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ایجنڈا
● پری اسکول کی تازه کاری
● ہائبرڈ اپ ڈیٹ
● حفاظت میں بہتری
● سواالت
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پری اسکول کی تازه ترین معلومات

پیر ، 11 جنوری ، ہم نے اپنے 11 اسکول کے طلبا کو ذاتی طور پر سیکھنے کے لئے خوش آمدید کہا۔

ہمارے پی کے عملے نے دن بھر ہر ایک کو محفوظ رہنے کو یقینی بنانے کے لئے سخت محنت کی ہے۔
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K-8 ہائبرڈ اپ ڈیٹ: شخصی نشانات میں

● ی کے - 11 طلباء
● K - 31 طلباء
● پہلی جماعت - 35 طلباء
● دوسری جماعت - 35 طلباء
● تیسری جماعت - 50 طلباء
● چوتھی جماعت - 42 طلباء
● پانچویں جماعت - 34 طلباء
● چھٹی جماعت - 33 طلباء
● ساتویں جماعت - 36 طلباء
● آٹھویں جماعت - 43 طلباء
● کل 1/12/21 تک - 350 طلباء
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K-8 ہائبرڈ اپ ڈیٹ: داخلہ

 /cps.edu والدین روزانہ ہیلتھ اسکرینر
ہیلتھ اسکرینر پر مکمل کریں گے ۔

 ہم فی الحال اسکرین شاٹس کے ساتھ
 متعدد زبانوں میں ایک قدم بہ قدم ہدایت
نامہ جمع کرنے پر کام کر رہے ہیں۔

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://chicagopsprod.service-now.com/health
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://chicagopsprod.service-now.com/health
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://chicagopsprod.service-now.com/health
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K-8 ہائبرڈ اپ ڈیٹ: داخلہ

●  گریڈ کے والدین کو اپنے بچے کو اسکول النے کی بہت حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ
 یہ یقینی بنایا جاسکے کہ ان کے بچے نے صحت کی جانچ پڑتال اور درجہ حرارت چیک
پاس کیا ہے۔

●  عمارت میں داخل ہونے کے بعد عملہ کا ایک ممبر ہیلتھ اسکرینر پیش کرنے کے لئے
جانچ کرے گا اور طالب علم کا درجہ حرارت لے گا۔

● اگر درجہ حرارت 100.4 سے کم ہے تو طالب علم اپنے کالس روم میں جاری رہے گا۔
●  اگر درجہ حرارت 100.4 سے زیاده ہے تو طالب علم کو نگہداشت کے کمرے میں لے

جایا جائے گا اور ان کے والدین انہیں لینے کے لئے بالیا جائے گا۔
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K-8 ہائبرڈ اپ ڈیٹ: عمومی معلومات

● ر ایک کو دن بھر ماسک پہننے کی ضرورت ہوگی سوائے اس کے کہ جب کھاتے ہو۔
● طلباء اپنے کالس روم میں لنچ کھائیں گے۔ گھر کے کھانے کی اجازت ہے۔
● اساتذه کالس رومز تبدیل کریں گے لیکن طلبا اپنے ہوم روم میں ہی رہیں گے۔
●  طلبا کو پانی کی بوتلیں النے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ پہلی اور دوسری منزل میں پانی کی

بوتل بھرنے والوں کو شامل کیا گیا ہے۔
●  نامزد باتھ روم ہوں گے اور جب وه استعمال ہوں atedکالس رومز میں استعمال کرنے کے ل

گے۔
●  جب ممکن ہو اساتذه طلباء کو رخصت کے لئے باہر لے جائیں گے۔ تعطیالت کے دوران طلباء

معاشرتی دوری برقرار رکھیں گے۔
● شیڈولنگ کے بارے میں مزید معلومات آئنده ہفتوں میں شیئر کی جائیں گی۔
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K-8 ہائبرڈ اپ ڈیٹ: برخاست

●  الدین کو سہ پہر 3: 15 بجے تک اسکول پہنچنے کی ترغیب دی
جاتی ہے۔

● کمرے داخل ہوتے ہی اسی دروازے سے خارج ہوجائیں گے۔
●  ہم معاشرتی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لئے مسترد ہوجائیں

گے۔
●  طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وه برخاست ہونے پر فوری طور

پر اسکول کا عالقہ چھوڑ دیں۔
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حفاظت میں بہتری

 سینیٹائزر اسٹیشن
 عمارت میں اور تمام
 کالس رومز میں نصب
ہیں۔

 ہر کمرے میں جراثیم ُکش
 والے مسح کے ٹب رکھے
ہوئے ہیں

 ایئر پیوریفائر ہر کالس روم میں
ہوں گے
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حفاظت میں بہتری - اشارے
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سواالت
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اگلی میٹنگ۔ منگل 19 جنوری شام ساڑھے 3 بجے


