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محترم والدین  ،سرپرست اور نگہداشت گزاروں ،
مجھے امید ہے کے یہ لیٹر جب آپکو ملے گا تو آپ اور آپکے گھر والے اچھے سے ہوگے۔ میں آج
آپ کو اسکول کی حیثیت سے متعلق کچھ اور تازہ ترین معلومات اور جون رجسٹری امتحانات سے
متعلق اہم معلومات فراہم کرنے کے لئے لکھ رہا ہوں۔
اپریل کو  ،گورنر اینڈریو کوومو نے اعالن کیا کہ نیو یارک اسٹیٹ اسکولوں کی ہالیڈیز کو 6پیر ،
تک بند رہیں گے۔اس دوران 2020 ،اپریل 29مزید دو ہفتوں میں بڑھایا جائے گا۔ لہذا  ،تمام اسکول
آن الئن ہدایات جاری رہیں گی۔ جب ہمیں معلومات موصول ہوگی تب ہم اپکو اپ ڈیٹ کریڈیگے نئی
.معلومات کے ساتھ
کے ریجنٹس کے 2020نیو یارک اسٹیٹ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے بھی اعالن کیا ہے کہ جون
امتحانات منسوخ کردیئے گئے ہیں۔ طلباء یہ امتحانات دیئے بغیر ڈپلوما کریڈٹ حاصل کرسکیں گے۔
طلبا کو مزید معلومات اور ان ضروریات کی تفصیالت سے آگاہ کیا جائے گا۔
کھانے کی تقسیم
جبکہ ہم طلبہ کو ناشتہ اور دوپہر کے کھانے کی فراہمی جاری رکھیں گے ،ہم نے اپنے بس کی
اپریل سے  ،کھانا ہر ہفتے پیر  ،بدھ 13تقسیم کے نظام االوقات میں ایک تبدیلی کی ہے۔ بروز پیر ،
کے راستوں پر تمام اسٹاپوں پر فراہم کیا # 415سے # 410اور جمعہ کے روز بس اسٹاپوں پر
.جائے گا۔ شیڈول ہماری ویب سائٹ پر پوسٹ کیا گیا ہے
ملے گا۔ ‘مناسب کھانا’ان دنوں  ،طلبا کو ایک دن کے بجائے دو دن کا
بجے کھانے کی تقسیم کے لئے پلیزنٹ ویلی اسٹاپ کو مونٹ پلیزنٹ مڈل اسکول میں منتقل 11صبح
کردیا گیا ہے۔
.الیکٹرانک ڈیوائس کی ضرورت کے لیے
اگر آپ کے بچے ک کسی الیکٹرانک ڈیوائس کے محتاج ہے تو براہ کرم آئیے ٹاک کے ذریعہ ہم
معلومات کے تحت ہماری ضلعی ویب سائٹ پر ہے۔ COVID-19سے فوری رابطہ کریں۔ یہ لنک
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بجٹ سوچ تبادلہ
میں کوئی )ریاستی اسکول امداد(کے اثر کی وجہ سے  ،اسکولوں کو فاؤنڈیشن ایڈ COVID-19نیو یارک اسٹیٹ بجٹ پر
اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ جنوری میں گورنر کی اصل تجویز میں ایک ڈرامائی تبدیلی اور نمایاں کمی ہو نے کی وجہ سے
ملین خسارے کا سامنا ہ ُوا ہے۔ 4.6$حویی ہے۔ اس طرح  ،ضلع کو بجٹ کے
یا آپ کو /ہمیں آپ کے تعاو ن اور ہم آپ سے اپنے خیاالت اور نظریات کو شیئر کرے تاکہ یہ زیادہ فایدایماند ہوں اور
کیا لگتا ہے کہ ہم اخراجات کو اور بجٹ کو کس طرح سے کم کرسکتے ہیں۔ ہم نے اپنی ضلعی ویب سائٹ سے یا یہاں جا
اپریل 21تبادلہ : https://my.thoughtexchange.com/795134327.کر آن الئن فکر کا تبادلہ شیئر کرسکتے ہیں
.تک کھال ہے۔ آپ کی شرکت اہم ہے۔ سوچ ایکسچینج کے نتائج کا اشتراک کیے جاییگے
ہم فراہم -اسکول کی حیثیت کےمتعلق معلومات میں تیزی سے تبدیلی آرہی ہے۔ ہمیں جب بھی معلومات موصول ہوگی
کرتے رہیں گے۔ براہ کرم یقینی بنائیں کہ ہمارے پاس فائل پر آپ کا صحیح فون نمبر موجود ہے اور براہ کرم اکثر اوقات
تازہ اپ ڈیٹ ک لئے ویب سائٹ دیکھیں۔
آپ کے تعاون اور جاری اعانت کا شکریہ۔
مخلص،
بوچنیاک ٹی آرون ڈاکٹر
سپرنٹنڈنٹ کے اسکولوں

