 23مارچ 2020
ایلیمنٹی سکول دی ر
ر
ز
فیملٹ:
محٹم
ششنڈوا
ے
ساہنوں امیداے کہ تسی خٹ خٹیت نال ہوو گ۔ ایس ای میل دا مقصد تہانوں ایہہ اطمینان دینااے کہ ششنڈوا تہانوں تازہ
ے
اپئ ای میل چیک کرن گ ر
ترین معلومات دین ر
ت سٹوڈنٹس دی تعلیم جاری رکھن یلئ دل ال گ کم کر ریا اے۔ ٹیچر روز ز
ت
اوہناں نی تہانوں ز
اپئ رابطہ معلومات وی دے دتیاں ہون گیاں۔
ر
جہٹا 23
سکول دی عمارت وچ تعلیم منسوخ ہون توں بعد اسی ورچوئل لرننگ ( )Virtual Learningویب پیج بنایا اے
انٹنیٹ ر
مارچ توں رشوع ہو ریا ہ ر
ت ایہدے وچ تعلییم وسائل ر
ت ویکھے جا سکدے نی۔ ورچوئل لرننگ ویب پیج تک جان کا
ے
ٓ
ر
لنک تہاڈے سکول دے ہوم پیج ت ِدتا گیااے۔ ایہہ لنک تسی ایس ای میل دے اخر اچ پرنسپل دے ناں دے نال وی ویکھ سکدے
او۔ ساڈا مقصد پڑھن والیاں نوں زضوری ورچوئل لرننگ موقےع دینااے۔ ایہہ ویب پیج گریڈ ر
ت کورس دے حساب نال ترتیب
اپن ذہن نوں مرصوف رکھن ر
ِدتا گیااے تاں ج پڑھن واےل سکول واپس ٓان تک ز
ت مہارتاں دی مشق کردے رہن۔
ے
معذور بچیاں دا انفرادی ایجوکیشن پالن ( )Individual Education Plan - IEPوی تبدیلیاں دے نال ورچوئل ایجوکیشن
موقع دے تحت ہر عمیل حد تک چلدا رہوے گا۔ او والدین جنہاں نوں ٓان الئن معلومات تک جان اچ مسئلہ ہو ریا اے ،ز
اپن
ر
وج تک اے پر
بلڈنگ پرنسپل نال رابطہ کرن۔ ساڈیاں ایلیمنٹی سکول بلڈنگ دا وقت سویرے  8:30توں پچھےل ویےل  3:30ے
تسی کےس وی ویےل ساہنوں کال کر گ اپنا سنیہا چھڈ سکدے او یاں ای میل کر سکدے او۔ موجودہ حاالت دی وجہ توں سکول
دی عمارت وچ لوکاں نوں وڑن دی اجازت نئی۔
شوش بارے مدد دی لوڑاے ر
تہانوں ر
ز
ت:
انٹنیٹ
ر
ر
سپیکٹم ہاٹ سپاٹ میپ ۔ زپ کوڈ الؤ ت تفصیل یلئ زوم ِان کرو۔
ٓ
سپیکٹم فری ر
ر
انٹنیٹ افر ۔ 1-844-579-3743
ر
ر
سپیکٹم انٹنیٹ اسسٹنٹس پروگرام
اج دے اوکھے حاالت اچ ساڈے نال تعاون کرن دا بوہتا شکریہ۔
خٹ خواہ،
ر
ایلیمنٹی سکول پرنسپل
ششنڈوا
ر
مسٹ ہلز ۔ ایرنگن https://sites.google.com/shenschools.org/virtualarongen
ز
مس سکارکا ۔ چانگو https://sites.google.com/shenschools.org/virtualchango
ر
مسٹ جانز ۔ کاریگون https://sites.google.com/shenschools.org/virtualkarigon
مس ِمکل ۔ ر
ز
اوکئ https://sites.google.com/shenschools.org/virtualokte
ر
ز
مسٹ گیاگئ ۔ اورینڈا https://sites.google.com/shenschools.org/virtualorenda
مس ریان ۔ شیٹکن https://sites.google.com/shenschools.org/virtualshatekon
ز
مس فلوریو ۔ سکانوhttps://sites.google.com/shenschools.org/virtualskano
ر
مسٹ پیس ۔ ٹیساگو https://sites.google.com/shenschools.org/virtualtesago
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