
HMC-1 سرپرست اور والدین  
 

 کے منصوبوں ساالنہ کو آپ ہم تو ہیں کرتے آغاز کا اسکولوں کوٹ اگست 24 ہم جب

 کو حصے اہم اپنے اور ہیں کرتے فراہم کاری تازہ آپ جب ہیں دیتے جانکاری میں بارے
ہیں سخت میں سلسلے اس قائدین ضلعی۔ ہیں چاہتے کرنا حاصل  

 سے سب کا جانے" لوٹ سے طرف کی سیکشن" لئے کے سالوں تعلیمی 2020-2021

۔طریقہ محفوظ  
 شکریہ بھی کا فورس ٹاسک داخلہ دوبارہ پر والدین ہم۔ شکریہ لئے کے آپ سروے حالیہ

، ہے کرنا ادا  
 تیار تیار ل کے مدد پر طور رضاکارانہ بندی منصوبہ کی ممبران کمی اور عملہ ، اساتذہ

۔ہے  
 ساتھ 449 پیچھے 2 تعداد کی معامالت 19 کوویڈ ، ہے ہوا بیان میں گراف واقعی کہ جیسا

ہیں ہیریٹیٹی ہوئی بڑھتی  
 متناسب غیر وائرس۔ اموات 38 اور کیس اور ایم ، سٹی کینساس کو 2020 ، جوالئی 10

 ہے
۔کرنا متاثر کو اقلیتوں  
 کا" جائیں واپس پر سیکشن" پاس اپنے ہم ساتھ کے معامالت ہوئے بڑھتے کے وائرس

 ہوتی ضرورت اضافی کچھ کو آپ اور ہیں کرتے کوشش آخری کی کرنے مکمل منصوبہ
۔ہے  

HMC-1 ہے گیا کہا لئے کے کرنے منتخب کو کنبیو  
۔سے اختیارات دو  

آپشن کا طلبا HMC-1 روایتی :A آپشن  B: HMC-1 اسکول لرننگ ورچوئل  
روایتی ، سے اگست 24  HMC-1 ہیں طلباء  

HMC-1 ۔ہے گئی رکھی بنیاد کی گھروں میں اسکولوں  
موجودہ موجودہ V موجودہ موجودہ موجودہ  CO CO V........................ 

ہیں کرتے حاصل ہدایات میں بارے کے طلباء ، سٹی کینساس  
ہے امکان زیادہ بہت یہ۔ نہیں کوئی سے میں طریقوں تین  

HMC-1 " ہیں دستاویزات والے ہونے شروع میں مرحلے کے سیکشن فاصالتی" سرخ  
کر ہٹ سے پابندی کی اضالع مبنی پر شمار و اعداد ہمارے  

ہیں کرتے گفتگو میں اس اور ہیں میں مراحل تین جن جن ہم  
۔گے ہوں بدالؤ وہ ہی ساتھ کے کمی میں تعداد کی کیسوں کوویڈ  

کریں حاصل ہدایات سے طلبہ - تعلیم فاصالتی  
ٹچر روم ہوم کے گاہوں رہائش میں گھر  

ہے طلب کی کمپنیوں میں طلبہ متبادل - لرننگ مصنوعی  



حفاظت اور صحت( دن 2 کم سے کم ہفتہ ہر) ہفتے ہر  
جانا رکھی تدابیر احتیاطی لئے کے طلبہ میں حاضری  
تصاویر ، سینیٹائزر ، دوری جسمانی  

برتری کی طلباء ، دھواں بار بار میں گھر  
۔وغیرہ ماسک پہلیاں کی طلباءیوں اور عملے ، مہاسے  

( کریں اختیار تدابیر احتیاطی متعلق سے حفاظت اور صحت - سامنے آمنے( الئن آن  
نہیں ساتھ کے اس لیکن ہے شامل رکھنا جگہ لئے کے حاضری میں طلباء  

کنٹینمنٹ ، دھواں بار بار ، ستھرا صاف: محدود  
اور ماسک پہلواں ور پیشہ کی عملے ، طلباء طاللے کم والے گھر  

وغیرہ ، طلباء  
جگہ بھی کسی  HMC-1 ہے نہیں رپورٹ کو عمارت کی اسکولوں  

والے کرنے انتخاب کا منتقلی والدین. )نقطہ دوران کے سمسٹر ایک ) 
آپشن میں شروعات کی سمسٹر بڑے ایک  A.) 

ہیں نہیں دستاویزات کیا تفویض ٹیچر ورچوئل ایک کو علمی طالب  
ہے سند کا گریڈر چوتھا ایک: پر طور کے مثال۔ )مالزمت میں اسکول کے گھر ہمارے  

ہیں کیا سیٹ کو اساتذہ مجازی لیکن ہیں پذیر رہائش میں عالقوں کے وارفورڈ  
" ۔ہے واقع میں انجیل ) 

ہیں کرتے حاصل ہدایات/  کورس کورس تیسرے کسی علم طالب  
(۔پالٹو یا ایڈوپنشن ، ایڈمنٹم یعنی) فروش پارٹی  

ل کرنا بندی منصوبہ سے اہتمام مناسب طریقے ل کے سالوں تعلیمی آئندہ  families 
ہے کرنا عہد پابند پر طور مکمل ، کنبے  

تک جوالئی 15 ، بدھ( دسمبر تا اگست) سمسٹر کا لرننگ ورچوئل یا روایتی  
ہیں ہوسکے نہیں تبدیل میں لرننگ روایتی بٹور سے عملے آپ ، جوالئی 15  

۔گی ہو فہرست کی پروگرامنگ لئے کے طلبا تمام  
۔ کریں منتخب کو انتخاب اس ، بھریں کوٹ 2020 جوالئی 15 کو فارم اس کرم راست براہ

ہے رکھتا دلچسپی کی آپ جو  
ہیں دیتے بھر کو علم طالب ہر آپ تو ہیں ہوتے علم طالب زیادہ سے پاس آپ اگر کنبہ  

 اضافی کرم براہ تو ہوجائیں مکمل دن کے جمعہ پر فارم کے آپ جب بار ایک گھریلو
کریں جمع  
۔فارم لئے کے علم طالب ہر کے گھر کے آپ  

۔بھیجیں pio@hickmanmills.org سواالت  
۔شکریہ کا آپ شک ل کے تعاون اور صبر آپ  


