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ایجنڈا

● کاری تازه کی اسکول پری
● ڈیٹ اپ سیفٹی
● مجموعی شخصی میں موجوده
● منٹ تدریسی
● سواالت
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پری اسکول کی تازه ترین معلومات
کے اسکول پری ہمارے
ہفتے گذشتہ نے طلباء
سیکھنا پر طور ذاتی
تھا۔ کیا شروع
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سیفٹی کی تازه ترین معلومات

● نے پاسبانوں ہمارے تھے۔ گئے پہنچائے پیوریفائر ایر کو جمعہ گذشتہ
جاری بھی آج اور کیا شروع رکھنا میں کمروں تمام انہیں روز کے جمعہ
ہے۔

● میں اسکول بجے صبح کل انسٹالر اور ہیں آگئے حصے کے کھڑکیوں
کی روم کالس تمام کی عمارت مرکزی سے اس گا۔ کردے شروع کرنا کام
ہیں سکتی کھل سے آسانی کھڑکیاں
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K-8 ہائبرڈ اپ ڈیٹ: شخصی نشانات میں

● طلباء کے پی
● طلباء
● طلباء جماعت پہلی
● طلباء جماعت دوسری
● طلباء جماعت تیسری
● طلباء جماعت چوتھی
● طلباء جماعت پانچویں
● طلباء جماعت چھٹی
● طلباء جماعت ساتویں
● طلباء جماعت آٹھویں
● طلباء کل
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والدین کے لئے ہدایت نامہ دوباره کھولنا

دن کے بدھ سوائے ہائبرڈ
● میں سان

○ دن میں ہفتے ، گھنٹے دن ہر میں ایام کے اسکول
○ کی منٹ کی سیکھنے آزاد اور منٹ کے ہدایت کی وقت اصل میں ڈےس ہوم

سرگرمیاں
● ریموٹ

○ تعلیم آزادانہ کی منٹ اور ہدایت کی وقت اصل کی منٹ

https://docs.google.com/document/d/1WiowUgd1T-bYdBeYbOkwfb07bvl4VOlKx5Z2ECjU1IA/preview
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والدین کے لئے ہدایت نامہ دوباره کھولنا

بدھ ہائبرڈ
● گے ہوں ریموٹ طلبا مام

○ منٹ کے ہدایت کی وقت اصل
○ سرگرمیاں آزادانہ کی سیکھنے منٹ

● ل کے منصوبے کے ہدایت پاس کے اساتذه روز کے بدھ
ہوگا۔ وقت اضافی

https://docs.google.com/document/d/1WiowUgd1T-bYdBeYbOkwfb07bvl4VOlKx5Z2ECjU1IA/preview
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مضمون فی الحال ہائبرڈ - ریموٹ ہائبرڈ

 صحت کے پروٹوکول پر
 عمل کرنے کی اجازت
 دینے کے لئے تبدیل

کرنے کے تابع۔

خواندگی

ریاضی

سائنس

سماجی سائنس

تعلیمی افزودگی

آرٹ ، موسیقی یا پیئ

کل منٹ

K-2 منٹ
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Grades 3-4 Minutes
مضمون فی الحال ہائبرڈ - ریموٹ ہائبرڈ

 صحت کے پروٹوکول
 پر عمل کرنے کی

 اجازت دینے کے لئے
تبدیل کرنے کے تابع۔

خواندگی

ریاضی

سائنس

سماجی سائنس

تعلیمی افزودگی

آرٹ ، موسیقی یا پیئ

کل منٹ
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Grades 5-8 Minutes
مضمون فی الحال ہائبرڈ - ریموٹ ہائبرڈ

 صحت کے پروٹوکول پر
 عمل کرنے کی اجازت

 دینے کے لئے تبدیل کرنے
کے تابع۔

خواندگی

ریاضی

سائنس

سماجی سائنس

تعلیمی افزودگی

آرٹ ، موسیقی یا پیئ

کل منٹ
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والدین کے لئے ہدایت نامہ دوباره کھولنا

:بیک وقت ہدایت
● اس دوران شخصی طور پر اور دور دراز طلبا مل کر سیکھیں گے۔
●  اساتذه اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تمام طلبا کو اپنے ہم جماعت کے ساتھ بات چیت کرنے

اور ان کی تعلیم پر اعلی معیار کی ہدایت اور رائے حاصل کرنے کے مواقع ملیں گے۔
●  اگلے ہفتے جب آپ اسکول کے دن کے اندر بیک وقت تعلیم دیں گے تو آپ کے بچے کا استاد

آپ کے ساتھ شریک ہوگا

https://docs.google.com/document/d/1WiowUgd1T-bYdBeYbOkwfb07bvl4VOlKx5Z2ECjU1IA/preview
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اگلے ہفتے کے لئے شیڈول

●  ہم we اپنے کمروں کی منصوبہ بندی اور تیاری کا آغاز کرنے کے ل plan اساتذه طلباء کے ل
اگلے ہفتہ میں اپنے نئے بدھ کے شیڈول پر عمل پیرا ہوں گے۔

●  دیکھیں طلباء اپنے تمام اساتذه کو صبح 8:30 سے 11:30   بجے تک ایک مختصر مدت کے لئے
گے۔

● اس دوران اساتذه شام ساڑھے باره تا ساڑھے تین بجے تک متوازن کام مکمل کریں گے۔
●  اساتذه اسائنمنٹ کے بارے میں ای میلز یا مختصر سواالت کے جوابات کے لئے دستیاب ہوں گے

، لیکن تمام طلباء دوپہر کے لئے متضاد ہوں گے
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سواالت
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اگلی میٹنگ۔ منگل 26 جنوری شام ساڑھے 3 بجے


