
[March 10, 2020 message] 

 

 کمیونڻی، FCPSعزیز 

تحمل   ےسے، منسلک مختلف مشکالت حل کرنے کی منصوبہ بندی کے دوران، آپ ک )COVID-19(کرونا وائرس 
 ہم آپ کے ساتھ، دو نئی معلومات بانڻنا چاہتے ہیں۔ ۔اور مدد کا شکریہ

مارچ کو، طلباء کی چھڻی ہو گی۔ پہلی بات، طلباء کی چھڻی سے، ہمارے اساتذه کو، اسکول بند ہو جانے  16بروز پیر، 
کی صورت میں، مراسالتی تعلیم کی ڻریننگ حاصل کرنے کا موقع فراہم ہو گا۔ ہم اس دن کو، عملے کے تربیتی دن 

 حاضری دے گا۔ ،ے طور پر، استعمال کریں گے اور تمام عملہ کام پرک

مارچ کو، طلباء کے مقابلے اور ڻیم پریکڻس سمیت، اسکول کے بعد کی تمام غیرنصابی سرگرمیاں، طے شده  16 
ہیں کے مراکز کھلے ر SACCجاری رہیں گی اور  ،۔ تعلیم بالغاں اور کمیونڻی کی کالسیںیشیڈول کے مطابق، چلیں گ

چلیں گے۔ مڈل  ،سے، غیر وابستہ باہر کے گروپوں کے، تفریحی پروگرام طے شده شیڈول کے مطابق FCPSگے۔ 
 اسکول کا آفڻر اسکول پروگرام، منسوخ کر دیا گیا ہے۔

دوسری بات، آج ہم نے ریاست کے اندر اور باہر کے، رات بھر والے، تمام فیلڈ ڻرپس منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے  
مارچ یا اس کے بعد طے کیئے جانے والے، رات بھر کے کوئی  11اس کا اطالق فوری طور پر، کر دیا گیا ہے۔ اور 

 New York stateتک، مؤثر رہے گا۔  2020اپریل،  12بھی ڻرپ، منسوخ کر دیئے گئے ہیں اور یہ منسوخی نوڻس 
ڻرپس بھی شامل ہیں۔ دن والے، باقی  کے، اس میں دن کر دیئے گئے ہیں کے لیئے، طے شده کوئی بھی ڻرپ منسوخ

س طے شده پیڈول کے مطابق، چلیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ رات والے، ڻرپس منسوخ کرنے سے، مایوسی ہو پتمام ڻر
 مدنظر رکھتے ہوئے، کیا گیا ہے۔    سکتی ہے؛ البتہ، یہ فیصلہ ہمارے طلباء اور عملے کی حفاظت کو، 

یہ صورتحال تبدیل ہوتی رہے گی اور ہم آپ کو، تازه ترین معلومات پہنچاتے رہیں گے۔ تازه ترین معلومات کے لیئے، 
 https://www.fcps.edu/news/coronavirus-updateہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں: 

 وه با خبر اور پرسکون رہیں۔ ہم اپنے گھرانوں سے، بھرپور گزارش کرتے ہیں کہ

 مخلص،

 Scott Brabrand، سپرنڻنڈنٹ 

 رفیکس کاؤنڻی پبلک اسکولئفی
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