
 

کو ہدف بنانے کے منصوبے کی منظوری دیدی   2021جنوری  19ہیک مین ملز اسکول ڈسٹرکٹ بورڈ آف ایجوکیشن نے 

جب طلباء نے ہائبرڈ شیڈول پر ییلو ہیلتھ اسٹیٹس میں اسکولوں کی عمارتوں میں واپسی کا آغاز کیا تھا۔ اس تاریخ کو 

کے آس پاس کے   COVID-19قابلیت کینساس سٹی کے عالقے میں طلباء اور عملے کو اسکول میں رپورٹ کرنے کی 

کے رجحانات  COVID-19جنوری تک کی قیادت میں ، ضلعی قیادت کی ٹیم ہر ہفتے  19متعدد عوامل پر منحصر ہے۔ 

 کی نگرانی کرے گی اور مقامی اور ریاستی صحت کے عہدیداروں کی رہنمائی کا جائزہ لے گی۔

ب ضلع ییلو ہیلتھ اسٹیٹس کی طرف منتقل ہوتا ہے تو طلبا پہلے کالس سے لیکر پہلے کالس یاد دہانی کے طور پر ، ج

کے بعد ہائبرڈ ماڈل میں عمارتوں میں واپس آجائیں گے ، پھر آٹھویں جماعت کے بعد تیسرا ہائی اسکول ہوگا۔ براہ کرم 

 ذیل کے شیڈول کا حوالہ دیں۔

 ی ہےجنوری تک جار  8تمام فاصالتی تعلیم جمعہ ،  •

 جنوری بروز پیر  11 •

o  تمام طلبا کے لئے فاصالتی تعلیم جاری ہے 

 جنوری 19منگل ،  •

o PK-2  دن / ہفتہ عمارتوں کو اطالع دیتے ہیں 4گریڈ کے تمام طلبا 

o برک اینڈ کریٹنٹن طلباء ہائبرڈ شیڈول پر عمارتوں کو اطالع دیتے ہیں 

 جنوری بروز پیر  26 •

o  یں جماعت کے طلباء عمارتوں کو اطالع دیتے ہیںآٹھو -ہائبرڈ شیڈول کے مطابق تیسری 

 یکم فروری بروز پیر  •

o  بارہویں کے طلباء نے ہائبرڈ شیڈول پر عمارتوں کو اطالع دی -نویں 

 اضافی معلومات جلد ہی آئیں گی جس میں آپ کا طالب علم کن ہائبرڈ ماڈل میں پرسنٹ اسکول میں شرکت کرے گا۔ 

HMC-1  ے سمسٹر میں طلبہ کو پیش کیا جائے گا۔ ورچوئل لرننگ میں داخلہ لینے کے  ورچوئل لرننگ پروگرام دوسر

 طریقوں کے بارے میں ہدایات کے لئے براہ کرم اپنا ای میل دیکھیں۔

ہمیں امید ہے کہ مثبت معامالت کی تعداد اس سطح پر کم ہوجائے گی جس سے ضلع کو زرد صحت کی صورتحال میں  

مقامی اور ریاستی صحت کے عہدیداروں کے ساتھ ساتھ سی ڈی سی کی رہنمائی پر  جانے کا موقع ملے گا۔ ہم آپ کو

عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں جس میں بڑے اجتماعات سے گریز کرنا ، ماسک پہننا اور اچھی طرح سے حفظان  

 صحت پر عمل کرنا ہے۔ 

 شکریہ

  

 


