
 

 اہِل خانہ کے لیے
 یموٹ لرننگ کا ایک جائزہر
 

آپ کے بچے کی گھر پر تعلیم کی معاونت کرنے کے لیے معلومات اور 
 تجاویز
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 مندرجات کی فہرستریموٹ لرننگ 
تک کے بچوں کو  12ذیل کی پیشکش میں پیدائش سے لے کر گریڈ 

امل انکی ریموٹ لرننگ میں مدد کے لیے اہم معلومات اور وسائل ش
 ہیں۔

 
 سالئڈ نمبر حاضرین   لیبل

 

سال   5سالہ  4سالہ اور  3شیر خوار، نونہال، 

 کی عمر کو پہنچ رہے ہیں۔ 
7 - 3 

 

 8 - 19 میں طلبا  12کنڈرگارٹن تا گریڈ 

 

 20 - 30 محکمئہ تعلیم میں تمام طلبا 



 

 3 Birth-5 

 کے لیے ریموٹ لرننگ 5پیدائش تا 
 سال کی عمر کو پہنچ 5سالہ  4الہ اور س 3ذیل کے جز میں شیر خوار، نونہال، 

 مخصوص معلومات شامل ہیں۔رہے بچوں سے 
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نوعمر بچوں کے لیے ریموٹ لرننگ کیسی نظر  
 آتی ہے؟

 
کھیلنا پسند  چیز سے یاد رکھیں بچے کسی بھی وقت، کہیں بھی اور کسی بھی

تے کرتے ہیں۔ جب وہ کھیلتے ہیں، وہ اپنے اردگرد کی دنیا کے بارے میں سیکھ
 ہیں اور اہم صالحیتوں کی مشق کرتے ہیں۔ 

 
آپ کا گھر پہلے ہی سیکھنے کے مواقع سے بھرپور ہے۔ آپ ذیل کے ذریعے  

 اگلی سالئیڈز پر تدریس میں مدد کے لیے وسائل کی چھان بین کرسکتے ہیں:
م ے آپ کی اور اہل خانہ کی مناسبت سے روزمرہ کا ایک معمول بنا کر تاکہ ہر ایک کو معلو اپن  •

 رہے کہ کیا توقع رکھنا چاہیے۔

اپنے بچے کی فون کالز اور وڈیو کالز کے ذریعے دوسروں سے رابطے میں رہنے میں مدد  •
 ہیں۔کرکے۔ مستحکم تعلقات بچوں کو مضبوط رہنے اور پروان چڑھنے میں مدد کرتے 

کیوں میں بات کریں کہ اسکول  ( اور اس بارےCOVID-19وائرس )اپنے بچے سے نوئیل کرونا  •

 بند ہیں۔

 کھیل کے ذریعے متعدد مواقع فراہم کریں۔ •
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نوعمر بچوں کے لیے سرگرمیاں 

میں  صفحے کا جائزہ لیں اس بارے گھر پر تعلیم ابتدائی طفولیت:
رہنمائی کے لیے کہ نوعمر بچوں کی گھر پر تعلیم میں کیسے مدد کریں۔

ں عمر اور موضوع کے لحاظ دستاویز می ابتدائی طفولیت تدریسی وسائل گھر پر تعلیم:  •
سے سرگرمیاں منظم کی گئی ہیں۔ ان سرگرمیوں میں کسی سامان کی ضرورت نہیں یا 

ایسا سامان جو آسانی سے گھر پر پایا جاسکتا ہے۔

یم میں اعانت کے لیے ے بچے کی تعلصفحے پر اپن   اضافی وسائل گھر پر تعلیم: •
ن بین کرسکتے ہیں۔ اس میں ُپرتفریح ڈجیٹل اور آن الئن سرگرمیوں کی بھی چھا

نیویارک شہر پروگرامز اور خدمات، اور مددگار والدینیت کی معلومات بھی شامل ہیں۔

 ںی کر مالحظہ :سرخیاں شہ خاص
 اوقات کے روزمرہ صفحہ سی وائی این اپ گروئنگ 

لیے۔ کے کرنے شامل سرگرمیاں کی نشوونما ذہنی میں

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/early-childhood
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/early-childhood
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/early-childhood
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/early-childhood
https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/learn-at-home-2020/early-childhood-family-activities-accessible.pdf?sfvrsn=4722c315_4
https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/learn-at-home-2020/early-childhood-family-activities-accessible.pdf?sfvrsn=4722c315_4
https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/learn-at-home-2020/early-childhood-family-activities-accessible.pdf?sfvrsn=4722c315_4
https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/learn-at-home-2020/early-childhood-family-activities-accessible.pdf?sfvrsn=4722c315_4
https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/learn-at-home-2020/early-childhood-family-activities-accessible.pdf?sfvrsn=4722c315_4
https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/learn-at-home-2020/early-childhood-family-activities-accessible.pdf?sfvrsn=4722c315_4
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/additional-resources-for-families
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/additional-resources-for-families
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/additional-resources-for-families
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/additional-resources-for-families
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کے بارے  COVID-19نوعمر بچوں سے 

 یں بات کرنام

کیسے بات چیت   رے میںکے با COVID-19اپنے بچے سے  

بند ہونے کے دوران ول اسک کریں اس بارے میں معلومات اس

 میں پائیں۔  ے رہنمائینوعمر بچوں کے خاندانوں کے لی

یہاں پر دیکھ سکتے  آپ کرونا وائرس کے بارے میں جدید معلومات
صفحہ،  کرونا وائرس جدید معلومات گروئنگ اپ این وائی سی: ہیں:

بشمول جدید ترین معلومات برائے: 
بچوں کی دیکھ بھال  •

 کھانا •

 رہائش •

 جذباتی اعانت •

 دیگر اہم اعانتیں  •

https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/guidance-for-families-of-young-children-during-school-closures-for-covid-19.pdf?sfvrsn=5a5396da_6
https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/guidance-for-families-of-young-children-during-school-closures-for-covid-19.pdf?sfvrsn=5a5396da_6
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/coronavirus-updates/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/coronavirus-updates/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/coronavirus-updates/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/coronavirus-updates/
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پروگرام عملے سے  اپنے نوعمر بچے کے 
 رابطہ کرنا 

آپ ان سے کی اعانت کے لیے دستیاب ہے۔ آپکے بچے کا پروگرام عملہ آپ
 ذیل کے بارے میں بات کرسکتے ہیں:

 ایک روزمرہ کا معمول قائم کرنا •

ایک سرگرمی کی خوشی منانا جس کو آپ اور آپ کے بچے نے مکمل کیا ہے •

 سواالتگھر پر علم حاصل کرنے کے متعلق اپ کے  •

جائیں گے۔ یہ ہفتہ وار رابطے آپ کے بچے کی حاضری کے طور پر گنے •

پروگرام عملے سے آپ کی ترجیحی زبان میں ابالغ )فون، ای میل، یا دیگر  
 ڈجیٹل ابالغ( 

پروگرام میں فراہم کردہ باہمی ریموٹ لرننگ رابطوں میں حصہ اگر آپ کا بچہ ہمارے  •
لینےکے قابل نہیں ہے، پروگرام کو مطلع کریں اور وہ آپ کے خاندان کی ضروریات کے 

 کا بندوبست کریں گے۔ مطابق سہولیات

ہے۔ جاتی دی تجویز کی کرنے رابطہ بار دو میں ہفتے سے والدین یا بچے ہر کو  عملے
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K-12ریموٹ لرننگ برائے 
کے طلبا کے لیے مخصوص  12ذیل کے جز میں کنڈرگارٹن تا گریڈ 

 معلومات شامل ہیں۔
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ریموٹ لرننگ: 

ریموٹ لرننگ آپ کے بچے کو اپنے اساتذہ سے آن الئن  •
تدریس جاری رکھنے کا موقع دیتی ہے۔ آپ کا بچہ گھر سے 

 کرسکے گا۔ویضات مکمل اسباق میں شرکت اور تف

آپ کا بچہ ریموٹ لرننگ تک کمپیوٹر، فونز، اور ٹیبلیٹ کے   •
 ذریعے رسائی حاصل کرسکتا ہے۔

ہر اسکول کا ریموٹ لرننگ کے لیے اپنا آن الئن پلیٹ فارم  •
کالس روم استعمال کرتے  Googleہے۔ بہت سے اسکول 

 ہیں۔
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ریموٹ لرننگ کیسی نظر آتی ہے؟

یا دونوں  ("synchronous“)" ہمہ وقت، "("asynchronous“)کسی بھی وقت" ٹ لرنگ "آپ کا بچہ ریمو

 سے کر سکتا ہے۔  طریقوں کے امتزاج

اسباق میں حصہ  اپنے منتخب کردہ وقت کے دورانتدریس میں، اپ کا بچہ ( asynchronous) کسی بھی وقت

 لیتا ہے۔ 
ب، اور اپنے ہمسروں ے لیے ایک مواد کا انتخاوڈیوز، طلبا کے مطالعے کاسباق پہلے سے ریکارڈ کردہ  ●

کے ساتھ آن الئن مباحثے کے بورڈز ہوسکتے ہیں۔

شیڈول کردہ وقت تدریس میں، آپ کا بچہ اپنے استاد اور ہمسروں کے ساتھ ایک  (synchronous) ہمہ وقت

 اسباق میں حصہ لیتا ہے۔ کے دروان
ایک دوسرے کو وڈیو کیمرہ استعمال کررہے ہیں اور  نظر آسکتے ہیں جیسے اساتذہ اور طلبااسباق ایسے  ●

جواب دے رہے ہیں۔
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K-12 طلبا کے لیے سرگرمیاں

صفحے پر ایسا مواد اور وسائل ہیں   سرگرمیاںطلبا کے لیے ہمارے 
چے کی گھر پر تعلیم میں استعمال کرسکتے ہیں۔ جو اہِل خانہ اپنے ب

۔ ں یہ ابیدست اں یسرگرم ےی شعبے کے ل ینیسطح اور مضام ڈیہر گر 

بچہ اسکول  ایہ سرگرمیاں اس تعلیم کی جگہ نہیں لیتی ہیں جو آپ ک
میں ہوتے ہوئے سیکھتا ہے یا اپنے اساتذہ کے ساتھ ریموٹ لرننگ  

 کے دوران سیکھتا ہے۔ 

کی  انگریزی زبان کے متعلمین اور  خاص ضروریات کے حامل طلبا 
مدد کے لیے بھی سرگرمیاں موجود ہیں۔ 

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/diverse-learning-for-special-populations
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/multilingual-learners-and-english-language-learners
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/diverse-learning-for-special-populations
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/diverse-learning-for-special-populations
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/diverse-learning-for-special-populations
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/diverse-learning-for-special-populations


@nycstudents.net 
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ریموٹ لرننگ پورٹل 

پر آپ کے بچے کی آن الئن تدریس کے تمام   ریموٹ لرننگ پورٹل
 وسائل موجود ہیں۔ 

محکمئہ   طلبا کو ریموٹ لرننگ پورٹل میں الگ ان کرنے کے لیے اپنا
ہوگا۔ اس اکاونٹ کے آخر میں  درکار تعلیم طالب علم اکاونٹ 

“@nycstudents.net”  ہوتا ہے۔
 طالب علم اکاونٹ خودکار سروس پاس ورڈ  یا صارف نامپ اپنے بچے کا آ •

 صفحے پر ڈھونڈ سکتے ہیں۔

اپنے بچے کے  ( نمبرOSISطالب علم شناختی ) عددی 9پنے بچے کا ا آپ •

پر دیکھ سکتے ہیں۔ اکاونٹ NYCSA رپورٹ کارڈ ، طالب علم آئی ڈی کارڈ، یا

مزید

https://idpcloud.nycenet.edu/usc/
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts
https://idm.nycenet.edu/students/start.form
https://idm.nycenet.edu/students/start.form
https://idm.nycenet.edu/students/start.form
https://mystudent.nyc/
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پورٹل میں کیا ہے؟ریموٹ لرننگ 

تو جب آپ کا بچہ ریموٹ لرننگ پورٹل میں الگ ِان کرے گا 
 اس کو تین اہم تعلیمی وسائل تک رسائی ہو گی۔

• Google کالس روم

 TeachHubٹیک ہب  •

365مائیکرو سافٹ آفس  •
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Google کالس روم

Google ایک آن الئن پلیٹ فام ہے جہاں طلبا:  کالس روم

 مفوضہ کام مکمل اور جمع کرواتے ہیں  •

 ق میں شرکت کرتے ہیں بااس •

 اپنے اساتذہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں  •

اپنے کالس کے کام کو آن الئن فولڈرز میں رکھتے ہیں۔  •

آپ

https://classroom.google.com/
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Google میں دستیاب وسائل

Google  کالس روم کے عالوہ، آپ کے بچے کے پاس خود کار طور

پلیٹ فارم پر کئی آن الئن وسائل کے لیے اکاونٹ ہے۔   Googleپر 

 میں ذیل شامل ہیں : کچھ
• Docs دستاویز کا جائزہ لینے اور ان کو تیار کرنے کے لیے۔ 

• Gmail ای میلز کے لیے۔

• Drive ان کی آن الئن فائلوں کو محفوظ کرنے کے لیے۔

• Slides پیشکشوں کا جائزہ لینے اور ان کو تیار کرنے کے لیے۔

• Forms )کو تخلیق یا مکمل کرنے کے  آن الئن سروے یا مختصر امتحان )کوئز

  لیے۔

• Sheets سپریڈ شیٹس کا جائزہ لینے اور ان کو تیار کرنے کے لیے۔

• Meet جماعتوں کے ساتھ محفوط طریقے سے وڈیو یا آڈیو اجالس  اساتذہ اور ہم

)میٹنگ( کے لیے استعمال کرنے کے لیے۔

یاد

https://docs.google.com/document/?usp=docs_ald&authuser=0
https://mail.google.com/mail/
https://drive.google.com/?authuser=0
https://docs.google.com/presentation/?usp=slides_ald&authuser=0
https://docs.google.com/forms/?authuser=0&usp=forms_ald
https://docs.google.com/spreadsheets/?usp=sheets_ald&authuser=0
https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
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TeachHubٹیک ہب 

TeachHub مضامین کے تعلیمی وسائل کے ساتھ   ریڈ اورمتعدد گ

 ایک آن الئن پلیٹ فارم ہے۔ 

جو کچھ سیکھا ہے اس کی مشق کرنے کے لیے آن الئن کتب  نے طلبا 
تعلیمی کھیلوں جیسے آن الئن وسائل تک رسائی حاصل کرنے کے یا 

 لیے ان آلہ کار کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 

نے کے لیے ان وسائل کو  بھی اپنے اسباق کی معاونت کر اساتذہ
 ال کر سکتے ہیں۔ استعم

https://clever.com/in/nyc/student/portal
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365مائیکرو سافٹ آفس 

 Microsoft Office 365پ کے بچے کو آن الئن آلہ کار تک  آ

 رسائی فراہم کرتا ہے جیسے:
• Word دستاویز تیار کرنے یا ان کا جائزہ لینے کے لیے۔

• PowerPoint کرنے کے لیے۔ں تیار پیشکشی

• Teams  ان کے اساتذہ یا ہم جماعتوں کے ساتھ محفوظ انداز میں وڈیو یا آڈیو

 اجالس )میٹنگ( میں شرکت کرنے کے ایک طریقے کے بطور۔

• Excel سپریڈ شیٹس تیار کرنے یا ان کا جائزہ لینے کے لیے۔

• OneDrive ان کی آن الئن فائلوں کو محفوظ کرنے کے لیے۔

مائیکروسافٹ

http://www.office.com/
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ول کے ساتھ ابالغاسک اپنے

اپنے بچے کی معاونت کرنے کے طریقوں کے بارے میں جاننے آپ 
کے لیے اپنے اسکول کے ساتھ آن الئن مالقات یا فون کالز کی  

 درخواست کرنا جاری رکھ سکتے ہیں۔ 

ہر اسکول کا ابالغ کا منصوبہ ہے، جس میں اس بارے میں تفصیالت 
  اساتذہ سے کس طرح رابطہ کرشامل ہوتی ہیں کہ اہل خانہ اپنے 

 سکتے ہیں، جیسے کہ ای میل، فون یا ٹیکسٹ پیغام کے ذریعے۔ 

اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کو کس سے رابطہ کرنا چاہیئے تو 
 سے رابطہ کریں۔  ربط دہندہاپنے اسکول کے والدین 

ے اپنے اسکول کی رابطہ صفحے کو استعمال کر ک  یں اسکول تالش کر •
 معلومات اور ویب سائٹ تالش کریں۔ 

پر کلک کریں پھر "عام   (Full School Profile) "ہ" اسکول کا مکمل خاک •

پر۔ (General Information)معلومات" 

https://www.nycenet.edu/schoolsearch
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 اپنے ضلع کے ساتھ ابالغ کرنا
 

ے قابل  رابطہ کرنے ک اگر کسی بھی وجہ سے آپ اپنے اسکول سے  
کو   311ہیں تو اپنے اسکول کے ضلعی دفتر سے رابطہ کریں یا نہیں 

 یا والدین کی معاونت کی ہاٹ الئن سے 
 ( پر رابطہ کریں۔718)  935-2200 

 
خاندانی معاونتی اپنے ضلعی دفتر کے خاندانی قیادت رابطہ کار یا 

 سے رابطہ کریں۔  رابطہ کار
 

صفحے کو استعمال کر کے بھی ان کی رابطہ   تالش کریں اسکولآپ 
 معلومات تالش کرسکتے ہیں۔ 

 

• Full School Profile ""پر کلک کریں پھر   اسکول کا مکمل خاکہ

District Contacts ضلعی روابط" پر۔" 

 

https://www.nycenet.edu/schoolsearch
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کے لیے ریموٹ لرننگ 12پیدائش تا 
لیے متعلقہ معلومات شامل ہیں۔ تعلیم کے تمام طلبا کےذیل کے جز میں محکمئہ 
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ریموٹ لرننگ کے لیے اہم معلومات 
کے آخر تک ریموٹ لرننگ کا آغاز کیا  2020-2019کو نیویارک شہر پبلک اسکولوں نے تمام طلبا کے لیے تعلیمی سال  2020مارچ،  23

 ئیں۔ پر جا www.schools.nyc.gov تھا۔ ریموٹ لرننگ کے بارے میں تازہ ترین معلومات موصول کرنے کے لیے

 کی بچے کے آپ اور اسکولوں ہمارے صفحہ مرکزی ہمارا
 ہے۔ دکھاتا معلومات جدید اہم متعلق کے تعلیم

 تین میں دن ایک تک جمعہ سے پیر مکین تمام کے یارک نیو 
 مفت ایک ہیں۔ سکتے کر موصول کھانے مفت کے وقت

 کریں۔ تالش نزدیک اپنے اممق کا کھانے

 ہمارے لیے کے وسائل کے مدد  میں تعلیم پر گھر کی بچے K-12 اپنے
 پر گھر :طفولیت  ابتدائی  یا جائیں پر صفحہ سرگرمیاں لیے کے طلبا
 شیرخوار، کہ لیے  کے جاننے یہ جائیں پر صفحے کریں حاصل علم

 کریں۔ دد م کیسے میں تعلیم پر گھر کی بچوں اسکول پری اور نونہال

 لیے کے لرننگ ریموٹ کی بچے اپنے کو  خانہ اہل جن
 کی ڈیوائس وہ ہے ضرورت کی آلے ایک ساتھ کے انٹرنیٹ
 ایکسٹینشن  5100-955-718 یا کرکے مکمل فارم کا گزارش

 ہیں۔ سکتے کر درخواست کے کر رابطہ پر 5

 کے طلبا صفحہ کا سواالت والے جانے پوچھے اکثر  ہمارا
 سواالت متعلق کے خدمات اور رسائی تک لرننگ ریموٹ لیے
  ہے۔ کرتا اشتراک کا جوابات کے

 کے رسپونڈز فرسٹ( RECs) مراکز تقویتی تعلیمی عالقائی
 خیال کے آپ اگر ہیں۔ کرتے فراہم بھال دیکھ کی بچوں لیے
 کریں۔ مکمل سروے REC  ہیں، ہوسکتے اہل آپ میں

http://www.schools.nyc.gov/
https://www.schools.nyc.gov/
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/early-childhood
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/early-childhood
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/early-childhood
https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices
https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/information-on-remote-learning
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers
https://www.surveygizmo.com/s3/5518161/REC-Enrollment-Form
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باخبر رہیں

وصول ریموٹ لرننگ کے بارے میں تازہ ترین معلومات م
 پر جائیں۔ www.schools.nyc.govکرنے کے لیے 

COVID-19  کے بارے میں تازہ ترین خبریں موصول کرنے

 ٹیکسٹ کریں۔ ”COVID“ پر 692-692کے لیے 

Google Translate  ہماری ویب سائٹ کی اعانت کرتا ہے۔ آپ

میں اپنی ترجیحی زبان کو  اس صفحے کے باالئی حصے
 منتخب کرسکتے ہیں۔

http://www.schools.nyc.gov/
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 ریموٹ لرنگ کے لیے آالت 

جن خاندانوں کو اپنے بچے کے لیے ایک آلے کی ضرورت ہے وہ  
718- 955- 5100کو مکمل کر کے یا آلے کی درخواست کے فارم 

 پر رابطہ کر کے درخواست کر سکتے ہیں۔ 5شن  ایکسٹین 

کے لیے تیار" ہیں اور ریموٹ لرننگ تک رسائی کے  انٹرنیٹ یہ آالت " •
 لیے گھر پر انٹرنیٹ کی خدمات درکار نہیں ہیں۔ 

ائیں گی اور آالت کا انتظار کرنے والے  تدریسی سرگرمیاں چھاپی ج  •
 طلبا کو بذریعہ ڈاک بھیجی جائیں گی۔

طالب علم کو آلہ )ڈیوائس(  رش کا فارم آپ سے ڈیوائس کی گزا
سے متفق ہونے کا مطالبہ کرے گا۔ یہ معاہدہ  مستعار دینے کا معاہدہ

متعدد زبانوں میں ہے اور یہ بتاتا ہے کہ طلبا ڈیوائس کو کس طرح 
 ستعمال کریں۔ ا

۔ کے صفحے پر مزید جانیں آئی پیڈ کی تقسیم ہمارے

https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices
https://coronavirus.schools.nyc/remotelearningdevices/deviceagreement
https://coronavirus.schools.nyc/remotelearningdevices/deviceagreement
https://coronavirus.schools.nyc/remotelearningdevices/deviceagreement
https://coronavirus.schools.nyc/remotelearningdevices/deviceagreement
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipad-distribution
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipad-distribution
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipad-distribution
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 تکنیکی معاونت حاصل کریں
 

وسائل میں مدد کے لیے   یہمارے کسی بھی ڈجیٹل تدریس
صفحے کا جائزہ لیں، بشومل گوگل  تکنیکی وسائل اور اعانت

، زوم، اور ریموٹ لرننگ 365کالس روم، مائیکرو سافٹ آفس 

 پورٹل۔
 

خاندانوں کے لیے اگر آپ کو مسائل کا سامنا جاری رہے، ایک 
مکمل کریں اور عملے کا ایک رکن  تکنیکی معاونت فارم

 مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ سے رابطہ کرے گا۔
 

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technical-tools-and-support
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technical-tools-and-support
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technical-tools-and-support
https://www.nycenet.edu/technicalsupportforfamily
https://www.nycenet.edu/technicalsupportforfamily
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لیمی تقویتی مراکز: عالقائی تع

( ایسی جگہیں ہیں جہاں پر RECs)القائی تعلیمی تقویتی مراکز ع

فرسٹ رسپورنڈز، کھانا پہنچانے والے اور ریسٹورانٹ کے 
کارکنان کے بچوں کو بحفاظت  عملے، اور دیگر صِف اول کے

دیکھ بھال فراہم کی جاتی ہے جب انکے والدین شہر کو اپنی 
  خدمات فراہم کررہے ہوں۔

RECs  بجے، پیر تا جمعہ کھلے ہوتے  6:00شام  تا 7:30صبح

  ہیں، اور ہر ضلع میں دستیاب ہیں۔

سروے مکمل  REC اگر آپ کے خیال میں آپ اہل ہوسکتے ہیں،

 ، جس میں اہل کارکنان کی ایک مکمل فہرست شامل ہے۔کریں

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers


 26 Birth-12 

مفت کھانے 

نیو یارک کے تمام مکین پیر سے جمعہ تک ایک دن میں تین 
 موصول کر سکتے ہیں۔ مفت کھانے وقت کے

تا صبح  7:30میل ہبس بچوں اور خاندانوں کے لیے صبح 

 1:30دوپہر تا  11:30بجے اور بالغان کے لیے صبح  11:30

 بجے تک کام کرتے ہیں۔ 

۔ بالغان اور بچے نہیں ہے ت درکارخکوئی رجسٹریشن یا شنا
 ایک وقت میں تین کھانے لے جاسکتے ہیں۔

 اپنے نزدیک تالش کریں۔ والدین اور ایک مفت کھانے کا مقام
 سرپرست اپنے بچوں کے لیے کھانے لے جاسکتے ہیں۔

https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
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 واالتاکثر پوچھے جانے والے س
 

صفحے پر ان سواالت اکثر پوچھے جانے والے سواالت  ہمارے
 کے جوابات کے لیے جائیں جو ان غیریقینی حاالت میں ہمارے

 اہل خانہ اور طلبا کو درپیش ہوسکتے ہیں۔ 
 

کی تجدید کرتے رہیں گے  پر اہم موضوعاتہم اس صفحے 
 جیسے:

 تدریس اور گریڈ دینا •

 حاضری •

 کریڈٹ اور سندیافتگی •

 خاص خدمات •

 امتحان کے مطلوبات •
 

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/information-on-remote-learning
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ریموٹ لرننگ میں خاص تعلیم خدمات 

خاص تعلیم کے بچے کے ایک پ آ( ہے، آپ کے اسکول نے آپ سے IEPکے لیے، اگر آپ کے بچے کا ایک انفرادی تعلیمی پروگرام ) اسکول عمر کے طلبا

اہداف کی جانب پیش  IEPیہ منصوبہ تدریس اور خدمات کو بیان کرتا ہے جو آپ کے بچے کی ان کے  کے بارے میں رابطہ کیا ہوگا۔ریموٹ لرننگ منصوبے 

 رفت میں مدد کریں گی۔

کے اسکول نے یا خاص کالس کی تجویز کرتا ہے، آپ  SCISجو  ہے IEPکے لیے، اگر آپ کے بچے کا ایک  محکمئہ تعلیم پروگراموں میں پری اسکول طلبا

کی تجویز  SEITکے حامل پری اسکول طلبا جو صرف متعلقہ خدمات اور / یا  IEPآپ سے ایک ریموٹ لرننگ منصوبے کے بارے میں رابطہ کیا ہوگا۔ ایسے 

 ں۔کرتا ہے انہیں ریموٹ لرننگ خدمات ٹیلی تھیراپی کے ذریعے فراہم کی جاتی ہی 

انہی استاد )اساتذہ( اور معاون پیشہ ور )وران( سے تدریس حاصل کرنا جاری رکھیں جو عموماً انہیں تدریس  آپ کا اسکول ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ
 دیتے ہیں۔

تعلقہ خدمات کے فراہم کنندہ سے ابھی تک اس منصوبے پر اپنے اسکول سے بات چیت نہیں کی ہے، براہ مہربانی اپنے بچے کے استاد اور / یا م نےاگر آپ 
 رابطہ کریں۔

صفحے پر مزید گھر پر تعلیم صفحے پر اور اپنے بچے کی اعانت میں مزید وسائل کے بارے میں معلومات ریموٹ لرننگ منصوبے کے بارے میں ہمارے 
 جانیں۔

اگر

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/information-on-remote-learning
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/diverse-learning-for-special-populations
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ریموٹ لرننگ میں انگریزی زبان کے متعلمین کے لیے خدمات 

شکیل دیے ہیں جو انگریزی زبان کے متعلمین اور سابقہ  تریموٹ لرننگ منصوبے ہر اسکول نے ان طلبا کے لیے اسکول پیما 
 انگریزی زبان کے متعلمین ہیں۔ 

آپ کا بچہ اپنی گھریلو زبان میں معقول معاونت کے ساتھ انگریزی میں اہدافی تعلیم موصول کرنا جاری رکھے گا۔ یہ خدمات 
ی۔ اگر آپ نے ابھی تک اس پر بات چیت نہیں کی مناسب سند والے استاد کے ذریعے اور اشتراک میں فراہم کی جائیں گایک 

ہے کہ آپکے بچے کو انکے لسانی فروغ میں کس طرح معاونت فراہم کی جائے گی، براِہ مہربانی اپنے بچے کے استاد سے 
 رابطہ کریں۔ 

صفحے پر اپنے بچے کی معاونت میں اضافی وسائل کے بارے میں   گھر پر تعلیمصفحے پر مزید جانیں اور  معلوماتہمارے 
 جانیں۔  

اگر

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/multilingual-learners-and-english-language-learners
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/multilingual-learners-and-english-language-learners


 

 30 

 
 

 
Birth-12 

 کے لنکس  NYCDOEریموٹ لرننگ کے لیے  
 

 نیویارک شہر محکمئہ تعلیم
https://www.schools.nyc.gov/ 

 
 طلبا کے لیے سرگرمیاں

• :K-12 

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-
students 

 :5-پیدائش •
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-

students/early-childhood 

 
 ریموٹ لرننگ کے متعلق اکثر پوچھے جانے والے سواالت

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/information-on-
remote-learning 

 مفت کھانے 
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals 

 
 کے لیے آالت ریموٹ لرنگ

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipad-distribution 

 
 عالقائی تعلیمی تقویتی مراکز

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-
help/regional-enrichment-centers 

 
 محکمئہ تعلیم کے آئی پیڈ کے ساتھ آغاز کرنااپنے 

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipad-
distribution/getting-started-with-your-ipad 

 
 تکنیکی وسائل اور معاونت

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technical-tools-
and-support 

 

https://www.schools.nyc.gov/
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/early-childhood
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/early-childhood
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/information-on-remote-learning
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/information-on-remote-learning
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipad-distribution
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers
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