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ایجنڈا
میں ٹوٹلز پرسنل
االوقات نظام وار ہفتہ
آمد
رسی اینڈ لنچ
استعمال کا الخالء بیت
برخاست
توقعات کی برتاؤ
سامان اور فراہمی
سواالت
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K-8 ہائبرڈ اپ ڈیٹ: شخصی نشانات میں
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ہفتہ وار نظام االوقات
● کے۔ سے وجہ کی ہونے واپس تعداد کی طلباء

● اور جمعرات ، منگل ، پیر بچہ کا آپ تو ہے کیا اپ سائن لئے کے دن نے آپ اگر
گا۔ آئے اسکول کو جمعہ

● اسکول کو منگل اور پیر بچہ کا آپ تو ہے کیا اپ سائن لئے کے دن نے آپ اگر
ہوگا۔ دراز دور ہفتہ گا۔باقی آئے

● ہے۔ دراز دور لئے کے طلبہ تمام دن کا بدھ
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آمد
اسکرینر صحت
● ل کے علم طالب ہر کو والدین پہلے سے پہنچنے اسکول ہے۔ ضروری جانا اسکرینر ہیلتھ

● بھی دہانی یاد کی میسج ٹیکسٹ کو آپ تو ہیں کرتے اپ سائن کیلئے کرنے موصول پیغامات ٹیکسٹ آپ اگر
ہوگی۔ حاصل

● کریں۔ واپس اور کریں ُپر کو فارم رضاکارانہ کرم براه تو ہیں چاہتے کرنا وصول پیغامات ٹیکسٹ آپ اگر

● ہیں۔ آسکتے نہیں اسکول وه تو ہے ہوجاتا ناکام میں اسکرینر ہیلتھ بچہ کا آپ اگر

● تعلق کا جن ہیں ہوتے عالمات میں بچے کسی اگر اور بچے اس تک وقت اس تو ہے ہوسکتا سے
چاہئے۔ رہنا ہی گھر تک دیکھنے ذریعہ کے ڈاکٹر کو بھائی بہن کسی
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صحت اسکرینر

لئے کے علم طالب کے آپ یا کے آپ یہ آیا کہ ہے ضرورت کی پوچھنے سواالت فوری کچھ سے آپ ہمیں
نہیں۔ یا ہے محفوظ ہونا داخل میں سائٹ ایس پی سی کسی آج
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Health Screener

ہے کیا پیش لئے کے اسکرینر اس نے میں

بالغ مالقاتی یا علم طالب
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Health Screener

کریں منتخب سے میں ذیل مندرجہ کرم براه

علم طالب ایس پی سی
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Health Screener

کریں درج تعلق اپنا سے علم طالب اور پتہ میل ای ذاتی ، نمبر فون اپنا
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Health Screener

کریں فراہم مقصد کا دورے کے علم طالب اپنے کرم براه

حاضری کی اسکول ڈیلی



Clinton

Health Screener

ہوگی۔ کرنی شناخت کی علم طالب اپنے پہلے ہمیں لئے کے بڑھنے آگے

ایس پی سی یا شناخت کی طلباء ایس پی سی کے ان اور پیدائش تاریخ کی علم طالب اپنے کرم براه
کریں۔ فراہم میل ای کا علم طالب
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Health Screener

ہے۔ کی مماثلت سے علم طالب کے آپ ساتھ کے معلومات کرده فراہم کے آپ نے ہم کامیابی

کریں۔ کلک پر کریں شروع لئے کے بڑھنے آگے ساتھ کے اسکرینر ہیلتھ کے آج
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Health Screener

ہے؟ رہا جا اسکول علم طالب کا آپ آج کیا

ہے نہیں میں نگہداشت میری وقت اس علم طالب یا ، نہیں ، ہاں
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Health Screener

گا۔ دورے آج علم طالب کا آپ کا جن کریں منتخب سائٹس ایس پی سی تمام وه کرم براه

کریں ٹائپ میں کلنٹن
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Health Screener

کریں کلک پر اگال اور کریں تصدیق کی مقام اپنے
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Health Screener

آپ سے وجہ کی جس ہے کیا تجربہ کا عالمات کسی سے میں ذیل درج نے علم طالب کے آپ میں گھنٹوں پچھلے
ہیں؟ کرسکتے نہیں منسوب کو حالت کی صحت اور کسی

میں جسم یا پٹھوں ، تھکاوٹ ، قلت کی سانس ، کھانسی ، ہے رہی لگ سردی ، بخار کا زیاده سے اس یا
اسہال ، الٹی یا متلی ، بہنا ناک یا بھیڑ ، سوزش کی گلے ، نقصان نیا کا بو یا ذائقہ ، درد سر ، درد
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Health Screener

کی جس ہے میں رابطے سے قریب ساتھ کے شخص ایسے کسی میں دنوں پچھلے علم طالب کا آپ کیا
نے جس ہے کم بھی سے فٹ لئے کے عرصے زیاده سے منٹ تعریف متعدی وه جبکہ
ہے؟ کیا تجربہ مثبت اندر کے دن پچھلے لئے کے ہیں شکار کا بیماری
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Health Screener

یا آرڈ آرڈر کے ایچ پی ڈی سی ہیلتھ پبلک آف ڈیپارٹمنٹ شکاگو میں دنوں گذشتہ نے علم طالب کے آپ کیا
ہے؟ کیا سفر میں ریاست کسی نامی آرنگ

کریں۔ کلک پر لنک کرم براه لئے کے لینے جائزه کا ریاستوں
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Health Screener

ہے؟ کیا سفر اندرونی میں دنوں پچھلے نے بچے کے آپ کیا
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Health Screener

لئے کے علم طالب اپنے آپ کیا ہیں؟ منتظر پر نتیجے کے ٹیسٹ
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Health Screener

میں دنوں گذشتہ نے علم طالب کے آپ کیا ہے؟ کیا تجربہ مثبت کیلئے
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Health Screener

شکریہ۔ کا آپ لئے کے کرنے مکمل اسکرینر ہیلتھ ڈیلی ایس پی سی
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صحت اسکرینر

● آسکتا اسکول بچہ کا آپ تو ہے جاتی مل اسکرین گرین یا پاس کو آپ اگر
ہے۔

● اسکول بچہ کا آپ تو ہے ہوتی موصول اسکرین سرخ یا ناکام کو آپ اگر
جاسکتا۔ نہیں
○ ہے۔ سکتا جا اسکول سے دراز دور دن اس بچہ کا آپ
○ سے وجہ کی ہونے ناکام میں اسکرینر آپ کہ بتائیں انہیں اور کریں کال کو دفتر کرم برائے

ہیں۔ آسکتے واپس کب آپ کہ گے کریں فراہم رہنمائی مزید ہم اور ہیں



Clinton

داخلی دروازے
لیک گلین اور فیلڈ فیئر دروازه مین
● کمرے کنڈرگارٹن بجے صبح

○
○
○

● روم گریڈ پہال بجے صبح
○

● کمرے کے گریڈ دوسرے بجے صبح
○
○

● کمرے کے جماعت تیسری کر بج صبح
○
○
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داخلی دروازے
فیلڈ فیئر دروازه
● کمره کا کنڈرگارٹن بجے صبح

○
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داخلی دروازے
فیلڈ فیئر دروازه
● کمرے کے جماعت تیسری بجے صبح

○
○
○

● کمرے کے گریڈ چوتھے بجے صبح
○
○
○
○
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داخلی دروازے
دروازه لنک کا میدان کے کھیل دروازه
● کمرے پہلے کے جماعت بجے صبح

○
○
○

● کمرے کے گریڈ دوسرے بجے صبح
○
○

● بجے صبح جینسن محترمہ کمره
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داخلی دروازے
میدان کا کھیل دروازه
● بجے صبح کمرے کے جماعت آٹھویں اور ساتویں

○
○
○
○

میدان کا کھیل دروازه
● بجے صبح سیزلک مسٹر کمره کا جماعت آٹھویں اور ساتویں
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داخلی دروازے
کیلیفورنیا اور ول گرین دروازه
● بجے صبح کمرے کے جماعت آٹھویں اور ساتویں

○
○
○
○

● بجے صبح ہتھوڑا محترمہ کمره کا جماعت ویں اور ویں
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داخلی دروازے
کیلیفورنیا اور گلینیک دروازه
● کمرے کے جماعت ویں اور ویں بجے صبح

○
○
○
○

● کمرے کے جماعت چھٹی اور پانچواں کر بج صبح
○
○
○
○
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:دوپہر کے کھانے اور تفریح
● ہوگی۔ میں روم کالس تفریحی اور کھانے کے دوپہر
● گے۔ جائیں پہنچائے تک رومز کالس ظہرانے
● ہیں۔ سکتے لے بھی لنچ سے گھر طلباء
● گے۔ اتاریں ماسک اپنے لئے کے کھانے کے دوپہر طلباء
● دھو ہاتھ اپنے بعد کے اس اور پہلے سے کھانے کے دوپہر علم طالب

گے۔ کریں صاف
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روم کے استعمال

● گا۔ جائے کیا تفویض روم باتھ ایک لئے کے کرنے استعمال کو کالسوں
● ۔ چاه کرنے استعمال ہی روم باتھ کرده تفویض صرف کو طلباء
● گے۔ ہوں شیڈول وقفے کے روم باتھ
● روم روم پر طور انفرادی کو طلبا اور گی آجائے سامنے صورتحال ہنگامی

ہوگی۔ اجازت کی کرنے استعمال
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پانی کے چشمے

● گے۔ ہوں نہیں استعمال چشمے کے پانی
● گے۔ ہوں دستیاب اسٹیشن فلر بوتل میں اسکول پورے لئے کے پانی
● الئیں۔ بوتل کی پانی لئے کے جانے لے ساتھ اپنے طلباء
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برخاست
● تھے۔ ہوئے داخل میں جن گے ہوں خارج سے دروازوں انہی طلبا
● ہونا ختم پر منٹ بجکر کمرے لئے کے بچنے سے بھیڑ پر دروازوں

گے۔ ہوجائیں شروع
● چھوڑ جائیداد کی اسکول پر طور فوری وه کہ ہے جاتی کی توقع سے طلبا تمام

دیں۔
● ہدایت کی دراز دور انہیں تو ہیں کرتے دیر میں لینے کو بچے اپنے والدین اگر

ہوگی۔ ضرورت کی جانے پر
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برتاؤ کی توقعات
● ذمہ اجتماعی کی طلبہ اور عملے تمام لئے کے رکھنے محفوظ کو دوسرے ایک

ہے۔ ہوتی عائد داری
● گے۔ پہنیں ماسک طلبا اور عملہ تمام تو ہیں کھاتے نہیں کھانا جب
● گے۔ کریں صاف دھو ہاتھ سے کثرت طلباء اور عملہ تمام
● کرسکتے نہیں عمل پر پروٹوکول حفاظتی جو گے کریں مالقاتیں سے طلباء ان ہم

آنا واپس پر تعلیم کی دراز دور انہیں کہ لئے کے کرنے تعین کا بات اس ہیں
نہیں۔ یا چاہئے
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فراہمی اور سامان
● روزانہ ماسک صاف لئے کے رکھنے میں بیگ اپنے وه کہ چاہئے کو طلباء

الئیں۔
● الئیں۔ اسکول روزانہ اسے وه تو ہے کمپیوٹر کلنٹن پاس کے علم طالب کسی اگر
● گے کریں فراہم فون ہیڈ لئے کے علموں طالب سبھی ہم
● گا۔ جائے کیا نہیں اشتراک کا فراہمی
● الئیں۔ وغیره ، کاغذ ، قلم ، پنسل چیزیں بنیادی اپنی وه کہ چاہئے کو طلباء
● گے۔ کریں فراہم سامان دیگر لئے کے کرنے استعمال ہوئے رہتے میں اسکول ہم
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سواالت
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 - اگلی میٹنگ
منگل

فروری شام ساڑھے 3 بجے 2


