
  
 
 

 ہائی برڈ لرننگ  کا نمونہ  معلوماتی صفحہ: 

 چلی  ہائبرڈ لرننگ پیش کرے گا -چرچ ویل 

ایسا نمونہ جس سے ہمارے طلباء اور عملے کی صحت اور حفاظت  زیادہ ہوجائے گی۔  

 یہ فیصلہ مبنی تھا

 کی جانب سے ہدایت:

 نیویارک اسٹیٹ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ 

 ہیلتھآف نیویارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ 

 منرو کاؤنٹی محکمہ صحت

ہائبرڈ لرننگ ماڈل ایک وقت میں کالس رومز ، بسوں اور داالنوں میں طلبا کی تعداد کو 

 کم کرتا ہے۔ مخصوص دن پر ، کچھ طلباء 

دور  رہ کر پڑھیں گے جبکہ دوسرے اسکول میں حاضر ہوکرتعلیم حاصل کریں 

 ی کے ساتھ مشروط ہےگے ہمارے دوبارہ کھولنے کی منصوبہ بندی  تبدیل

 COVID 19 کےکمیونٹی پرپھیالؤ پر منحصر ہے۔ 

 
 طلباء چار سینیٹس گروپس میں ہوں گے

 

 ---ہائبرڈ لرننگ ماڈل شیڈول  ---
 

 ریموٹ  لرننگ    اسکول جانا ہے:

 30،2020مطبوعہ؛ جوالئی 

پیر اور منگل کو اسکول میں حاضر ہوں گے، ریموٹ لرننگ بدھ ،  :(A-Lسینٹس اے )آخری نام 

 جمعرات اور جمعہ کو ہوگی۔

جمعرات اور جمعہ کو اسکول حاضر ہوں گے ریموٹ لرننگ پیر ، منگل  (:M-Z سینٹس بی )آخری نام

  اور بدھ کو ہوتی ہے۔

پیر  منگل،جمعرات اور جمعہ کو  کو سینٹس سی )مخصوص پروگرام کی ضروریات کے حامل طلبا(: 

 اسکول مینحاضر ہوں گےریموٹ لرننگ بدھ ، کو ہوگی۔

 طلبا جو ہردن  ریموٹ لرننگ کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ سینٹس ڈی:

 جمعہ کو اپنے اسکول میں کام کریں۔ -پیر  سینٹس عملہ:

 
تمام طلباء بدھ کے روز گھر سے ہی پڑھیں گے تاکہ اسکولوں کی اچھی طرح سے صفائی اور جراثیم 

شہ ورانہ ترقی اور کشی کی جاسکے ، جبکہ اساتذہ اور عملہ دور سے طلباء کے ساتھ مشغول ہوں ، پی

 باہمی منصوبہ بندی میں حصہ لیں۔

تعلیمی سال کے لئے دوبارہ  2020-21

کھولنے کے لئے ، تمام نیویارک اسکول 

 کو الزمی طور پر:

  تعلیمی مساوات کو یقینی

 بنانے

روزانہ اساتذہ / طالب علموں 

کے مابین بات چیت کی 

 فراہم کریں سہولت

مناسب سماجی دوری کو 

 برقرار رکھیں

 طبی جانچ کا اجراء کریں

تمام طالب علموں اور 

عملے کو چہرا ڈھانپنے 

 کی ضرورت  ہے

اسکولوں اور بسوں کو 

باقاعدگی سے صاف اور 

 جراثیم سے پاک رکھیں

صحیح ہاتھوں کی 

صفائی اور 

چھینکنےکے آداب کو 

 فروغ دیں


