
 

 

October 7, 2020 Update 
 

اسکول کے سال کے آغاز کو کامیاب بنانے میں آپ کے عزم اور محنت کے لئے طلبہ ، عملہ اور والدین کا دلی دل سے 
کو سراہتے ہیں۔ طلباء اور اساتذه نے فاصالتی تعلیم شکریہ۔ ہم خاص طور پر اس مجازی دنیا میں اپنے والدین کے صبر 

کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ یہ دیکھنا حیرت انگیز ہے کہ ان غیر معمولی اوقات میں طلبا کتنا سیکھ رہے ہیں اور بڑھ رہے 
 ہیں۔

کے  جب ہم تعلیمی سال کی پہلی سہ ماہی کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں ، ہم آپ کو ضلع کی صحت کی صورتحال
بارے میں ایک تازه کاری فراہم کرنا چاہتے تھے۔ ضلع مقامی اور ریاستی محکمہ صحت کے رہنماؤں پر عمل پیرا ہے۔ 

فیصد سے زیاده  10ٹیسٹ کیسز کی شرح  COVID-19جیکسن کاؤنٹی محکمہ صحت نے سفارش کی ہے کہ اگر مثبت 
سے زیاده ہے۔ میسوری محکمہ صحت کے مطابق ،  than 13ہے تو اسکول کی عمارتیں بند رہیں۔ موجوده مثبت شرح 

طلباء نے مثبت جانچ کی ہے۔ ان میں سے گیاره  93کی حدود میں مجموعی طور پر  HMC-1مارچ کے بعد سے 
 دنوں میں تھے۔ 14معامالت پچھلے 

 

 
 

اور عملے کی صحت اور ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ اب بھی نمایاں کمیونٹی پھیال ہوا ہے۔ اولین ترجیح کے طور پر طلباء 
اکتوبر سے  22دوسرے سہ ماہی کے آغاز پر ، ریڈ ہیلتھ کی حیثیت میں رہے گا ، جو  HMC-1حفاظت کے ساتھ ،

 شروع ہوگا ، جس میں تمام طلباء عملی طور پر سیکھیں گے۔

کے  کے معامالت کی نگرانی کرے گی اور مقامی اور ریاستی صحت COVID-19ضلعی قیادت کی ٹیم ہر ہفتے 
برادری کو اپ ڈیٹ کریں گے اور اگلی صحت کی  HMC-1عہدیداروں کی رہنمائی کا جائزه لے گی۔ ہم ہر ہفتے 

 صورتحال میں جانے سے پہلے کم از کم دو ہفتوں کا نوٹس فراہم کریں گے۔

تحال ہمیں امید ہے کہ مثبت معامالت کی تعداد اس سطح تک کم ہوتی رہے گی جس سے ضلع کو ییلو صحت کی صور
میں جانے کا موقع ملے گا۔ جب ضلع ییلو ہیلتھ اسٹیٹس میں منتقل ہوتا ہے تو طلبا پہلے کالس سے لیکر پہلے کالس کے 

بعد ہائبرڈ ماڈل میں عمارتوں میں واپس آجائیں گے ، پھر تیسری جماعت آٹھویں جماعت کے بعد ہائی اسکول کے بعد 
 ہوگی۔

یکی مدد کی ضرورت ہو یاد دہانی کے طور پر ، اگر آپ کو تکن
۔ کھانا منگل اور جمعرات  پر پہنچیں macbookhelp@hickmanmills.org یا ipadhelp@hickmanmills.org تو

 ۔ پاسکتی ہیں یہاں کو دستیاب ہوتا ہے۔ کھانے کے بارے میں مزید معلومات



 

 

 ۔ پر دستیاب ہیں ویب سائٹ اور مالی مدد سمیت وسائل بچوں کی دیکھ بھال

آپ نے صبر و تحمل اور تعاون کی بدولت شکریہ ادا کیا ہے جب ہم وبائی امراض کو پیش کرنے والے تمام چیلنجوں کے 
 ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔

 
 


