گی ان کے منصوبے 2020 کے نیو یارک
Uniform Fire Prevention and Building) اسٹیٹ کے یکساں آتش زدگی کی روک تھام اور ضابطہ تعمیرات 

 Code, BC) اور اسٹیٹ انرجی کنزرویشن کوڈ (State Energy Conservation Code) کے تقاضوں کی تعمیل کے
 لیے جمع کرائے جائیں گے۔

 ہمارا ارادہ ذیل کے مطابق NYS کی الزمی یقین دہانی برائے سہولیات (NYS Mandatory Assurances) کو پورا کرنے کا
 ہے۔

  مرئی معائنہ ڈسٹرکٹ کے عملہ اور آرینج السٹر BOCES پر مشتمل ٹیم کے ذریعے کیا جائے گا جو 12/31/20●
  سے قبل مکمل کیا جائے گا۔ NYSED کے روٹیشن کے مطابق 2023 میں عمارت کی حالت کا سروس

  (Building Condition Survey, BCS) مکمل کی جائے گی۔ پانی میں سیسہ کی جانچ OU BOCES کے
 ذریعے مکمل کی جائے گی۔

 الکحل پر مبنی ہاتھ کو رگڑنے کے ڈسپنسرز کا آرڈر کر دیا گیا ہے۔ ڈسپنسرز موصول ہونے کے ساتھ ہی ان کی●
 تنصیب کا کام مکمل ہو جائے گا۔

 نئی سہولیات لیز پر لینے کی توقع نہیں ہے۔●
 رہنما خطوط کی تعمیل میں مستعمل کسی خیمے کی تصدیق کرنے کے لیے ہم OU BOCES ہیلتھ/سیفٹی/رسک●

  مینیجمنٹ سے رجوع کریں گے۔
 ڈسٹرکٹ آرکٹیکٹ سے رجوع کر کے تصدیق کریں کہ ٹوائلٹ اور سنک کی موجودہ تعداد سے تقاضے پورے●

  ہوتے ہیں۔
 ڈسٹرکٹ آرکٹیکٹ سے رجوع کر کے تصدیق کریں کہ ہر عمارت میں فی ایک سو متصرفین کیلئے پانی پینے کا●

 ایک فوارہ موجودہ ہے۔
 سیمنز بلڈنگ ٹیکنالوجیز اور ڈسٹرکٹ آرکٹیکٹ/انجینئر سے رجوع کر کے عمارت کی ہوا داری کے لیے ایک●

 تحریری منصوبہ تشکیل دیں۔
 صرف COVID-19 کے لیے وقف پروجیکٹ کی تمام عرضیوں پر ڈسٹرکٹ آرکٹیکٹ کی طرح کا لیبل لگایا جائے●

 گا۔
 پالسٹک سپریٹرز BCNYS اور MPS S205-13b کے تحریری تقاضوں کی تکمیل کریں گے●
 صفائی کے پروٹوکولز ضلع پیما تولیتی سپروائزر کے ساتھ مل کر اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ آف بلڈنگز کے ذریعے●

 تحریر کیے جائیں گے۔ یہ پروٹوکول CDC کے رہنما خطوط کی تعمیل کے لیے ہمار ے موجودہ صفائی کے طریق
  کار کی ایک بہتر ورژن ہو گی۔

  ہنگامی جوابی اقدام کے پروٹوکولز اور مشقیں
 تعلیمی سال 2021-2020 روایتی اسکولی دن کے ہائبرڈ ماڈلز پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ ہنگامی جوابی اقدام کی مشقیں، بشمول انخالء
 اور تالہ بندی کی مشقیں طلبہ کی مختلف تعداد پر پھیلی ہو سکتی ہیں جو مشقوں کا شیڈول طے ہونے کے دن حاضر ہونے

 والی ہر آبادی پر منحصر ہوگا۔

 

 
 صفحہ  | 53
 



Urdu/اردو 
 ہنگامی جوابی اقدام کے پروٹوکولز

 شیلٹر ان پلیس●
 ہولڈ ان پلیس●
  انخالء●
 الک ڈاؤن●
 الک آؤٹ●

 
 

  شیلٹر ان پلیس
 اس کا مطلب یہ ہے کہ عمارت طلبہ اور عملہ کو پناہ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ گلیاروں میں موجود طلبہ کو اپنے
 کالس روم میں واپس ہونا چاہیے، یا کسی مقررہ محفوظ حصے میں منتقل ہونے کی ہدایات بھی ہو سکتی ہیں۔ کھڑکیوں

 سے دور ہٹنا۔
 ہر اسکول ایک شیلٹر ان پلیس کا مقام ان حصوں کے ساتھ ہی شناخت کرے گا جنہیں مخصوص قسم کے ماحولیاتی خطرات

  کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا (یعنی: تیز ہوا، سمندری طوفان وغیرہ)۔
 شیلٹر ان پلیس کے پروٹوکول درج ذیل تبدیلیوں کے ساتھ وہی ہوں گے:

 شیلٹر ان پلیس کے دوران طلبہ اور عملہ کے بیچ میں 6 فٹ کی جگہ فراہم کریں●
  پورے ایونٹ کے دوران فیس کورنگ کے استعمال کی تجویز کی جاتی ہے●
 اگر 6 فٹ کی دری قابل عمل نہ ہو تو ایونٹ کے دوران ہمہ وقت فیس کورنگ پہنے رہنا چاہیے●
 زائد فیس کورنگ رکھنے کا ارادہ رکھیں مبادا کسی فرد کے پاس فیس کورنگ نہ ہو●
 اپ ڈیٹس کو سنیں اور اسی کے مطابق جوابی اقدام کریں●

 
  ہولڈ ان پلیس

 اس کا مطلب یہ ہے کہ قلیل مدتی ایمرجنسی سے نمٹنے کے دوران طلبہ اور عملہ کی نقل و حرکت محدود ہونی چاہیے۔
  گلیاروں میں موجود طلبہ کو اپنے کالس روم میں واپس ہو جانا چاہیے۔

 ہولڈ ان پلیس کے پروٹوکول درج ذیل تبدیلیوں کے ساتھ وہی ہوں گے:
 ہولڈ ان پلیس کے دوران طلبہ اور عملہ کے بیچ میں 6 فٹ کی جگہ فراہم کریں●
 پورے ایونٹ کے دوران فیس کورنگ کے استعمال کی تجویز کی جاتی ہے●
 اگر 6 فٹ کی دری قابل عمل نہ ہو تو ایونٹ کے دوران ہمہ وقت فیس کورنگ پہنے رہنا چاہیے●
 زائد فیس کورنگ رکھنے کا ارادہ رکھیں مبادا کسی فرد کے پاس فیس کورنگ نہ ہو●
 اپ ڈیٹس کو سنیں اور اسی کے مطابق جوابی اقدام کریں●

 
 انخالء

 انخالء کے پروٹوکول کچھ معمول ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ معمول کے مطابق وہی ہوں گے:
 عمارت کے باہر پہلے سے ہی ان جگہوں کی نشاندہی کریں جو طلبہ اور عملہ کی 6 فٹ کی دوری کی سہولت●

 دیں گے۔ تصدیق کریں کہ طلبہ اور عملہ ہنگامی جواب دہندگان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے
 ممکن حد تک جلدی اور مؤثر طریقے سے تمام عملہ اور طلبہ کو اسکول سے باہر نکالنے کی کوشش میں ہمہ وقت فیس●

 کورنگ پہنے رہنا چاہیے
 زائد فیس کورنگ رکھنے کا ارادہ رکھیں مبادا کسی فرد کے پاس فیس کورنگ نہ ہو●
 پہلے سے، یہ نشاندہی کریں کہ عمارت سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کو پکڑ کر کون رکھے گا، تاکہ عمارت●

 سے نکلتے وقت دروازے کے ہارڈ ویئر کو چھونے والے لوگوں کی تعداد کم ہو۔ جو اہلکار یہ کام انجام دے گا اسے ایک
 یا دو کالس روم کے دروازے پکڑنے کے لیے یا عمارت سے ہر کسی کے نکل جانے کی تصدیق ہونے تک تفویض کیا جا

 سکتا ہے۔
 جیسا کہ طے شدہ پروٹوکول میں لکھا ہوا ہے، درکار تمام الزمی آئٹمز لے کر آئیں اور درج ذیل آئٹمز کا اضافہ●

 کرنے پر غور کریں: زائد فیس کورنگ، مبادا فیس کورنگ ناقابل استعمال ہو جائے اور ہینڈ سینیٹائزر
 اگر زائد فیس کورنگ دستیاب نہ ہو تو جس کے پاس بھی فیس کورنگ نہ ہو اسے ایونٹ کے دوران اپنی ناک اور منہ●

 کو ڈھکنے کے لیے اپنی شرٹ استعمال کرنے کی ہدایت دیں
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 الک آؤٹ
 اگر اسکول کے باہر کوئی بدیہی تشویش ہو سکتی ہو تو اسکول کی عمارتیں اور گراؤنڈز کو محفوظ بنا دیا گیا ہو۔ کالس روم کی

 تدریس معمول کے مطابق جاری رہے۔ تمام باہری کھڑکیاں مقفل کر دی جائیں اور بیرون کی سرگرمیاں بند کر دی جائیں۔ اس
 حصے میں موجود طلبہ اور عملہ کے بیچ چھ (6) فٹ کی سماجی دوری کا تقاضا کرنے کے عالوہ ڈسٹرکٹ پروٹوکول

 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔
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 الک ڈاؤن

 اگر اسکول میں یا اسکول کے قریب میں تشدد کا خطرہ ہو تو اسکول کی عمارتوں اور گراؤنڈز کو مقفل کر دیا جائے۔ گلیاروں یا
 عمومی حصوں سے تمام طلبہ کو قریبی کالس روم میں لے جایا جائے، اور دروازے مقفل کر دیے جائیں۔ طلبہ کو دروازے سے

 دور کالس روم میں ایک محفوظ جگہ میں لے جایا جائے۔ دروازے یا کمرے کے فون سے کوئی مواصلت نہیں ہونی چاہیے۔ الء
 انفورسمنٹ یا بلڈنگ کی انتظامیہ کی جانب سے طبعی طور پر رخصت ملنے تک چھپے رہیں۔

 الک ڈاؤن کے دوران، لوگوں کے بیچ چھ (6) فٹ کی تجویز کی خالف ورزی ہوگی۔ زندگی کے تحفظ کو بچانے کے لیے، الک
 ڈاؤن کے پروٹوکول زیادہ تر وہی عمل ہوں گے جس طرح وہ ماضی میں انجام دیے گئے تھے۔

  پیشگی طور پر اس امر کی قدر پیمائی کریں کہ آیا بصارت کی الئن میں آئے بغیر سماجی دوری کی گنجائش موجود ہے●
 ایونٹ کے دوران فیس کورنگ ہمہ وقت پہنے رہنا چاہیے●
 زائد فیس کورنگ رکھنے کا ارادہ رکھیں مبادا کسی فرد کے پاس فیس کورنگ نہ ہو●
 جس کے پاس بھی فیس کورنگ نہ ہو اسے ایونٹ کے دوران اپنی ناک اور منہ کو ڈھکنے کے لیے اپنی شرٹ استعمال●

 کرنے کی ہدایت دیں

  ٹرانپسورٹیشن
 

 مڈل ٹاؤن نقل و حمل کی سرگرمیاں ریاست سے جاری شدہ عوامی ٹرانزٹ سے متعلق رہنمائی اور NYSED اسکول ریسپانڈنگ
 کے رہنما خطوط کے مطابق انجام دے گا۔ طلبہ اور اسکول کے عملہ کو اسکول بسوں پر ہمہ وقت  (جیسے داخل ہونے، خارج
 ہونے اور بیٹھے ہونے کے وقت) قابل قبول فیس کورنگ پہنے رہنا ضروری ہے اور انہیں قابل عمل حد تک مناسب سماجی

  دوری قائم رکھنی چاہیے۔

 جو طلبہ اہل ہوں ان سے قابل عمل حد تک بس پر فیس کورنگ پہننے اور سماجی دوری بنائے رکھنے کا تقاضا کیا جائے گا؛
 تاہم، جن طلبہ کی جسمانی یا ذہنی صحت ناقص ہوگی ان سے فیس کورنگ پہننے کا تقاضا نہیں کیا جا تا ہے، لیکن انہیں
 مناسب طریقے سے سماجی دوری بنا کر رکھنا ضروری ہے۔ والدین اور قانونی سرپرستوں کو بسوں پر کثافت کم کرنے کے لیے

 طلبہ کو اسکول تک ڈراپ کرنے یا پیدل النے کی ترغیب دی جاتی ہے۔

 ڈسٹرکٹ اور کنٹریکٹ کیریئر کے ذریعے استعمال کی جانے والی ساری بسوں کی کم از کم، روزانہ ایک بار، پوری طرح
  جراثیم کشی کی جائے گی۔ زیادہ رابطہ والی سطحوں کو صبح (AM) اور سہ پہر (PM) کی چکر کے بعد پونچھا جائے گا۔

 ہینڈ سینیٹائزر کی احتراق پذیر ترکیب اور کیریئر اور ڈسٹرکٹ پر امکانی جوابدہی کے سبب اسکول کی بسیں اس سے
 آراستہ نہیں ہوں گی۔ اسکول بس ڈرائیور، مانیٹرز اور خدمتگاروں کو ہینڈ سینیٹائزر کی ذاتی بوتلیں اپنے ساتھ اسکول

  کی بسوں پر ہرگز نہیں النا چاہیے۔

 وھیل چیئر والی اسکول بسیں جہاں قابل عمل ہو وہاں سماجی دوری یقینی بنانے کے لیے وھیل چیئر کی پلیسمنٹ کنفیگر کریں
 گی۔

 چاہے ہمارے اسکول ڈسٹرکٹ کا سیشن چل رہا ہو یا بند ہو، طلبہ کی نقل و حمل سیشن میں غیر سرکاری، کلسیائی، نجی،
Individualized Education Plans,) چارٹر اسکولوں یا ان طلبہ کو فراہم کی جائیں گی جن کے انفرادی تعلیمی منصوبے 

  IEP) نے انہیں اس وقت ڈسٹرکٹ سے الک کر دیا جب وہ اسکول شخصی سیشن کا شیڈول بنا رہے تھے۔

 تمام طلبہ قانون کے تقاضے کی حد تک ڈسٹرکٹ کی جانب سے نقل و حمل کے مستحق ہیں۔ محکمہ نقل و حمل کے پاس ایسے
 بچوں کے لیے نقل و حمل سے منع کرنے کی اہلیت یا حق نہیں ہے جو رضاعی نگہداشت میں ہیں، بے گھر ہیں یا یا نجی
 یا چارٹر اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ کسی معقول عذر کے سبب ڈسٹرکٹ کے نقل و حمل کی درخواست کرنے کی آخری تاریخ

 جن والدین سے چھوٹ گئی ہے وہ کمشنر برائے تعلیم کے پاس 310 کی اپیل دائر کر سکتے ہیں۔
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 اسکولی نقل و حمل کی سواریوں کی صفائی اور جراثیم کشی

 تفصیلی معلومات کے لیے صفائی کے معیاری آپریٹنگ کے طریقہ کار کی رہنمائی سے رجوع کریں۔
 بسوں اور نقل و حمل کی دیگر گاڑیوں کی روزانہ (زیادہ ٹچ والے حصوں پر فوکس کر کے) اور اگر متعدد روٹ کے●

 لیے شیڈول بنایا گیا ہو تو چکروں کے بیچ صفائی اور جراثیم کشی کی جائے گی۔ ہر دن کے آخر میں، نقل و حمل کی
  خدمات کے لیے مستعمل ہر بس کی پوری طرح صفائی اور جراثیم کشی کی جائے گی۔

 روزانہ صفائی●
oتمام ردی ہٹا دیا گیا 
oفرش پر جھاڑو لگا دیا گیا اور دھول کو پونچھ دیا گیا 
oدیواروں اور کھڑکیوں کو صاف کر دیا گیا  

 زیادہ ٹچ ہونے والی سطحیں●
oبس کی سیٹیں اور سیٹ کے پچھلے حصے 
oسیٹ بیلٹس  
oدروازے کے دستے اور دستی سہارے 
oڈرائیور آپریٹر ایریا  

  EPA سے منظور شدہ صفائی اور جراثیم کشی والے پروڈکٹس کو ہدایات کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔●
 بسوں میں کھانا اور پینا ممنوع ہوگا۔●
 ڈسٹرکٹ کی بسوں اور معاہدہ بند بسوں پر صفائی اور جراثیم کشی کے پروٹوکولز پر عمل ہونا یقینی بنانے کے لیے●

  بسوں کا معائنہ کیا جائے گا۔
 تمام صفائی/معائنوں کو (ٹریک کے قابل الگ کے ذریعے) ضبط تحریر کیا جائے گا●

 
 اسکولی نقل و حمل - نقل و حمل والی گاڑیوں پر Covid -19 کا رپورٹ کردہ کیس

 ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹیشن سپروائزر کو مطلع کیا جائے گا، اس کے بعد ڈسٹرکٹ عمارت کی انتظامیہ کو مطلع کرے گا اور اس
 بس پر سوار طلبہ کے والدین سے رابطہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ نافذ کیا جائے گا۔ COVID-19 کی رپورٹ کے بعد بس کو

 دوبارہ استعمال کر پانے سے قبل بس کو 24 گھنٹے کے لیے سروس سے باہر کر دیا جائے گا۔ CDC کے رہنما خطوط پر عمل
 کرتے ہوئے بس کی جراثیم کشی کی جائے گی۔

 
 نقل و حمل والی گاڑیوں پر  طلبہ

 جیسا کہ اس رہنمائی کے صحت و سالمتی والے سیکشن میں بیان کیا گیا تھا، تمام والدین/سرپرستوں سے یہ یقینی●
 بنانے کا تقاضا کیا جائے گا کہ ان کے بچوں کو COVID-19 کی کسی نشانیوں یا عالمات کا سامنا نہیں ہو رہا ہے اور

  اسکول تک نقل و حمل کے اپنے طریقے پر سوار ہونے سے قبل انہیں 100 ڈگری یا اس سے اوپر بخار نہیں ہے۔
 طلبہ اگر جسمانی طورپر اہل ہوں تو انہیں اسکول بسوں پر فیس کورنگ پہننا ضروری ہے۔ جو طلبہ طبی لحاظ سے●

 فیس کورنگ برداشت کرنے پر قادر نہیں ہیں، بشمول وہ طلبہ جنہیں اس طرح کی فیس کورنگ سے ان کی جسمانی
  صحت یا ذہنی صحت کو نقصان پہنچے گا وہ فیس کورنگ استعمال کرنے کے تقاضے سے مشروط نہیں ہیں؛

  جن طلبہ کے پاس فیس کورنگ نہیں ہے انہیں نقل و حمل سے منع نہیں کیا جا سکتا؛●
  جن طلبہ کے پاس فیس کورنگ نہ ہو انہیں ڈسٹرکٹ کی جانب سے ایک عدد فراہم کرنا ضروری ہے؛●
 جو معذوری طلبہ کو فیس کورنگ پہننے سے باز رکھے گی ان طلبہ کو ایسا کرنے پر مجبور یا نقل و حمل سے منع●

 نہیں کیا جائے گا۔
 جہاں قابل عمل ہو وہاں بسوں پر اضافہ عملہ کاری پر غور و خوض کیا جا رہا ہے، تاکہ بس پر رہتے ہوئے مناسب●

  PPE کے استعمال کا تعاون کیا جائے۔
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  اسکولی نقل و حمل سےمتعلق اہلکار (دفتری اہلکار، ڈرائیورز، میکینکس، معاونین) کی تربیت

 خطرے سے متعلق مواصلت/جاننے کا حق (ساالنہ)●
●(PPE) شخصی حفاظتی ساز وسامان 
●(BBP, Bloodborne Pathogen) ابتالء کا کنٹرول/خون سے پیدا ہونے والی امراضیات 
 COVID-19 سے واقفیت●

o(بسیں، نقل و حمل مرکز) صفائی کے نئے پروٹوکولز 
oہاتھ دھونا 
o(سائزنگ، استعمال، پہننا اور دیکھ بھال) فیس کورنگ 
oذاتی صحت اور حفظان صحت 
o(مشقت طلب سرگرمی) فیس کورنگ کے ساتھ کام کرنے کے خصوصی حاالت 

 
(PPE) نقل و حمل کے عملہ کے لیے مطلوبہ ذاتی حفاظتی آالت 

 قابل ضیاع دستانے●
 فیس کورنگ/ماسک●
 فیس شیلڈ (اگر قابل اطالق ہوں)●

 
 نقل و حمل سے متعلق مواصلت

 بذات خود تدریس کے لیے اسکولوں میں دوبارہ داخل ہونے سے قبل والدین/سرپرستوں/نگرانوں اور طلبہ کو تاکیدی طور●
  پر بتائیں کہ ڈسٹرکٹ نے تمام بسوں اور طلبہ کے نقل و حمل والی گاڑیوں کی پوری طرح جراثیم کشی کر دی ہے۔

 والدین/سرپرستوں/نگرانوں اور طلبہ سے مواصلت کریں کہ نقل و حمل والی تمام گاڑیوں کو ڈسٹرکٹ کے●
 COVID-19 کے منصوبوں میں اور ڈسٹرکٹ کی نقل و حمل کی خدمات استعمال کرنے کے دوران حفاظت یقینی بنانے

 اور انفیکشن کو کم سے کم کرنے میں طلبہ اور فیملیز کا جو کردار ہوتا ہے اسے شامل کیا گیا ہے۔
 والدین کو بتائیں کہ اگر ان کے بچے بیمار ہوں یا درجہ حرارت بڑھا ہوا ہو تو وہ انہیں اسکول مت بھیجیں یا بس●

  پر سوار مت کریں۔ بڑھے ہوئے درجہ حرارت کی صراحت F° 100.0 سے زیادہ درجہ حرارت کے بطور کی گئی ہے۔
 ہر مرحلے کے منظر ناموں کی بنیاد پر روٹ بندی میں امکانی تبدیلیوں کی بابت مواصلت کریں●

 
  اسکول نقل و حمل کی روٹ بندی

  جہاں قابل عمل ہو وہاں متبادل ڈرائیوروں اور معاونین کا روٹیشن محدود کریں●
  جہاں قابل عمل ہو وہاں بس روٹس کے بیچ طلبہ کی نقل و حرکت محدودکریں●

oطلبہ کو ہفتے کے مختلف دنوں کو مختلف بسوں پر سوار ہونے کی اجازت دینا بند کریں ماسوائے کہ یہ 
 کہ والدین یا سرپرست معقول درخواستیں کریں (نگہداشت طفل اور/یا تولیت کے انتظامات)

oروٹ کو معکوس کریں تاکہ بس پر سوار ہونے والوں کا روزانہ ایک ہی گروپ PM اور AM اگر ممکن ہو تو 
  ہو

 
  طلبہ کی لوڈنگ/ان لوڈنگ اور/پک اپ/ڈراپ آف

 طلبہ کو ترتیب وار روٹ کی ترتیب میں لوڈ کیا جائے گآ۔ بس پر سب سے پہال طالب علم، اسکول جاتے ہوئے پیچھے●
  بیٹھتا ہے، اسکول سے گھر جاتے ہوئے پیچھے بیٹھا ہوا طالب علم آخر میں اترتا ہے۔

 آمد اور/یا چھٹی کے اوقات عمارت کی ضرریات کے لحاظ سے الگ الگ ہو سکتے ہیں●
 عمارتوں کے لحاظ سے حسب ضرورت ایڈجسٹمنٹس کیے جائیں گے:●

oان لوڈنگ اور داخلہ، اور لوڈنگ اور روانگی کے لیے  
oروٹ کا وقت جو مؤخر شدہ لوڈنگ/ان لوڈنگ کے عمل سے متاثر ہوگا 
oسماجی دوری یقینی بنانے کے لیے امد اور روانگی کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھی جائے گی 

  جہاں قابل عمل وہ وہاں پر، بسوں پر لوڈ کی سطحیں کم کرنے کے لیے بس روٹ میں اضافہ ہوگا یا ترمیم ہوگی●
 

 BOCES تک نقل و حمل
  ہم یقینی بنائیں گے کہ آموزش کا تسلسل پورا کرنے کے لیے ہمارے طلبہ کے پاس نقل و حمل موجود ہے●
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 ہم BOCES کی عمارت سے دونوں سمتوں میں ٹرپ پر حاضری کا ایک الگ رکھیں گے۔ BOCES کی عمارتوں●

 میں یا نقل و حمل کے دوران ابتالء کے سبب رابطے کا پتہ لگانے میں BOCES کے لیے تعاون کرنا الزمی ہونے پر
 صفائی کے الگ کے عالوہ، درخواست کرنے پر اسکولوں کو سواریوں کا الگ بھی مہیا کرنا پڑ سکتا ہے۔

  بجٹ اور مالی امور
 طلبہ، عملہ اور فیملیز کا پوری طرح تعاون کرنے کی کوشش میں، اور مالی لحاظ سے ذمہ دار ہونے کے لیے، ہم دوبارہ

 کھولنے کے رہنما خطوط اور ڈسٹرکٹ کی ضروریات کے عین مطابق فنڈز کا تجزیہ کر رہے ہیں، اسے مناسب بنا رہے
 ہیں اور اس کا نظم کر رہے ہیں۔ ہماری بجٹ کمیٹی ہماری دوسری کمیٹیوں اور استفادہ کنندہ گروپوں کے شانہ بشانہ کام

 کر رہی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ ان کے پاس سخت اور محفوظ تعلمیی ماحول میں واپسی کے لیے طبعی اور انسانی وسائل
 موجود ہیں۔

  ٹیکنالوجی اور کنکٹیویٹی
 اس منصوبے کے کامیاب نفاذ کے لے ٹیکنالوجی تک رسائی ضروری ہے۔ ہم عملہ اور طلبہ کے لیے ایک برابر رسائی یقینی

 بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ کی ٹیکنالوجیز کی مسلسل منصوبہ بندی اور نفاذ کے پابند عہد ہیں۔ ٹیم نے ایسے منصوبے شروع
  کیے ہیں جو طلبہ کے لیے گھر پر معتبر انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز تک رسائی کو ذہن میں رکھتی ہے۔

  
 مڈل ٹاؤن نے حال ہی میں ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور طلبہ اور فیملیز سے اپنی رہائش گاہ سے ڈیوائسز اور تیز رفتار1.

 براڈبینڈ تک رسائی کی ان کی سطح کی نشاندہی کرنے کو کہا ہے۔ جواب دہندگان نے بتایا کہ%98 کو تیز رفتار براڈ بینڈ
  تک رسائی حاصل ہے۔ ڈسٹرکٹ تمام معلمین اور طلبہ کو ڈیوائسز فراہم کرتی ہے۔

 
 ڈسٹرکٹ ٹیکنالوجی اور کنکٹیویٹی کے مدنظر ہماری فیملیز کی مسلسل ضروریات کی تشخیص کرتی رہے گی2.

 (سروے، انٹرویوز، اسکول آؤٹ ریچ، وغیرہ)۔ طلبہ اور/یا عملہ کو رسائی حاصل نہیں ہونے کی صورت میں، جہاں
 معقول ہوگا وہاں پر ڈسٹرکٹ ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے الزمی اقدامات کرے گا۔

 
  آالت اور دیگر اثاثوں کی ایک انوینٹری انجام دیں اور/یا برقرار رکھیں۔3.

.aنشاندہی کریں کہ کن طلبہ، فیملیز اور عملہ کے پاس ڈسٹرکٹ کے اثاثے موجود ہیں۔ 
 

 ورچوئل تدریس اور طالب علم کی مشغولیت میں تعاون کرنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر،4.
  الئسنسز، لرننگ مینیجمنٹ سسٹمز وغیرہ حاصل، ان کا نظم کریں، اور انہیں برقرار رکھیں۔

 
 اساتذہ کے لیے پیشہ ورانہ آموزشی ضروریات کو شناخت کریں اور فاصالتی آموزشی مراحل میں اہلیتوں اور تعلیم5.

 اطفال کی ان کی ترقی کا تعاون کرتے رہیں۔
 

 ریموٹ لرننگ کے دوران پیش آ سکنے والے تکنیکی مسائل کی رپورٹ کرنے کے لیے والدین/طلبہ/اساتذہ کے لیے "ہیلپ6.
 ڈیسک" سسٹم کا انتظام کریں۔ ان مستفیدین کے ساتھ پروٹوکولز پر مواصلت کر کے انہیں پیشگی طور پر خبر کر

 دیں کہ اس طرح کے معامالت میں کیسے اعانت حاصل کریں اور واپسی سروس کال/ورچوئل اپائنٹمنٹ کے معاملے
 میں وہ کس چیز کی توقع کر سکتے ہیں۔

 
 جہاں بھی ممکن ہوگا مڈل ٹاؤن تمام طلبہ کو متعدد فارمیٹ میں آموزشی مواد اور وسائل تک رسائی فراہم کرے گا۔ اس کے

 عالوہ، ڈسٹرکٹ تعلیم اطفال کے ان طریقوں کی بابت پیشہ ورانہ ترقی اور کوچنگ کی معرفت اساتذہ کا تعاون کرے گا جو
 طلبہ کو متعدد طریقوں سے شرکت کرنے کا اہل بنائیں گے، تاکہ وہ ہم وقت (یعنی Google Meet) اور غیر ہم وقت

 ٹیکنالوجیز (جیسے (Google Classroom) دونوں کے استعمال کی معرفت ریموٹ یا ملے جلے ماڈلز میں آموزشی معیارات
 میں مہارت کا مظاہرہ کر سکیں۔ طلبہ کو ڈیوائسز اور/یا تیز رفتار انٹرنیٹ تک کافی رسائی حاصل نہیں ہونے کی صورت
 میں، ڈسٹرکٹ طلبہ کو مواد اور تدریس تک رسائی حاصل کرنے کے متبادل طریقے فراہم کرے گا، یعنی اسکول سے مواد لینا،
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 طلبہ کے گھروں پر مواد پہنچانا، وغیرہ۔ ڈسٹرکٹ فیملیز سے مربوط ہونے کے مواقع بھی طے کرے گا تاکہ انہیں

  ٹیکنالوجیز کو استعمال کرنے اور تدریسی تعاون سے مربوط ہونے کا طریقہ سکھایا جائے۔
 

  عملہ کاری اور انسانی وسائل
 

 استاد اور پرنسپل کی قدر پیمائی کا نظام
(Annual Professional Performance Review, APPR) ضلع کے منظور شدہ ساالنہ پیشہ ورانہ کارکردگی کا جائزہ 
 کے منصوبے کے بموجب تما اساتذہ اور پرنسپلز کی قدر پیمائی جاری رہے گی۔ مڈل ٹاؤن اس امر پر غور کرے گا کہ آیا ہمارے

 موجودہ منظور شدہ APPR کے منصوبے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بذات خود، ریموٹ یا ہائبرڈ تدریسی ماڈل
 کے تحت دوبارہ کھولنے کے ہمارے منصوبوں سے ہم آہنگ ہو۔ اسکول قائدین ہر سال مطلوب لیڈ ایویلوئیٹر کی تربیت میں

  حاضر ہوتے رہیں گے۔

 تصدیق، ناگہانی تدریس اور متبادل تدریس
 تمام اساتذہ تدریسی اسائنمنٹ کے لیے درست اور مناسب سرٹیفکیٹس رکھیں گے، سوائے اس کے جہاں کمشنر کے ضوابط

  (جیسے ناگہانی تدریس) یا تعلیمی قانون کے تحت بصورت دیگر قابل اجازت ہو۔

 طالب علم اساتذہ
 NYSED کے رجسٹرڈ کالج یا یونیورسٹی پروگراموں سے طالب علم اساتذہ مڈل ٹاؤن میں پوری طرح سے تصدیق یافتہ

 اساتذہ کی نگرانی میں خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ اگر سپرنٹنڈنٹ آف اسکول سے مڈل ٹاؤن میں کالس روم میں پلیسمنٹ
COVID-19 کے لیے منظور شدہ ہوں تو طالب علم اساتذہ سماجی دوری، فیس کورنگ پہننے، صحت کی حالت کی رپورٹ اور 

 کے ان دیگر تمام طریق کار پر عمل کریں گے جن پر اساتذہ عمل کرتے ہیں۔ طالب علم اساتذہ صرف کل وقتی تصدیق یافتہ
 اساتذہ کی نگرانی میں ہی خدمت انجام دیں گے۔ کسی بھی وقت کسی طالب علم استاد کو ریکارڈ کے استاد کے بطور استعمال

 نہیں کیا جائے گا۔
 

 مصیبت زدہ آبادی
 ہماری فیکلٹی اور عملہ کی مصیبت زدہ آبادی کو ہمارے ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے معاملہ در معاملہ کی بنیاد
 پر نمٹایا جائے گا۔ مناسب ہونے پر، جب اور جہاں ضرورت ہوگی، سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ فیکلٹی اور عملہ کو ریاستی

  محکمہ تعلیم کی
 (State Education Department) فراہم کردہ رہنمائی میں بیان کردہ مصیبت زدگیوں کے امور میں تربیت دی جائے گی

 اور ان سے سواالت اور تشویشات کے ساتھ اپنے سپروائزر کو مطلع کرنے کی گزارش کی جاتی ہے۔
 
 مڈل ٹاؤن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ درج ذیل گروپ COVID-19 کی پیچیدگیوں کے اضافی خطرے  میں مبتال ہیں اور سماجی

  دوری کے مدنظر اضافہ کیے جانے یا متبادل التزامات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
 

  ان گروپوں کے افراد کو روک تھام کے سلسلے میں اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے رجوع کرنا چاہیے:
  65 سال یا زائد عمر کے افراد؛●
  حاملہ افراد؛●
 خفتہ طبی کیفیات والے افراد بشمول، لیکن بال تحدید:●

oدیرینہ پھیپھڑے کا مرض یا متعدل یا شدید دمہ؛  
oدل کی سنگین کیفیات؛ 
oمامونیت سے مصالحت شدہ افراد؛ 
o؛(یا اس سے اوپر [BMI] 30 باڈی ماس انڈیکس) شدید موٹاپا 
oذیابیطس؛ 
oدیرینہ گردے کا مرض جس کے لیے ڈائلیسیس ہوتا ہے؛ 
oجگر کا مرض؛ 
oہاللی خلیہ کا انیمیا؛ 
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oوہ بچے جو طبی لحاظ سے پیچیدہ ہیں، جنہیں اعصابی، جینییاتی، استحالی کیفیات ہیں، یا جنہیں خلقی قلبی 

  مرض ہے اور دوسرے بچوں کی بہ نسبت COVID-19 سے شدید بیماری کا خطرہ ہے۔
 

 آپریشنز کے تعاون میں کارروائیاں

 اسکولز ڈسٹرکٹ

 طلبہ، عملہ اور مالقاتیوں کو تمام الزمی PPE اور●
 کپڑے کی فیس کورنگ فراہم کریں

 رابطے کا پتہ لگانے کا طریقہ کار فروغ دیں اور اس پر●
 مواصلت کریں

 ریموٹ ہیلتھ اسکریننگ (جیسے ایپ) اور آن سائٹ●
 درجہ حرارت کی اسکریننگ کے لیے پروٹوکولز تیار

 کریں
 یقینی بنائیں کہ سماجی دوری کی مشقوں پر عمل کیا جاتا●

 ہے
 محفوظ اور صحت مند رہنے کے بارے میں ہماری●

 کمیونٹی سے مواصلت کریں اور انہیں تعلیم دیں
 یقینی بنائیں کہ طالب علم کے رابطے کا ڈیٹا اپ ڈیٹ●

 ہے
 نئے سپرنٹنڈنٹ آف بلڈنگز اور گراؤنڈز کے لیے ان●

 کی ٹیم کے ساتھ، بلڈنگ پرنسپلز اور ان کی ٹیموں
 کی باہمی شراکت کا وقت متعین کریں، تاکہ صفائی

 ستھرائی کے اپ ڈیٹ شدہ منصوبے کی تیاری میں
 فیڈ بیک فراہم کیے جائیں

 مزید طے شدہ تفصیلی الجسٹکس جیسے عمارت کی●
 گھنٹی کے اوقات، پروگرام کے مقامات اور بس

 روٹس/گنجائش
 کھانے کی ڈیلیوری کے وقت کو ریموٹ منظر نامے میں●

 حتمی شکل دیں
 الگت کا تجزیہ مکمل کر کے ان شعبوں کا تعین کریں●

 جہاں ہم دوسرے شعبوں پر الگو کرنے کے لیے بچتیں
 بنا سکتے ہیں

 تنخواہوں، فوائد، متبادل الگت، پشہ ورانہ ترقی، بیمہ کی●
 الگتوں، ریٹائرمنٹس، ٹیکنالوجی، اضافی نقل و حمل

  کی الگتوں اور ہاٹ اسپاٹس کا جائزہ لیں
 نئی کارروائیوں پر مواصلت کریں (جیسے: چھٹی کی●

 درخواست، خریداری کے رہنما خطوط)
 بال کاغذی طریقے سے اجرت پر رکھنا اور بھرتی کرنا●

 جاری رکھیں
 خدمات/پروڈکٹس (جیسے: گاؤن، PPE) کے لیے●

 اضافی بولیاں بھیجیں
 COVID-19 کی چھٹی اور سفر سے متعلق ایڈوائزریز●

 کے سلسلے میں وفاقی اور ریاستی رہنما خطوط پر عمل
 کریں

 مزید سخت مالزم کی اعانت کے پروگرام کی تحقیق کریں●

 عالمات والے طلبہ اور عملہ کے لیے ایک آئسولیشن روم نیز علیحدہ باتھ روم●
 متعین کریں۔ آئسولیشن روم ترجیحی طور پر صحت دفتر سے الگ ہونا چاہیے،

 جہاں نگرانی کرنے واال عملہ موجود ہو، اچھی ہوا داری (HEPA فلٹر) ہو
 اور نکاسی دورازے کے قریب ہو

 رابطے کا پتہ لگانے کے ذمہ دار اہلکار کا تعین کریں، یومیہ صحت کی●
 اسکریننگ کا جائزہ لیں اور فیس کورنگ کے استعمال پر زور دیں

 الکر کا کوئی استعمال نہیں ہونے، کالسوں سے الگ الگ چھٹی وغیرہ کو●
 شامل کرنے کے لیے سماجی دوری کے طریق کار پر زور دیں گلیاروں میں

 ٹریفک کی روانی کا تعین کریں اور باتھ رومز کے قریب سیکیورٹی کا
 انتظام کریں

 ہر عمارت میں ڈیلیوریز کے لیے وصولیابی کا ایک حصہ متعین کریں●
 درجہ حرارت کی اسکریننگ کی سہولت بہم پہنچانے کے لیے طلبہ اور●

 عملہ کے لیے داخلہ کے متعدد پوائنٹ نامزد کریں
 مناسب ہاتھ اور تنفسی حفظان صحت اور فیس کورنگ صحیح سے استعمال●

 کرنے کے طریقے کی بابت طلبہ، فیکلٹی اور عملہ کو بتائیں
 تمام منظر ناموں کے لیے عمارت کی الزمی صفائی ستھرائی اور صحت عامہ●

 کی کارروائیاں CDC کے تقاضوں کے مطابق تیار کریں
 ہر عمارت کے لیے مخصوص معیارات کے ساتھ سماجی دوری اور عمارت●

 کے محفوظ تصرف کے لیے (کالس روم کے اندر بھی اور باہر بھی)
 ہر عمارت کی موجودہ سہولیات، بشمول آئسولیشن ایریاز، کیفے ٹیریا، رخ بند●

 عالمتی تختی اور عمارت کی بڑی جگہوں کے متبادل استعمال کی ترامیم کے
 لیے ایک منصوبہ تشکیل دیں

 ستمبر میں دوبارہ داخلہ نیز تعلیمی سال کے دوران کسی دیگر پوائنٹ کے●
 امکان کے مدنظر صفائی کی کارروائی فروغ دیں

●PPE ہر عمارت میں سینٹائزنگ کے سامان کھلے میں رکھنے نیز 
  دستیاب کرانے کے لیے جگہیں بنائیں

 ہوا کے معیار اور درجہ حرارت پر باقاعدگی سیے نگاہ رکھنے کی کارروائی●
 فروغ دیں

 COVID-19 سے متعلقہ بیماری سے اسکول بندی کی صورت میں عمارت کی●
 باقاعدہ جانچوں کے لیے امکانی شیڈول کا منصوبہ بنائیں

 بسوں پر اور لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے سماجی دوری کے مدنظر پالیسیوں●
 کا تعاون کریں۔

  بس شیڈول اور اسکول کے آغاز/اختتام کے اوقات پر نظر ثانی کریں۔●
 بیماری کی چھٹی، FMLA اور COVID-19 سے متعلق غیر حاضریوں سے●

 متعلق پالیسیاں شیئر اور ان پر عمل کنے کے لیے ڈسٹرکٹ کے ساتھ کام
  کریں

 مناسب حفظان صحت، سماجی دوری، فیس کورنگ وغیرہ سے متعلق نشانات شائع●
 کریں

  مالزم کے اطوار اور ذہنی صحت کا تعاون کریں●
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 ریموٹ لرننگ اور کھلنے اور بند ہونے کے امکان کے●
 مدنظر عملہ اور متبادل کو تربیت دیں

 ڈیوائسز، انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی میں تعاون فراہم●
  کریں

 عملہ اور فیملیز کو ریموٹ لرننگ کے لیے درکار دیگر●
 طبعی مواد فراہم کریں۔
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 اسکول کمیونٹی کاتعاون

  تغذیہ
 طلبہ کے تغذیہ کے لیے برابری اور رسائی کے تسلسل کو یقینی بنانے کی کارروائی میں، اور اسکولی تغذیہ پروگرام کے اعمال

 کو موجودہ عالمی وبائی ایمرجنسی فیڈنگ ماڈل سے دوبارہ داخلہ والے اسکولوں کے لیے ماڈل میں کامیاب منتقلی کے مدنظر
 مستفیدین کو مشغول کرنا ضروری ہوگا۔ اسکولی کھانے سے متعلق خدمات، اہلیت، اختیارات اور اعمال میں تبدیلیوں کے بارے

 میں مواصلت کرتے وقت اسکول فوڈ اتھارٹی (School Food Authority, SFA) کی پالیسیوں پر تمام اسکول عمل کریں
 گے۔ صحت عامہ کی ایمرجنسی کے دوران فراہم کیے جانے والے تمام کھانے 18 سال اور اس سے کم عمر کے تمام بچوں کے
 لیے بال قیمت دستیاب ہوں گے۔ تمام مواصلتیں کئی ایک مواصلتی طریقوں بشمول ویب سائٹ، سوشل میڈیا، ای میلز، روبو کالز،

  خبرناموں، اور باقاعدہ میل کی معرفات فراہم کی جائیں گی اور فیملیز کی بول چال کی زبانوں میں ان کا ترجمہ کیا جائے گا۔
 

 ہم نے فیملیز کی جانب سے مواصلتیں موصول کرنے اور انہیں اور اسکول کے عملہ کو جواب دینے کے لیے رابطہ کے فرد
 کے بطور اپنے فوڈ سروس سپروائزر Debora Donleavy کو شناخت کیا ہے۔ فیملیز کو موسم گرما میں غذائی خدمت سے متعلق
 مواصالت کے امور کی یاد دہانی کرائی جائے گی اور وہ تعلیمی سال کے آغاز کے دوران گاہے بگاہے اور پورے تعلیمی سال کے

 دوران کبھی بھی مفت یا کم قیمت پر کھانے کے لیے نئی درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ درخواستیں اسکول کی ہر عمارت
 میں، ہماری ویب سائٹ پر اور حسب ضرورت ای میل اور باقاعدہ ڈاک کی معرفت دستیاب ہیں۔ درخواستیں مکمل کرنے کے

 لیے فون پر اور بذات خود تعاون دستیاب ہے۔
 

 اسکولی کھانے تمام طلبہ کو، بشمول بذات خود اسکول آنے والوں اور فاصالتی طور پر تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے بدستور
 دستیاب رہیں گے۔

 

 آن سائٹ کھانے
 آن سائٹ موجود طلبہ کے لیے کھانے طلبہ کے بیچ مناسب سماجی دوری برقرار رکھتے ہوئے فراہم کیے جائیں گے۔

 طلبہ کے بیٹھے ہونے اور کھانا کھا رہے ہونے کے وقت انہیں فیس کورنگ پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی تاوقتیکہ
  وہ مناسب طور پر سماجی لحاظ سے دوری بنائے ہوئے ہوں۔

 
 اسکول کے کیفے ٹیریا میں کھانے کے وقت ڈسٹرکٹ ہذا افراد کے بیچ سماجی دوری یقینی بنائے گا۔ اگر ممکن نہ ہو تو

 کھانے متبادل حصوں (جیسے، کالس روم) میں کھانے کے الگ الگ وقفوں میں پیش کیے جا سکتے ہیں تاکہ طلبہ کے
 بیچ سماجی دوری اور مناسب صفائی اور جراثیم کشی کو یقینی بنایا جائے۔

 
 غذا اور مشروبات (جیسے، بفے طرز کے کھانے، اسنیکس) کی شیئرنگ ممنوع ہے، اّال یہ کہ افراد ایک ہی گھرانے کے

 ممبران ہوں۔ کھانا کھانے کے دوران سماجی دوری کا مشاہدہ کرنے کے لیے طلبہ، فیکلٹی اور عملہ کے لیے معقول جگہ
 ریزرو رکھی جائے گی۔

 
 

  تعلیمی سال کے دوران کھانے کی دستیابی
  ڈسٹرکٹ میں اندراج یافتہ اسکول جانے کی عمر کے طلبہ کے لیے کھانے بدستور دستیاب رہیں گے۔●
  کھانے کے پک اپ اور ڈیلیوری کا شیڈول ڈسٹرکٹ کی ویب سائٹ نیز سوشل میڈیا پر دستیاب رہے گا●
 کمیونٹی اسکول سائٹس پگڈنڈی پر پک اپ کے لیے دستیاب ہوں گے۔●
 ممکن حد تک سب سے جامع ڈیلیوری روٹ تیار کرنے کے لیے بس روٹس کا باقاعدگی سے جائزہ لیا جائے گا۔●
 جہاں پیدل چلنا اور /یا پک اپ قابل عمل نہ ہو وہاں خطرناک سڑکوں کے لیے خصوصی انتظامات کو شامل کرنے کے●

  لیے پہلے سے طے شدہ روٹ تیار کیے جائیں گے۔
 
 

  

 
 صفحہ  | 64
 



Urdu/اردو 
 ڈسٹرکٹ کے تیار کردہ، فوڈ اینڈ نیوٹریشن سروے کی معرفت کھانے کی تقسیم کی ضروریات کو شناخت کرنے کے لیے
 ڈسٹرکٹ ہذا کمیونٹی کو مشغول اور ان سے فیڈ بیک طلب کرے گا۔ اس سروے کے نتیجے میں اکٹھا شد فیڈ بیک سے

 ڈسٹرکٹ ٹیم کو تمام تینوں منظر ناموں، بذات خود، ہائبرڈ اور ریموٹ کے لیے کھانے کی خدمت کے شیڈول کو حتمی شکل
  دینے کے لیے سپرنٹنڈنٹ کے ساتھ کام کرنے میں تعاون ملے گا۔

 
  فوڈ اینڈ نیوٹریشن سروس (Food & Nutrition Services, FNS) ذیل کے مطابق دیگر NYS مینڈیٹری اشیورنسز

 (NYS Mandatory Assurances) کو پورا کرے گی:
 ورچوئل اور بذات خود، دونوں طرح سے ڈسٹرکٹ میں اندراج یافتہ تمام طلبہ کے لیے اسکولی کھانے تک حالت●

 رسائی یقینی بنانے کے لیے طریق کار تحریر کریں۔ ہم پچھلی مشق کے ساتھ شناخت کردہ نیز سروے کے جوابات میں
  شامل کردہ رکاوٹوں کو نوٹ کریں گے۔

 صحت اور سالمتی کے معیاری آپریٹنگ کے طریقہ کار کو اپ ڈیٹ کر کے DOH کی رہنمائی میں سے آئٹمز کو●
 شامل کریں گے۔

 تعمیل یقینی بنانے کے لیے الرجیوں کے معیاری آپریٹنگ کے طریق کار سے طلبہ کو اپ ڈیٹ کریں گے۔●
 طعام گاہوں سے تمام مشترک میزیں ہٹا دیں گے۔●
 مشترک میزوں کو ان کالس رومز میں ہٹانے کے لیے جو کالس روم میں PreFuel میں شرکت کرتے ہیں عمارت●

  کے پرنسپل کے ساتھ کام کریں گے۔
 ہاتھ کے حفظان صحت اور غذائی آئٹمز "اشتراک نہیں کرنا ہے" کا پیغام شامل کرنے کے لیے معیاری آپریٹنگ کے●

 طریق کار کے مدنظر عالمتی تختی اپ ڈیٹ کریں گے۔
 بلڈنگ اینڈ گراؤنڈز ٹیم کے ساتھ شراکت کر کے کیفے ٹیریا اور لنچ سروس کی جگہوں کے لیے منصب کی ذمہ●

  داری طے کریں گے۔
 امونیا پر مبنی سینیٹائزر استعمال کرتے رہیں گے۔●
  تمام ٹیم ممبرز کے لیے درج ذیل کی بابت تربیتی سیشن منعقد کریں گے:●

 بال مجمع فیڈنگ○
 کھانے کی خدمت کے وقت کی لچک○
 وافر کھانے بال مجمع اور کھانے کی خدمت کے وقت دونوں میں تخفیف کے طالب ہیں○
 والدین/سرپرست کے لیے کھانے کا پک اپ○
 کھانے کے طرز میں لچک○
 سینئر ہائی اسکولوں کے لیے "آفر بمقابلہ سرو" کی لچک○

 میڈیا آؤٹ لیٹس، الیکٹرانک بل بورڈز، ویب سائٹس، کمیونٹی کی تنظیمیں بروئے کار الئیں، بشمول لیکن بال●
،(Hunger Solutions) ہنگر سولیوشنز ،NY (Eat Smart NY) تحدید: پیغام رسانی میں تعاون کے لیے ایٹ اسمارٹ 

 مڈل ٹاؤن پارکس اور تفریح۔
  فیملیز کو ان کی ترجیحی زبان میں پیغام فراہم کریں●
 کھانے کی خدمت کے لیے معیارات کی قدر پیمائی کرنے اور تشکیل دینے کے لیے عمارت/فسیلیٹی کی سطح پر باہم●

 شراکت کریں۔ عمارت کے منتظمین کے تعاون سے کھانے کی خدمت کا اہتمام اس فسیلیٹی سے بہترین مطابقت کے
 انداز میں کیا جائے گا۔

 
 براہ کرم NYSED کی جانب سے درج ذیل جاب نوٹ کر لیں:

 تعلیمی سال کے دوران کھانے معمول کے آپریٹنگ کے طریق کار کے تحت پیش کیے جائیں گے۔ ابھی تک کے●
 لحاظ سے، کھانے کا دعوی اہلیت (مفت یا کم قیمت یا بامعاوضہ) کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ کھانے صرف اندارج یافتہ
 طلبہ کو پیش کیے جائیں گے اور فاصالتی طور پر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو پیش کیے جا سکتے ہیں۔ آخر

  ہفتہ میں کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔
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  خصوصی تعلیم
 مڈل ٹاؤل کو دوبارہ کھولنے کا منصوبہ یہ یقینی بنانے کے لیے ایک الئحہ عمل فراہم کرتا ہے کہ تمام معذور طلبہ کے

 لیے ایک مفت مناسب عوامی تعلیم (free appropriate public education, FAPE) مسلسل دستیاب ہے جو ان کی منفرد
 ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بنائی گئی خاص تعلیم اور متعلقہ خدمات پر زور دے اور انہیں مزید تعلیم، مالزمت اور

 کمترین امتناعی ماحول (least restrictive environment, LRE) میں آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے تیار کرے۔ طلبہ،
 فیملیز اور عملہ کی صحت، سالمتی اور بہبود پر غور کرتے ہوئے، ہمارا مرحلہ بند منصوبہ ہمہ وقت FAPE کے

 تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔  ہمارا منصوبہ ہماری ٹیم کو ہر مرحلے میں طلبہ کو پروگرام اور خدمات
 فراہم کرنے کے لیے تیار کرتا ہے اور متعدد مراحل میں ہماری منتقلی کے دوران ہماری ٹیم کو طلبہ کا تعاون کرنے کا اہل

  بناتا ہے۔
 

 مرحلہ 1
  ڈسٹرٹ سے باہر●

(Out of District, OOD) کے
 طلبہ

 یومیہ ٹریٹمنٹ والے طلبہ●
●(K-12) 3+12:1 طلبہ 
6:1+1 (K - 5, منسلکات) طلبہ●
  1+8:1 (6 - 8) طلبہ●

 مرحلہ 2
 12:1+2 (K-8) طلبہ●
●(K-12) 12:1+1  

 طلبہ
 

 مرحلہ 3
15:1+1 (K-2) طلبہ●
 15:1 (12-3) طلبہ●

 مرحلہ 4
  انٹیگریٹڈ کو ٹیچنگ●

Integrated) 
 Co-teaching, ICT) کے
 طلبہ کو اپنی عمومی تعلیم

 کے ہم عمروں کے ساتھ
 واپسی کے لیے شیڈول کیا

 گیا ہے
 

 
 ہمارے منصوبے میں معلمین اور طلبہ کے لیے درج ذیل تعاون شامل ہے:

  ہم وقت اور غیر ہم وقت آموزش کے دوران طلبہ کے لیے تعاون پر مشتمل ہے●
 جہاں بھی ممکن ہو زیادہ ضروریات والے طلبہ اور معذور پری اسکول والے طلبہ کے لیے بذات خود خدمات کے مدنظر●

 ترجیحی واپسی اور کمیٹی برائے پری اسکول تعلیم (Committee on PreSchool Education, CPSE)/کمیٹی برائے
  خاص تعلیم

 (Committee Special Education, CSE) کے ذریعے تیار کردہ ناگہانی منصوبوں پر غور کرنا تاکہ مکرر یا توسیعی
 اسکول بندی کی صورت میں ریموٹ لرننگ کی ضروریات کو حل کیا جائے۔

 تعاون، پیشہ ورانہ ترقی اور تکنیکی تعاون کی خدمات کی شکل میں، تاکہ تدریسی معاونین ریموٹ لرننگ، ہائبرڈ اور شخصی●
  خدمات میں جلدی سے شفٹ ہو سکیں۔

 شخصی خدمات میں واپسی کی تیاری کرنے والے فردًا فردًا معاونین کے لیے پیشہ ورانہ ترقی اور تکنیکی تعاون کی خدمات کی●
  شکل میں تعاون۔

●occupational) مشغلہ جاتی تھراپی ،(physical therapy, PT) شیڈول شدہ ٹیلی تھراپی (جسمانی تھراپی 
 therapy, OT), مشاورت، گویائی اور بینائی۔ ٹیلی تھراپی کو صرف ہائبرڈ یا پوری طرح سے ریموٹ لرننگ والے ماحول

  میں بروئے کار الیا جائے گا۔
 ایک توقع یہ ہے کہ تمام کیمپس ہر انفرادی طالب علم کے اہداف اور ہدف کے مانیٹرنگ کے ڈیٹا کی جمع آوری کو●

 بڑھانے کے لیے موجودہ ڈسٹرکٹ کی کارروائی کو نافذ کریں گے۔
 ایک توقع یہ ہے کہ تمام کیمپس ڈسٹرکٹ کا موجودہ نظام نافذ کریں گے تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ تمام انفرادی تعلیمی●

  منصوبے
 (IEPs, Individual Education Plans) نفاذ ہیں، پروگرام میں ترامیم/سہولیات کا پتہ لگایا گیا ہے، اور IEP کے اہداف

  میں پیشرفت پر نگاہ رکھی گئی ہے اور والدین/سرپرستوں سے پیشرفت پر مواصلت کی گئی ہے۔
 عملہ اور مشترک وسائل کے لیے ڈسٹرکٹ پیما پیشہ ورانہ ترقی/تربیت تاکہ بہترین طرز عمل کے نفاذ کی معتبریت کو●

  یقینی بنایا جائے۔
 مطلوب انفرادی تغاون کی سطحوں سے مطلع کرنے کے لیے فاصالتی شرکت کی نگرانی اور کامیابی کی شرحیں بڑھانے کے●

  لیے ایک سسٹم بروئے کار الیا جائے۔
 ڈائریکٹر اور/یا تدریسی قائد(قائدین) کے ذریعے، 1:1 یا چھوٹے گروپ میں استاد کی پیشرفت کی مانیٹرنگ کے چیک انز کی●

  سہولت رسانی۔
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 سہولیات اور پروگرام میں ترامیم کے مدنظر عملہ، طلبہ اور فیملیز کے لیے رہنما دستاویزات، چیک لسٹس اور تربیت کا●

  نفاذ ورچوئل طریقے سے فراہم کیا گیا ہے (امتحانات کے لیے پڑھائی وغیرہ)۔
  حسب ضرورت فیملیز کے ساتھ مواصلت کرنے اور طلبہ کا تعاون کرنے کے لیے ترجمے کی خدمات●
  اگر تالفی کی خدمات درکار ہوں تو انہیں پورا کرنے اور ان کا تعین کرنے کے لیے CSE کے لیے شیڈول شدہ وقت۔●

  انگریزی زبان کے متعلمین/کثیر لسانی متعلمین
 انگریزی زبان کے متعلمین/کثیر لسانی متعلمین (English Language Learners/Multilingual Learners, ELLs/MLLs) کی

Every Student) مساوی تعلیم کو متعدد دیوانی حقوق کے قوانین اور پالیسیوں کے ذریعہ نیز ہر طالب علم کامیاب ہوتا ہے ایکٹ 
 Succeeds Act, ESSA) کے ذریعے نگہبانی کی جاتی ہے۔ نیو یارک اسٹیٹ کے اسکولی نظاموں سے تدریسی اعانت اور

 خدمات فراہم کرنے کاتقاضا کیا جاتا ہے تاکہ ELL/MLL کو انگریزی میں مہارت حاصل کرنے، اعلی سطحوں کی علمی زبان فروغ
  دینے اور علمی مضامین میں اعلی سطحیں حاصل کرنے کا اہل بنایا جائے۔

 
New York State Identification Test for English) نیو یارک اسٹیٹ کا شناختی امتحان برائے انگریزی زبان کے متعلمین 
  Language Learners, NYSITELL) کا استعمال کر کے بذات خود امتحان اور شاخت کا عمل مصدقہ انگریزی بحیثیت نئی زبان

 (English as a New Language, ENL) کے اساتذہ کی ٹیم کے ذریعہ فعال انداز میں ہو رہاہے اور 2020 کے پورے موسم
 گرما میں اور اس کے بعد بھی اسی طرح جاری رہے گا۔ ڈسٹرکٹ ہذا آنے والے ELL/MLL طلبہ کا NYSITELL کے

 ساتھ ان کے رجسٹر کرواتے وقت جانچ کرنے کے لیے ہمارے رجسٹریشن محکمے کی شراکت سے کام کرتا رہے گا۔ جانچ کے
 لیے اپائنٹمنٹ CDC اور DOH کے تمام پیرامیٹرز کی تعمیل میں طے کیے جاتے ہیں تاکہ عملہ، فیملی اور طلبہ کی
 صحت اور سالمتی کو یقینی بنایا جائے۔ ابتدائی اندراج ہو جانے کے بعد اسے اسکولی دن کے مطلوبہ وقت کے دوران پورا کیا جا

 رہا ہے، جیسا کہ رہنما خطوط میں متعین کیا گیا ہے۔ ہمارے طریق کار میں ELL/MLL کی اسکریننگ، شناخت اور پلیسمنٹ سے
 متعلق رہنما خطوط میں موجود شناخت کی کارروائی کے تمام حصے شامل ہیں۔

 
 ہم ان طلبہ کو شناخت کرنے کے لیے NYSITELL کا استعمال کرتے رہیں گے جو ہمارے ضلع میں اور لسانی خدمات کی
 ضروریات کا تعین کرنے کے لیے موسم بہار 2019 میں نیو یارک اسٹیٹ کے انگریزی بحیثیت دوسری زبان کی حصولیابی

 کے امتحان میں رجسٹریشن کروانے پر ELL/MLL کی حیثیت کے مدنظر ہمارے معیار کو پورا کرتے ہیں۔ ELL/MLL کے
 بطور شناخت شدہ تمام طلبہ کو CR-Part 154 یونٹس آف اسٹڈی میں بیان کردہ خدمات موصول ہوں گی۔ K-12 کی لسانی

 تدریس دو لسانی اور ENL پروگراموں میں ہوگی جیسا کہ دو لسانی عمومی بنیادی پیشقدمی کے مطابق NYSED اور دفتر برائے
 دو لسانی تعلیم اور عالمی لسانیات (Office of Bilingual Education & World Languages, OBEWL) کے ذریعے بیان کیا

 گیا ہے۔ یہ چیز ELL/MLL کے ہر طالب علم کی لسانی مہارت کی سطح کے مطابق معیاری تدریس، تعاون اور خدمات کو یقینی بناتی
 ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ ہر استاد ELLs/MLLs کا استاد ہے اور ELL/MLL کی کامیابی اور ثقافتی لحاظ سے اثر پذیر اور دیرپا الئحہ
 عمل کے لیے بلیو پرنٹ کے سلسلے میں پیشہ ورانہ ترقی فراہم کریں۔ ہم فروغ دینے کے لیے پیشرفت کی مانیٹرنگ کے

New York State Seal of) ٹولز بروئے کار التے ہیں اور گریجویشن پر نیو یارک اسٹیٹ سیل آف بائی لٹریسی 
 Biliteracy, NYSSB) کے حصول کے ضمن میں ELL/MLL کی علمی حصولیابی اور طالب علم کی حصولیابی کی پیمائش

 کرتے ہیں۔
 
 

 انگریزی زبان کے متعلمین/کثیر لسانی متعلمین کے تعاون
  ELL/MLL کے ہمارے طلبہ کا تعاون کرنے کے لیے ہم یہ کام کرتے رہیں گے:

  ہر طالب علم کی ضروریات کی بنیاد پر چھوٹے گروپ اور انفرادی خدمات فراہم کریں گے۔●
 مشموالت اور لسانی اساتذہ کے بیچ شراکت اور باہمی منصوبہ کی سہولت بہم پہنچائیں گے۔●
 مچان بندی والی تدریسی حکمت عملیاں استعمال کریں گے۔●
 بارآور لسانی اہلیتیں جیسے بول چال اور تحریر فروغ دینے پر فوکس کریں گے۔●
  ضرورت پڑنے پر انفرادی طلبہ کے ساتھ اساس کو چھونے کے لیے وقت طے کریں گے۔●

 
 ہمارے ڈسٹرکٹ نے مواصلت کرنے کے متعدد ماڈل/طریقے نافذ کیے ہیں تاکہ اہم معلومات والدین/ سرپرستوں کی ترجیحی زبان

 میں درج ذیل کے مطابق دستیاب اور قابل رسائی ہونے کو یقینی بنایا جائے۔
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 ہم دستاویز کے ترجمے اور ٹیلیفون پر ترجمانی کے لیے لینگویج الئن کا استعمال کرتے ہیں۔●
 جہاں ترجمہ مطلوب ہو وہاں بذات خود، ہائبرڈ اور ریموٹ منظر ناموں کے لیے لینگویج الئن کی 24/7 دستیابی کو یقینی●

  بنائیں گے۔
 آگر %100 ریموٹ منظرنامہ دوبارہ موجود ہو تو معلمین/عملہ کو گھر سے یہ خدمت استعمال کرنے تک رسائی حاصل●

  رہے گی۔ رسائی پذیری کے مقاصد سے ایک ڈسٹرکٹ ٹیوٹوریل بنایا اور استعمال میں الیا گیا ہے۔
●CSE, سے معاہدہ کیا ہے جو (Language Today) ہم نے رو بہ رو اور ٹیلیفون پر ترجمانی کی کمپنی لینگویج ٹوڈے 

 504، تادیبی ضروریات، یا کسی دیگر ایسی میٹنگ کا تعاون کرتی ہے جس کو مزید ذاتی انداز اور/یا بذات خود میٹنگ
  مطلوب ہو سکتا ہے۔

 ہمارے ڈسٹرکٹ کے مترجم کی معرفت باقاعدہ مواصلت کا تعاون کیا جاتا ہے جو طلبہ اور فیملیز کے ساتھ مواصلت●
  کرنے میں معلمین اور عملہ کے لیے ترجمہ کرنے کے لیے دستیاب ہے۔

 تمام اہم معلومات (جیسے رپورٹ کارڈ، عبوری پیشرفت کی رپورٹیں، ڈسٹرکٹ/اسکول کے خطوط، وب سائٹ کی●
 پوسٹس، اسکول کے میسنجر/روبو کالز، وغیرہ) کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور فیملی کی گھریلو زبان یا ترجیجی زبان میں

  دستیاب کرایا جاتا ہے۔
 ہم نے جیبر نصب کیا ہے جو عملہ کو اپنے لیپ ٹاپس/Chromebooks استعمال میں النے کا اہل بناتا ہے تاکہ کسی بھی●

 مقام پر (گھر، اسکول، دفتر میں) موجود فیملیز کو ٹیلیفون کالز کی جائیں/ان سے کالز موصول کی جائیں تاکہ یہ یقینی
 بنایا جائے کہ تمام 3 منظر ناموں میں اسکول اور گھر کے بیچ مواصلت ہو رہی ہے۔ جیبر میں وائس میل کی لیاقتیں
 بھی ہیں اور یہ اسکول/دفتر کے فون نمبرز وہی رہنے کے بعد سے فیملیز سے مواصلت کرنا آسان تر بنانے کے لیے

 دفتر/اسکول کے فون نمبروں سے لنک ہے۔
 

  سماجی و جذباتی بہبود
 تحقیق سے طلبہ اور عملہ کے لیے ذہنی اور جذباتی بہبود کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے جس کے نفسیاتی اور آخر کار علمی نتائج
 دونوں ہوتے ہیں۔ اس طویل بندی کے بعد، ہمیں معلوم ہے کہ ہماے بہت سارے طلبہ اور عملہ کو سماجی و جذباتی تعاون
 مطلوب ہوگا تاکہ دفتر اور اسکول میں دوبارہ مشغول اور دوبارہ داخل ہونے میں انہیں تعاون ملے۔ دسٹرکٹ کے بطور

 ہماری عہد بستگی جذباتی اور جسمانی لحاظ سے محفوظ، معاون اور مشغول کن آموزشی ماحول تخلیق کرنا ہے جو تمام طلبہ کی
 سماجی اور جذباتی بہبود اور نشوونما کو فروغ دے۔ اس عالمگیر وبا نے ایسے حاالت کی تخلیق میں قائدین کی ذمہ داری کو بڑھایا

 ہے جس سے طلبہ اور عملہ کو ہمدردی کی مشق کرنے، مسافت کے دوران سماجی انسیت تخلیق کرنے اور نئے آموزشی تجربے
 میں ڈھلنے میں مدد کر رہے ہیں۔ صالحکاران، اسکول پر مبنی صحت پروگرام اور تعاون کے گرد پوشش ایڈجسٹمنٹ کی مدت

 میں اس وقت انتہائی اہم کردار ادا کریں گے جب عمارتیں دوبارہ کھلیں گی اور اسکولی صالحکاران، سماجی کارکنان،
 اسکول کے ماہرین نفسیات، طلبہ کے لیے امدادی صالحکاران، بحرانی مداخلت کاران، اور اسکول پر مبنی صحت پروگراموں تک

  رسائی ہمارے طلبہ اور عملہ کے لیے گرانقدر تعاون ثابت ہوگی۔

 منتقلیاں ہر سال اہم ہوتی ہیں اور اس آئندہ تعلیمی سال میں وہ اس وقت اور زیادہ اہم ہوں گی جب ہم مسلسل ریموٹ لرننگ یا
 ریموٹ لرننگ کی طویل مدت سے بھی شخصی تدریس میں مرحلہ بند طریقے میں واپس آئیں گے۔ اسکول ثقافتی لحاظ سے اثر

 پذیر انداز میں منتقلیوں کا تعاون کریں گے اور طلبہ، فیملیز اور کمیونٹیز کو ضروریات اور تعاون کی نشاندہی کرنے کی
  کارروائی میں مشغول کریں گے۔

 
 درج ذیل مالحظات نے سماجی و جذباتی بہبود کا تعاون کرنے کی ہماری منصوبہ بندی کی رہنمائی کی:

  
 کورنٹین سے باہر آنے پر جذباتی ردعمل جس میں شامل ہو سکتا ہے: 

 کئی ایک مختلف حاالت کے مدنظر تناؤ، اضطراب، غم، غصہ، احساس جرم یا مایوسی ●
 خود اپنی صحت اور اپنے عزیز و اقارب کی صحت کے بارے میں خوف اور فکر ●
  دیگر جذبابی یا ذہنی صحت میں ہونے والی ایسی تبدیلیاں جن پر قابو پانا مشکل ہو سکتا ہو●

 
 طلبہ کے ساتھ ذاتی روابط بنانا ذہنی، جذباتی اور رویہ جاتی لحاظ سے ان کا تعاون کرنے کی کلید ہے۔ یہ منصوبہ ان طلبہ کو

 شناخت کرنے پر زور ڈالتا ہے جو ضرورتمند ہیں اور امداد عملہ کو درکار خدمات فراہم کرنی ہیں۔ ضابطہ عمل کے مخصوص
 پہلوؤں کا جائزہ لینے اور پھر ان پر غور و خوض اور ان کی امکانی تطہیر سے اس بے مثال وقت کے دوران ہمارے طلبہ کے
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 لیے بہتر جذباتی/رویہ جاتی بہبود کا تعاون کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ منصوبہ تمام طلبہ کے لیے ایک بنیادی تصور

  کے بطور سماجی جذباتی آموزش
 (Social Emotional Learning, SEL) کو شامل کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیتا ہے۔ SEL کو ڈسٹرکٹ کے موجودہ

  نصابی وسائل میں نافذ کیا جائے گا جیسا کہ نیو یارک اسٹیٹ کے آموزشی معیارات کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔
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 یہ منصوبہ اسکول، ہماری فیملیز اور بڑے پیمانے پر کمیونٹی کے بیچ ہم آہنگ اور واضح مواصلت کے طریقے تخلیق کرنے

 کا کام کرتا ہے۔ کمیونٹی کی آواز کو ہمارے سروے اور ورچوئل فورمز کے ذریعے ڈسٹرکٹ کے بطور ہمیں موصولہ فیڈ بیک
  کی شکل میں اس منصوبے میں پیوست کیا گیا ہے۔

 
 یہ منصوبہ برابری، رسائی اور شمولیت پر زور دیتے ہوئے سماجی و جذباتی بہبود، صدمہ سے متعلق باخبر جوابات اور اثر پذیر

 طرز عمل جیسے شعبوں میں تعاون پیش کر کے عملہ کو مسلسل پیشہ ورانہ ترقی میں مشغول کرنے کے لیے کارروائیاں
 بھی طے کرتا ہے۔ اس کے عالوہ، ہم خود کی دیکھ بھال اور بہبود کے مجموعی شعور کی ترغیب دینے کے لیے اپنے طلبہ

  اور عملہ کو تعاون فراہم کریں گے۔
 
 
 

  سماجی و جذباتی بہبود کے تعاون
 

 سماجی و جذباتی بہبود کے تعاون میں:
 جو انفرادی طلبہ علمی اور/یا رویے میں جدوجہد کر رہے ہو سکتے ہیں انہیں گہرائی تک مشغول کرنے کے لیے●

 اسٹوڈنٹ سپورٹ ریفرل کو بروئے کار الئیں
  اساتذہ اور امدادی عملہ K-12 کو پیشہ ورانہ ترقی فراہم کریں تاکہ سماجی جذباتی آموزش●

 (social emotional learning, SEL) کے وسائل کو معتبریت کے ساتھ بروئے کار الیا جائے جو سماجی و جذباتی
  لیاقتوں (خود آگہی، خود کے نظم و ضبط، سماجی آگہی، رشتے کی صالحیتوں، ذمہ دار فیصلہ سازی) پر مرتکز ہو:

○K-8 دوسرے مرحلے کا نصاب  
 گریڈ 12-9 کی سماجی و معاشی آموزش (SEL) کے نصاب کی تحقیق کریں، اس کا جائزہ لیں، اور اسے○

  منتخب کریں۔
 گریڈز K-5 میں موجوہ طرز عمل کو فروغ دینے کے لیے تمام گریڈز کے لیے SEL کے نصاب کے لیے○

  تربیتی پروٹوکولز الگو کریں اور گریڈز 12-6 میں مشقیں متعارف کروائیں۔
 مالزم کے لیے اعانت پروگرام (Employee Assistance Program, EAP) سمیت عملہ اور فیکلٹی کے لیے●

 بہبود اور تعاون میں اعانت کرنے کے لیے مفید ایجنسیوں اور آن الئن وسائل کی ایک رواں فہرست برقرار رکھیں
  درج ذیل میں پیشہ ورا ترقی فراہم کریں:●

 اضطراب، رنج اور صدمے سے نمٹنے والے طلبہ کا شناخت اور ان کا تعاون کس طرح کیا جائے○
 مضمر جانبداری اور ڈھانچہ جاتی جانبداری کو سمجھا جائے اور نسل اور نسل پرستی کے بارے میں مشکل طلب○

 گفتگو کو کس طرح نیویگیٹ کیا جائے
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 اسکول کمیونٹی کے تعاون کے لیے کارروائیاں
 اسکولز ڈسٹرکٹ

 درکار انفرادی تعاون کی سطحوں سے مطلع کرنے کے لیے معذور●
 طلبہ اور ELLs کے لیے کامیابی کی شرحیں پتہ لگانے کے لیے

 ایک نظام تخلیق کریں
 خدمات، پروگرام میں ترامیم اور سہولیات یقینی بنانے کے لیے 504●

  پالنز کی پیشرفت کے مانیٹر کا نفاذ
 ورچوئل طریقے سے فرام کردہ سہولیات اور پروگرام میں ترامیم●

 (امتحانات کے لیے پڑھائی وغیرہ) کے لیے عملہ، طلبہ اور فیملیز
 کے لیے رہنمائی دستاویزات، جانچ فہرستوں، اور تربیت کا نفاذ

 اعانتی ٹیکنالوجی (Assistive Technology, AT) کا استعمال یقینی●
 بنانے کے لیے عملہ کے لیے تکنیکی تعاون فراہم کریں

 IEP کے لیے ثانوی کے طلبہ کے شیڈول کا جائزہ لینے کے لیے●
 باہم شراکت کریں اور ایک پروٹوکول تیار کریں

  ELLs/ MLLs کے لیے CR-حصہ 154 کے تحت حسب مطلوب اہم●
 میل جول کے لیے گھر اور اسکول کے بیچ مسلسل مواصلت کے لیے

 تعان نافذ کریں۔
 CR- حصہ ELL/MLL 154 پیرنٹ بل آف رائٹس اور تحفظات کے●

 بارے میں عملہ اور فیملیز کو معلومات تقسیم کریں۔
 ECSDM WL/LOTE کالسوں میں ہسپانوی اور فرانسیسی کی جدید●

 زبانوں میں تدریس فراہم کریں اہدافی زبان میں مؤثر مواصلت کو
  فروغ دیں۔

 ELL/MLL طلبہ کی نشاندہی اور پلیسمنٹ کا عمل سرگرمی کے●
CDC) ساتھ پورے سال ہوگا جبکہ مرکز برائے امراض پر کنٹرول
 ) اور نیو یارک اسٹیٹ کے محکمہ صحت (NYSDOH) کے رہنما

 خطوط پر عمل کیا جائے گا۔
 ضابطہ اخالق کے مخصوص پہلوؤں کی امکانی تطہیر کا جائزہ لینے●

 اور اس پر غور کرنے کے لیے ضابطہ اخالق کمیٹی کو دوبارہ
  اجالس بالئیں۔

 سست رفتار اہلیتوں اور غیر حل شدہ مسائل، اسٹوڈنٹ سپورٹ●
 ریفرل، FBA کے پروٹوکول کی تشخیص کے استعمال کا تعاون

  کریں۔
  ریلیشنشپ میپنگ ( ہاورڈ ) اور مینٹرنگ کے وسیلے کی تفتیش کریں۔●
  بنیادی نصاب میں SEL کے انضمام پر باہم شراکت کریں۔●
 انتظامیہ، اساتذہ، امدادی عملہ (TAs، معاونین، مانیٹرز،●

 سیکیورٹی) کے مدنظر تمدنی بے چینی اور/یا خود کی رفتار والے پلے
 لسٹس کا ازالہ کرنے کے لیے "اسپرنٹ" کی TSS ٹیم کی تیاری

 آزادانہ مطالعہ اور کالس روم الئبریریز کا تعاون کرنے کے لیے●
 گریڈز K-12 کے لیے تکثیریت، ثقافتی اثر پذیری اور SEL پر مرتکز

 تعارفی پرچہ خریدیں۔
 خود کی دیکھ بھال کے سلسلے میں مسلسل تعاون فراہم کریں●
 کھانے کی تقسیم کی ضروریات کو شناخت کرنے کے لیے فملیز کا●

 سروے کریں
 کل تینوں منظر ناموں میں کھانے کی خدمت کے لیے ایک تفصیلی●

 شیڈول بنائیں اور اس پر مواصلت کریں
 

 

 درکار انفرادی تعاون کی سحطوں کی خبر دینے کے لیے ریموٹ شرکت اور کامیابی●
  کی شرحوں کے مانیٹر کو آگے بڑھائیں

 ڈائریکٹر اور/یا تدریسی قائد(قائدین) کے ذریعے، 1:1 یا چھوٹے گروپ میں استاد●
  کی پیشرفت کی مانیٹرنگ کے چیک انز کی سہولت رسانی۔

  COVID 504 کی رہنمائی پر فیملیز اور عملہ کے ساتھ مواصلت کریں۔●
●OT) مشغلہ جاتی تھراپی ،(PT) شیڈول شدہ ٹیلی تھراپی (جسمانی تھراپی

 )، مشاورت، گویائی اور بینائی۔ یلی تھراپی کو صرف ہائبرڈ یا پوری طرح سے
  ریموٹ لرننگ والے ماحول میں بروئے کار الیا جائے گا۔

 سہولیات اور پروگرام میں ترامیم کے مدنظر عملہ، طلبہ اور فیملیز کے لیے●
 رہنما دستاویزات، چیک لسٹس اور تربیت کا نفاذ ورچوئل طریقے سے فراہم کیا گیا

  ہے (امتحانات کے لیے پڑھائی وغیرہ)۔
 اساتذہ کو تعاون فراہم کریں (یعنی پلیٹ فارمز کے لیے براہ راست تدریس،●

 ویڈیو، 1:1 اور چھوٹے گروپس)
 طبی لحاظ سے ناتواں طلبہ کے لیے اجالس بالنے کے لیے CSE کا تعاون●

 کریں اور اگر ضروری ہو تو انفرادی دو لسانی سطح کے طبی منصوبے کی تیاری
 میں اعانت کریں

 خدمت کے عملہ اور طلبہ کی حفاظت کے لیے خصوصی نوعیت کے PPE کی●
 ضروریات کو شناخت کریں (جیسے صاف فیس ماسک، فیس شیلڈ، سماجی دوری

 کے لیے فلور پر چھاپ، پیر کی چھاپ، قابل ضیاع گاؤن)
 طالب علم کے موافق ریموٹ لرننگ کی توقعات فروغ دیں (مثال: ESY ریموٹ●

 لرننگ توقعات )
 والدین کی تربیت کے لیے تاریخیں فراہم کریں - فیملز اور عملہ سے معلومات●

 اور وسائل شیئر کریں
  سروے کے سواالت SWD اور SEL پر مواصلت کریں●
 فیملیز سے ان کی ترجیحی زبان میں لینگویج الئن اور لینگویج ٹوڈے کی معرفت●

 مواصلت کریں رپورٹ کارڈ/پیشرفت کارڈ کے ترجمے بھی دستیاب کرائے
  جائیں گے۔

●CR Part 154 مہارت کی سطحوں کے سلسلے میں معلوماتی میٹنگیں اور 
 کی روداد کے لیے مطلوب میٹنگ کریں۔ میٹنگیں ایک لے میں ہوں گی جن

  سے میٹنگ کے رہنما خطوط پورے ہوں گے۔
  ELL/MLL CR- Part 154 کی خدمت اور تعاون کے شیڈولز بناتے ہوئے●

 k-12 کی تخلیق
  ELL/MLL کی کامیابی اور ثقافتی لحاظ سے اثر پذیر اور دیرپا●

 (Culturally Responsive and Sustaining, CR-S) تعلیمی الئحہ
 عمل کے لیے بلیو پرنٹ کے سلسلے میں پیشہ ورانہ ترقی/تربیت

  فراہم کریں۔
 انگریزی زبان میں مہارت کی بالکل تازہ ترین پیمائش کردہ سطح کا تعاون کرنے●

 کے لیے ہم وقت اور غیر ہم وقت آموزشی ماحول میں K-12 کے تدریسی شیڈول
  کی تخلیق۔

 صالحیتوں میں سست روی اور غیر حل شدہ مسائل رکھنے والے طلبہ کے●
 لیے اسکریننگ کے بندوبست پر غور کریں

 جہاں قابل عمل ہو وہاں،  اسٹوڈنٹ سپورٹ ریفرل  کو بروئے کار الئیں●
 مشاورت میں طلبہ کا تعاون کرنے کے لیے CDEP [ڈسٹرکٹ کا جامع تعلیمی●

  منصوبہ
  (Comprehensive District Education Plan)] کا تعاون کریں۔

 کھانے کی تقسیم کی ضروریات کو شناخت کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ کا تخلیق●
 کردہ سروے بھیجیں

 DOH اور NYSED کی رہنمائی کے مطابق تعین کریں کہ طلبہ عمارت میں●
 کہاں پر کھانا لیں گے اور کھائیں گے
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 ضمیمہ

 تربیتی وسائل
 مطلوبہ صحت کی مشقوں کو تمام معلمین، فیکلٹی اور عملہ کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ یہ مشقیں طلبہ، عملہ اور فیملیز کے

  لیے COVID-19 کی ابتالء کے خطرات کو کم کرنے کے لیے بنیادی ہیں۔
 اسکرینرز کے لیے تربیت

 
 مڈل ٹاؤن ہر عمر میں CDC, OSHA کے پروٹوکولز، اور DOH کے رہنما خطوط سے واقف افراد کو شناخت کرے گا۔

 اسکرینرز آجر کا فراہم کردہ مناسب PPE، بشمول کم از کم فیس کورنگ پہنیں گے اور سماجی دوری کی مشق کریں گے۔ اگر
 اسکریننگ کے دوران سماجی دوری یا رکاوٹ/پارٹیشن کو نافذ نہیں کیا جا سکتا ہو تو طالب علم سے چھ (6) فٹ کی دوری کے

  اندر PPE پہنجا جائے۔

  تمام عملہ کے لیے تربیتی عنوان:
 مناسب ہاتھ کی صفائی: مناسب ہاتھ کا حفظان صحت مالزمین، اسکول کمیونٹی اور مالقاتیوں کو اپنے ہاتھوں کو●

 دھونے کے لیے ایک جگہ فراہم کر کے بار بار اور اچھی طرح سے ہاتھ دھونے کو فروغ دیں۔ اگر صابن اور بہتا
 ہوا پانی فوری طور پر دستیاب نہ ہو تو الکحل پر مبنی دست صفا فراہم کریں جو کم از کم %60 ایتھنال یا 70%
 آئزوپروپائل الکحل پر مشتمل ہو۔ مناسب ہاتھ کی دھالئی اور ہینڈ سینیٹائزر کے استعمال پر تربیت فراہم کریں

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 
  ہاتھ دھالئی کی ویڈیو○

 
 کھانسی اور چھینک کے مناسب آداب●

 
 سماجی دوری●

 فیکلٹی/عملہ کو اس ضمن میں تربیت فراہم کریں کہ روزانہ کے عملی کاموں کے حصے کے طور پر○
 طلبہ کے ساتھ قریبی رابطہ والے میل جول کو کیسے حل کیا جائے۔

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html  
 

 آپریٹنگ کے طریق کار (عمارت کے لحاظ سے متعدد)●
 عمارت میں داخلہ○
  گلیارے میں ٹریفک○
  آرام گاہ کا استعمال○
 صفائی کے طریق کار○
 بیمار بچے کا پک اپ○
  وہ عملہ جو بیمار ہے یا بیمار ہونے کا شبہ ہے○

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html  
 

 مناسب صفائی کی تکنیکیں●
 صفائی اور جراثیم کشی○

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html  
 

 عوامی جگہوں، جائے کار، کاروبار، اسکول اور گھروں کی صفائی اور جراثیم کشی کے لیے دوبارہ کھولنے سے●
 متعلق رہنمائی

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf  
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 خطرے سے متعلق مواصلت – جاننے کا حق●
 کیمیکلز اور حفاظتی ڈیٹا شیٹس کا مناسب استعمال○

■https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ 
 گھر سے کسی کیمیکلز کی اجازت نہیں ہے○
  چھوٹے کنٹینرز میں ہینڈ سینیٹائزر کی منتقلی○
 فہرست نمبر: SARS-CoV-2 (COVID-19) کے خالف استعمال کے لیے جراثیم کش اشیاء○

■https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-c
ovid-19 

  ابتالء کے کنٹرول کا منصوبہ – نیز عالمگیر وبا/COVID-19 پر فوکس●
 

●PPE - ذاتی حفاظتی آالت 
 تمام شناخت شدہ مالزمین کے لیے خطرے کی تشخیص اور PPE کے انتخاب کی ورک شیٹ اپ ڈیٹ کریں○
 مناسب قسم، استعمال اور سائز○
 فیس کورنگ کی صفائی اور جراثیم کشی (اگر قابل اطالق ہو)○
 عملہ اور طلبہ کو PPE پہننے، چڑھانے، اتارنے اور ضائع کرنے، بشمول ان کے موجودہ اور امکانی فرائض○

 کے سلسلے میں تربیت فراہم کریں
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 
 

  فیس کورنگ کا استعمال (ڈوننگ/ڈوفنگ) (کپڑا بمقابلہ سرجیکل)●
   فیس کورنگ آن/آف ویڈیو●
●https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ  

 
 ریسپائریٹر پروٹیکشن (N95 - شناخت شدہ مالزمین کے لیے NYS کے مطابق مطلوب ہے)●

 آپ کے موجودہ ریسپائریٹر پروٹیکشن پروگرام میں شامل ہے یا صرف طبی عملہ کے لیے ایک علیحدہ○
 ریسپائریٹر پروٹیکشن پروگرام ہو سکتا ہے۔

 تربیت صرف شناخت شدہ اہلکار کو فراہم کی گئی○
https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healt

/hcare 
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