
 LSR7 3/23-4/24 اسکول کی بندش کے حوالے سے

FAQ 

 بندش

  ورچوئل تدریس

  غذائیت/معاونتی سروسز

  تقریبات

 قدم اٹھانا

 کورونا وائرس(CORONAVIRUS) کی معلومات

بڑھتے سے تیزی کہ ہیں آگاہ سے بات اس ہم ہیں۔ مؤثر سے 2020 مارچ، 25 معلومات موجود میں FAQ                      ***اس

ہے بنا باعث کا تبدیلیوں سی بہت میں طریقے کے کام ہمارے مرض وبائی کا (novel coronavirus)وائرس کورونا ناول                     ہوئے

ان پر طور فوری ساتھ کے خانہ اہل اور عملے اپنے دوران کے بندی منصوبہ کی اقدامات کے جانے کیے بند اسکول ہم                         اور

 تبدیلیوں، اضافی اقدامات اور نئی معلومات کا اشتراک کریں گے۔

 

+++ 

 بندش

 اسکول بند کرنے کے فیصلے کے حوالے سے میرے لیے کیا جاننا ضروری ہے؟

کوئنٹن میئر کے شہر (Kansas) کنساس نے، (Lee’s Summit R-7 Schools) اسکولز R-7 سمٹ للی کو، 2020 مارچ، 16                   

منظم کے (Jackson County) کاؤنٹی جیکسن اور شہر (Greater Kansas) کنساس گریٹر ،(Quinton Lucas)لوکاس              

کا جانے کیے بند اسکول تک جمعہ بروز ،2020 اپریل، 24 تا پیر بروز ،2020 مارچ، 23 سے، تعاون کے ڈسٹرکٹس                       اسکول

ناول میں کمیونٹی عالمی اور مقامی ہماری اور سکے جا کیا کم سے کم کو خطرے لیے کے عملے اور طلباء تاکہ کیا                         اعالن

کے سروسز جیسی غذائیت ڈسٹرکٹ، دوران کے مدت اس کی ہونے بند سکے۔ جا کیا محدود کو پھیالؤ کے وائرس                      کورونا

کی داروں شراکت تعلیمی اور صحت ریاستی اور مقامی ڈسٹرکٹ گا۔ کرے فراہم بھی مواقع کے تعلیم ورچوئل ساتھ،                     ساتھ

مدت اس کی جانے کیے بند آیا کہ سکے جا کیا تعین کا بات اس تاکہ گا کرے عمل پر رہنمائی والی جانے کی فراہم سے                            جانب

 میں 24 اپریل سے زیاہ توسیع کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔

 کیا بند ہونے کی مدت کے دوران کسی بھی قسم کی عمارات یا مرکزی دفتر کھال ہوگا؟

کے مالزمت اپنی تعداد محدود ایک کی عملے اہم وہیں گے، رہیں میں رابطے فون ٹیلی بذریعہ مالزمین اکثر ہمارے                      جہاں

کی بات اس خاندان ہے۔ سکتی کر رپورٹ پر مقامات دیگر کے ڈسٹرکٹ یا دفتر مرکزی کے ڈسٹرکٹ پر طور کے جزو                        ایک

ہے۔ میل ای بذریعہ طریقہ بہترین کا رابطے سے ان اور گے کریں کام سے گھر مالزمین تر زیادہ کہ ہیں سکتے کر                         توقع



دے نہ ہدایت اور کوئی کہ تک جب گی، جائیں کھولی نہیں لیے کے عملے اور خاندانوں تک وقت اس عمارات کی                        اسکول

کہ گے کریں کام ساتھ کے خاندانوں راست براہ لیے کے کرنے تعاون سے حوالے اس کلرکس کے صحت جائے۔                      دی

 موجودہ صورتحال میں خاندانوں کے لیے ادویات کس طرح سے عمارت کے اندر لے کر جائیں۔

 LSR7 کس طرح سے مواصلت انجام دے گا؟

کے سروسز سینیئر اور صحت شعبہ کے میسوری اور صحت شعبہ کے کاؤنٹی جیکسن سربراہان کے اسکول R-7 سمٹ                     للی

ہمیں جوکہ گے رکھیں جاری مواصلت سے حوالے کے اقدامات اضافی کے قسم بھی کسی ایسے سے باقاعدگی                    ساتھ

ڈزیز فار سینٹرز سربراہان کے ڈسٹرکٹ چاہیئیں۔ لینے لیے کے تھام روک کی پھیالؤ کے وائرس کورونا                   ناول

رکھیں جاری بھی نگرانی کی ہدایات کی (Centers for Disease Control and Prevention)پریوینشن اینڈ                کنٹرول

اپ کی قسم بھی کسی کو خاندانوں اور عملے ڈسٹرکٹ سکے۔ جا کیا اشتراک کا ان ساتھ کے خاندانوں ہمارے تاکہ                       گے

اپنی وقف لیے کے وائرس کورونا ناول ساتھ، ساتھ کے کرنے مطلع راست براہ ساتھ کے فعالیت سے حوالے کے                      ڈیٹس

 ویب سائٹ پر بھی ان کا اشتراک جاری رکھے گا:lsr7.org/coronavirus۔

 کیا LSR7 اسکول کی عمارات کی صفائی جاری رکھے گا؟

 ڈسٹرکٹ کی سہولیاتی ٹیم بند کیے جانے کی اس مدت کے دوران عمارات کی تفصیلی صفائی اور جراثیم سے پاک کرے گی۔
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 ورچوئل تدریس

 LSR7 سے ملحقہ خاندان ورچوئل تعلیم تک رسائی کے قابل کب ہوں گے؟

مارچ، 24 گا۔ کرے انعقاد کا دن کے بندی منصوبہ کی تدریس ورچوئل مبنی پر عملے صرف ڈسٹرکٹ کو پیر بروز مارچ، 23                       

مارچ، 23 چلیں، بتاتے سے پھر بار ایک گے۔ جائیں ہو قابل کے رسائی تک اسباق ورچوئل طلباء سے منگل بروز ،2020                      

  پیر کا دن اساتذہ کے لیے ایک ورچوئل منصوبہ بندی کے دن کے طور پر مخصوص کیا گیا ہے۔

  ڈسٹرکٹ ورچوئل تدریس کیوں فراہم کر رہا ہے؟

فراہم سرگرمیاں تدریسی لیے کے طلباء اپنے دوران کے مدت غیرمعمولی اس کی جانے کیے بند اسکول اسکولز، R-7 سمٹ                      لی

شمار ہمارا کہ ہے نصیبی خوش ہماری یہ ہے۔ پرعظم بدستور لیے کے رکھنے برقرار روابط سے ماحول تعلیمی اور                      کرنے

بکس( کروم کردہ جاری سے جانب کی ڈسٹرکٹ لیے کے طلباء کے K-12 جہاں ہے ہوتا میں ڈسٹرکٹ 1:1                  

ایک کا کرنے رابطہ سے طلباء بیٹھے گھر میں (Schoology)اسکؤولوجی لیے کے R-7 اور ہیں دستیاب (Chromebooks                 

سمٹ لیز لیکن سکتی، ہو نہیں البدل نعم کا وقت والے جانے گزارے میں روم کالس تدریس ورچوئل اگرچہ ہے۔ موجود                       ذریعہ

کار بروئے میں انداز بہترین کے قابلیتوں اپنی اور رہنا میں رابطے ساتھ کے طلباء اپنے کہ ہے ماننا یہ کا اسکولز R-7                       

احاطہ کا مسئلے اس پر طور فعال ٹیکنالوجی شعبہ کا ڈسٹرکٹ ہے۔ اہم نہایت کرنا فراہم مواقع تعلیمی مستقل ہوئے                      التے

ایسے اساتذہ جائے۔ کیا پورا کیسے کو ضروریات کی رسائی تک انٹرنیٹ اور رابطے لیے کے عملے اور طلباء کہ ہے رہا                        کر

کی رسائی تک انٹرنیٹ جنہیں گے دیں چھوڑ پیغام سے حوالے کے اسائنمنٹس پر میلز وائس اپنی لیے کے                     طلباء

  مشکالت کا سامنا ہو۔

http://lsr7.org/coronavirus
http://lsr7.org/coronavirus


  ورچوئل ہدایت کا دن کیسا دکھائی دے گا؟

مختلف لیے کے ایک ہر سے میں عملے اور طلباء ہمارے فراہمی کی عمل تعلیمی باہر سے اسکولوں اپنے کہ ہیں باخبر                        ہم

کے کمیونٹی کی اسکول اپنے کے کر مرتب توقعات واضح سے حوالے اس ہم گی۔ جائے الئی زیرعمل اور گی کرے اختیار                        انداز

طرح کس میں تعلیم ورچوئل کو عملے اور طلباء روز ہر کہ گے کریں فراہم ماحول مطابق کے معمول اور وضبط نظم                        لیے

بھی کش پیش کی سطح ایک کی مختاری خود اور لچک مطابق کے صورتحال اپنی ہم دوران کے جس چاہیئے، لینا حصہ                        سے

 کریں گے۔

کا● فارم پلیٹ کے Schoology لیے کے کرنے اشتراک کا ذرائع اور اسائنمنٹس اسباق، ساتھ کے طلباء اساتذہ                    تمام

مواد ڈیجیٹل اور پورٹل کا رسائی لیے کے والدین ٹول، کانفرنسنگ ویڈیو ایک پر فارم پلیٹ گے۔ کریں                    استعمال

سے پہلے میں ڈیوائس کی بچے کے ان اگر کہ چاہیئے کو والدین/طلباء ہیں۔ دستیاب طریقے کے کرنے منظم                     کو

  ہی یہ ایپ موجود نہیں ہے تو وہ اسے ڈاؤن لوڈ کرنے پر غور کریں۔

سے● حوالے اس بشمول گے، کریں رابطہ سے خاندانوں میں دنوں والے آنے آئندہ اساتذہ اور سربراہان کے                    عمارت

 کہ ہمارے سے سب کم عمر طلباء کے لیے ورچوئل تدریس کس طرح سے دکھائی دے گی۔

طلباء● اساتذہ گے۔ کریں پوسٹ مواقع تعلیمی اور اسائنمنٹس تک بجے 9 صبح دن ہر کے ہفتے کے ہفتے                     اساتذہ

میل، ای بذریعہ اساتذہ گے۔ کریں انعقاد کا اوقات دفتری کے مرہ روز لیے کے کرنے فراہم معاونت اور رہنمائی                      کو

روز ہر کو جس گے، کریں چیت بات سے طلباء میل وائس اور رسانی پیغام Schoology کانفرنسز، ،Schoology                  

 ایسے طلباء کے لیے اسائنمنٹس کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا جنہیں انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہ ہو۔

گے،● کریں مکمل انہیں اور گے کریں حاصل رسائی تک اسائنمنٹس وہ کہ ہے جاتی کی توقع یہ سے                     طلباء

اپنے میں صورت کی ہونے شکار کا الجھن اور گے رہیں مشغول میں کام گے، کریں پابندی کی الئنز                     ڈیڈ

منٹس 30 سے 10 دورانیہ کا اسباق سے لحاظ کے سطح کی عمر گے۔ کریں بات سے والدین یا ساتھیوں                      اساتذہ،

 پر مشتمل ہوگا۔ اساتذہ فیصلہ کریں گے کہ آیا اسائنمنٹس کی درجہ بندی کی جانی چاہیئے۔

 

 ***اہم لنکس

 ورچوئل ہدایت کو تالش کرنے کے لیے درکار تمام لنکس اور ذرائع کے لیے،  یہاں  کلک کریں ۔

 Schoology کے استعمال کے بارے میں مزید معلومات کے لیے،  یہاں  کلک کریں۔

 وہ خاندان جو انٹرنیٹ تک رسائی کے لیے معلومات کے حصول میں ہیں، براہ کرم مزید معلومات کے لیے  یہ لنک

  مالحظہ کریں۔

 

روم کالس دوران کے مدت کے جانے کیے بند جو ہوگا کرنا ازالہ کا دنوں ان کو ڈسٹرکٹ                    کیا

 سے باہر گزارے گئے؟

Department of Elementary and Secondary)ہم میسوری کے ڈیپارٹمنٹ آف ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن 

 DESE) (Education) کے ساتھ اس حوالے سے معلومات کے بارے میں قریبی رابطے میں ہیں کہ آیا LSR7 اور اسکول

https://docs.google.com/document/d/1IU8YKlTR8YBtx6hIMKg4kWWlv7fdwgheYrmrtRICFak/
http://tinyurl.com/y45aargt
http://tech.lsr7.org/2203/internet-options-updates-due-to-novel-coronavirus-pandemic/


 کے دیگر ڈسٹرکٹس کو اس تدریسی وقت کا ازالہ کرنا ہوگا جس کا نقصان ہوا۔  ہم مزید معلومات اور رہنمائی فراہم کیے

  جانے کے منتظر ہیں۔

 گھر پر تعلیم کے لیے دیگر کون سے ذرائع دستیاب ہیں؟

 Schoology کا پلیٹ فارم بذریعہ لنکس اور رابطے کے دیگر مواقع کے ذریعے تعلیم کی معاونت کرنے کے لیے طلباء کے لیے

 متعدد ذرائع فراہم کرے گا۔

 کسی استاد یا عمارتی سربراہ سے رابطے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟

 اپنے بچے کے استاد یا کسی عمارتی سربراہ سے رابطے کا بہترین طریقہ انہیں ای میل کرنا یا اس مدت کے دوران ان کے

 لیے ایک صوتی میل چھوڑنا ہے۔  اس کے عالوہ، طلباء کو یہ موقع بھی میسر ہوگا کہ Schoology کے مسینجر کے ذریعے

  اساتذہ سے رابطہ کر سکیں۔

دستیاب اختیارات کیا کے تعلیم ورچوئل لیے میرے تو ہو نہ دستیاب انٹرنیٹ پر گھر میرے                  اگر

 ہیں؟

کی ڈسٹرکٹ لیے کے طلباء تمام کے K-12 اور ہے جاتا گردانا ڈسٹرکٹ 1:1 ایک ہمیں کہ ہے نصیبی خوش ہماری                       یہ

طور کے حصے کے پروٹوکولز عمومی کے اس اور قبل سے مرض وبائی اس ہیں۔ دستیاب بکس کروم کردہ جاری سے                       جانب

مڈل اور تھی ضرورت کی ان جنہیں ہیں کیے جاری اسپاٹس ہاٹ لیے کے طلباء ایسے کے اسکول ہائی نے LSR7                       پر،

ہوئے، بڑھتے آگے ہیں۔ سکتے کر استعمال اسپاٹس ہاٹ سے الئبریری وہ کہ کی فراہم اجازت یہ کو طلباء کے                      اسکول

سازی ربط اور/یا رسائی تک انٹرنیٹ پر گھر جنہیں ہے میں تالش کی مواقع مزید لیے کے عملے اور طلباء ایسے LSR7                      

کا ضروریات ان تاکہ کیا جاری سروے ایک لیے کے عملے اور طلباء نے ڈسٹرکٹ ہفتے، پچھلے ہے۔ سامنا کا مسائل                       کے

کے عملے اور خاندانوں ایسے تاکہ ہے رہا کر کام ساتھ کے عملے اور طلباء راست براہ ڈسٹرکٹ سکے۔ جا کیا                       تعین

گھر یا مقاصد تعلیمی یہ انہیں جو سکیں جا کیے فراہم حل دیگر اور/یا بکس، کروم اور اسپاٹس ہاٹ اضافی کو                       ممبران

دیں چھوڑ اسائنمنٹس پر میلز وائس اپنی لیے کے طلباء ایسے اساتذہ ہیں۔ درکار لیے کے دینے انجام مالزمت اپنی                      بیٹھے

براہ سے طلباء کے قسم اس اساتذہ اور سربراہان عمارتی ہو۔ سامنا کا مشکالت اضافی کی رسائی تک انٹرنیٹ جنہیں                      گے

نہیں موجود رسائی تک انٹرنیٹ پاس کے ان پر گھر کہ کی نشاندہی کی بات اس نے جنہوں گے کریں رابطہ                       راست

 ہے یا وہ محدود رسائی کے حامل ہیں۔

 انٹرنیٹ کے اختیارات کے حوالے سے مزید معلومات  یہاں  مالحظہ کریں۔

یہاں● جائے، کیا چارج میں انداز صحیح سے طرح کس کو بکس کروم اپنی کہ میں بارے کے تجاویز سے حوالے                       اس

گی بنے باعث کا دینے روک فعالیت کی یونٹ چارجنگ میں انداز نامناسب یا کمی میں چارجنگ - نوٹ کریں۔                      کلک

ممکن کرنا حل بیٹھے گھر جسے ہے سکتا آ سامنے بھی میں صورت کی مسئلے ایسے ایک نتیجہ کا اس                      اور

کیا چارج سے طرح کس ہوئے کرتے استعمال کا طریقے مناسب کو ڈیوائس اپنی کہ ہے اہم سمجھنا یہ                     نہیں۔

 جائے۔

 ٹیکنالوجی کا شعبہ 24 مارچ، بروز منگل سے قبل خاندانوں کو مزید رہنمائی فراہم کرے گا۔

+++ 

https://dese.mo.gov/communications/coronavirus-covid-19-information
https://dese.mo.gov/communications/coronavirus-covid-19-information
http://tech.lsr7.org/2203/internet-options-updates-due-to-novel-coronavirus-pandemic/
http://bit.ly/CBcharging
http://bit.ly/CBcharging


 غذائیت/سماجی نفسیاتی سروسز

دوران کے مدت کی جانے کیے بند جو گا کرے سے طرح کس معاونت کی افراد ان                   ڈسٹرکٹ

 خوراک کے لیے ڈسٹرکٹ پر منحصر ہیں؟

فراہم پیکس کے کھانے کے دن اور ناشتے کو خاندانوں سروسز غذائیتی دوران کے مدت کی ہونے بند کے اسکول                      ہمارے

ہیں۔ سکتے کر حاصل پیکس کے کھانے کے دن اور ناشتے جمعہ تا پیر طلباء تمام عمر کم سے اس یا سال 18 گی۔                          کریں

 مندرجہ ذیل مقامات پر اگلے دن کے لیے ناشتہ اور موجودہ دن کے لیے دن کا کھانا دستیاب ہوگا۔

 بسیں درج ذیل عالقوں میں کھانوں کی ترسیل کریں گی:

کراسنگ● سیج ،(Ashbrooke Apartments)اپارٹمنٹس بروک ایش درمیان کے 11:30 سے 11:00             صبح

NE)ڈرائیو ویو رج Knollbrook Road)، NE)روڈ نالبروک ،(Sage Crossing Apartments)اپارٹمنٹس          

اپارٹمنٹس( سمٹ لی واقع بیچ بیچوں کے ٹاؤن اور ،(NE Swann Rd)روڈ سؤان NE اور (Ridgeview Drive                

 Lee’s Summit Apartments) کے چوک تک۔

●Oxford)پلیس آکسفورڈ ،(Westvale Crossroads)روڈز کراس ویل ویسٹ درمیان کے 12:15 سے 11:45              صبح

 Place) تک۔

موجود میں بس ہی سے پہلے رضاکاران لیے کے کرنے سپرد کھانے ہوگی۔ رکھنی نظر پر بسوں کو بچوں اور                      والدین

 ہوں گے۔

●Lee’s Summit North)اسکول ہائی نارتھ سمٹ لی تک 12:30 دوپہر تا 11:45 صبح مقامات کے تھرو"                  "ڈرائیو

کے (Prairie View)ایلیمنٹری ویو پرائری اور (Trailridge Elementary)ایلیمنٹری رج ٹریل ،(High School            

سکتے کر درخواست کی کھانوں مطابق کے ضرورت کر پہنچ وہاں والدین گے۔ ہوں واقع پر مقامات کے                    پارکنگ

 ہیں۔

کی ہونے سواالت سے حوالے کے معمول کے کھانے نہیں۔ لیے کے افراد بالغ ہیں؛ لیے کے طلباء صرف                     کھانے

 صورت میں، (816) 986-2206 یا lori.danella@lsr7.net پر لوری ڈانیال(Lori Danella) سے رابطہ کریں۔

قابل کے کرنے حاصل رسائی تک سروسز تعلیمی خصوصی کی قسم کس بچہ میرا دوران مدتکے                   اس

 ہوگا؟

کیے● فراہم کو طلباء تعلیمی عمومی کہ جیسا گے جائیں کیے فراہم امواد میں انداز اسی کو طلباء موجود میں IEPs                     

تک حد جس ہوگی۔ حاصل رسائی تک معاونت تدریسی کال ویڈیو یا کال فون میل، ای بذریعہ انہیں اور ہیں                      جاتے

  ممکن ہو سکا اور ضروری ہوا، سہولیات اور رہائش گاہیں فراہم کی جائیں گی۔

پر● اہداف کے IEP تاکہ گی، جائے کی فراہم کانفرنسنگ ویڈیو اور/یا امواد خصوصی سے، حساب کے                   مناسبت

عمل کا تیاری کی سروسز سے وجہ کی نوعیت کی سروسز بعد کے آنے واپس کو طلباء کچھ سکے۔ جا کی                       پیشرفت

 درکار ہوگا۔ اگر ریاست غیر حاضری کے دنوں کو معاف کر دیتی ہے، تو یہ بھی سروسز کی تیاری میں شامل ہوگا۔

بعد● کے آنے واپس کو طلباء کچھ لیکن گے، کریں فراہم امواد ہوا ممکن جہاں کنندگان فراہم کے سروسز                     متعلقہ

 سروسز کی نوعیت کی وجہ سے سروسز کی تیاری کا عمل درکار ہوگا۔
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 تقریبات

اثرانداز سے طرح کس تقریبات جیسی سرگرمیوں کی طلباء اور تفریح و کھیل گریجوئیشن،                پروم،

 ہوں گی؟

سے اسکول اور تفریح و کھیل سرگرمیاں، غیرنصابی تمام سبب، کے ہونے بند کے عمارات کی اسکول جمعہ بروز اپریل، 24                     

منصوبے سفری کے عملے اور طلباء مقرر لیے کے بعد اور قبل سے سروسز کی اسکول ساتھ، ساتھ کے تقریبات                      متعلقہ

 منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ ان تقریبات میں شامل ہیں لیکن ان تک محدود نہیں ہیں:

●- والی ہونے منعقد میں (Missouri Innovation Campus)کیمپس انوویشن میسوری پیر بروز مارچ، 23              

 "سپرنڈنڈنٹ سے مالقات، تعلق کے بارے میں جانیے"

●Kindergarten)اپ راؤنڈ کنڈرگارٹن - والی ہونے منعقد میں اسکولوں ایلیمنٹری تمام جمعرات بروز مارچ، 26               

(Round Up 

●Lee’s Summit High School)انڈکشن فیم آف ہال اسکول ہائی سمٹ لیز - والی ہونے معقد کو جمعہ بروز مارچ، 28                    

 Hall of Fame Induction) کی تقریب 14 جون، 2020 تک ملتوی کر دی گئی ہے۔  مزید معلومات یہاں مالحظہ کریں۔

 اس کے عالوہ، سمر لرننگ انسٹیٹیوٹ کے کورسز اور اندراج کے حوالے سے معلومات زیرالتواء ہیں۔

اس ہم گے۔ دیں جواب کا سواالت سے حوالے کے پروم ساتھ کے کمیونٹیز کی اسکول انفرادی اپنی سربراہان کے                      عمارت

ہماری سے طرح کس فرمان کے مقاطعے اور ہدایات حکومتی اور CDC کہ ہیں رہے کر حاصل رہنمائی اضافی میں                      بارے

کی پہنچانے معلومات اضافی تک خاندانوں سکے ہو ممکن جلدی جتنا اور ہیں ہوسکتے انداز اثر پر تقریبات کی                     گریجوئیشن

 کوشش کریں گے۔

 ناول کورونا وائرس 7 اپریل، 2020 کے انتخابات پر کس طرح سے اثرانداز ہوگا؟

 18 مارچ، بروز بدھ، حکومت۔ مائک پارسن(Mike Parson) نے اس حوالے سے ایک خصوصی حکم پر دستخط کیے کہ 7

 اپریل، 2020 تا 2 جون، 2020 تک کے لیے سابقہ شیڈول کردہ میسوری میونسپل کے تمام انتخابات ملتوی کر دیے جائیں۔

 صرف انہیں ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی جوکہ 7 اپریل تک 18 سال کے ہو چکے ہوں گے۔

 گورنر کے دفتر نے مندرجہ ذیل معلومات کا اشتراک بھی کیا:

 ان انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے اندراج کروانے کی تاریخ بدستور 11 مارچ ہی ہے۔●

 اس عہدے کے لیے بطور تحریری امیدوار داخل ہونے کی آخری تاریخ 27 مارچ شام پانچ بجے تک ہے۔●

 ایک غیر حاضر بیلٹ (سیکشن RSMo ،115.279) کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ 20 مئی ہوگی۔●

 ووٹنگ کے سامان کی سرکاری جانچ یکم جون تک مکمل ہو جانی چاہیئے۔●

http://www3.lsr7.org/wp-content/uploads/2020/03/LSHS-Hall-of-Fame-Postponement-2020.pdf?fbclid=IwAR2FGCV3RJ2AgDdAioFK63wLd8zWNqih4jXsLnb8lc9L-0akEpLEBAWAVGU


 ذاتی طور پر غیرحاضر بیلٹس یکم جون شام 5 بجے تک ڈالے جاسکتے ہیں۔●

 انتخابی حکام (سیکشن RSMo ،115.293.1) کی جانب سے غیر حاضر بیلٹس کی وصولی کی آخری تاریخ 2 جون●

 شام 7 بجے تک ہونی چاہیے۔

 فوجی اور غیر ملک میں مقیم ووٹرز کو 29 مئی، شام 5 بجے تک انتخابی حکام سے ایک بیلٹ کی درخواست کرنی●

 ہوگی، اور مقامی انتخابی حکام کے لیے ایسے ووٹرز کو بیلٹ فراہم کرنے کی آخری تاریخ 18 اپریل ہے۔ انتخابی

 حکام کی جانب سے فوجی اور تارکین وطن کی جانب سے بیلٹس وصول کرنے کی آخری تاریخ 5 جون ہے۔

 مقامی انتخابی حکام کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ اپنی ویب سائٹ پر معلومات کا اشتراک کریں، دستیاب●

 ہونے پر سوشل میڈیا کا استعمال کریں، پریس ریلیز جاری کریں، سرکاری مالقات کا انعقاد کریں، اور اسٹیک

 ہولڈرز جیسے امیدواران سے براہ راست رابطہ کریں۔

  AP، MAP، ACT سمیت دیگر معمول کردہ جانچوں کا کیا ہوگا؟

میسوری شعبہ ثانوی اور ابتدائی سے حوالے کے تبدیلی کی قسم بھی کسی میں معمول کے جانچوں کی IB اور AP، MAP                        ہم

سے دوبارہ کو معمول اور ہیں گئی دی کر منسوخ جانچیں ACT والی ہونے میں اپریل گے۔ رکھیں جاری کرنا آگاہ                       کو

 ترتیب دینے کے لیے ڈسٹرکٹ مواقع کی تالش میں ہے۔
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 قدم اٹھانا

 میں بچوں کے ساتھ کورونا وائرس کے حوالے سے کس طرح سے بات کروں؟

 پرسکون اور حوصلہ افزاء رویہ اختیار کریں۔  بچے آپ کے زبانی اور غیر زبانی ردعمل پر اپنے تاثرات کا اظہار●

 کریں گے اور ان کی پیروی کریں گے۔

 اس کے بارے میں بات نہ کرنے سے بچوں کے اندر بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔  اکثر اوقات بچے اپنے تخیل میں●

 صورتحال کو حقیقت کی نسبت کہیں زیادہ بدتر تصور کرتے ہیں۔

 اس گفتگو کو سادہ، حقائق پر مبنی، اور ٹھوس رکھیں۔  ایک ایسا ذریعہ پیش ہے جوکہ والدین کے لیے خصوصی●

 ہدایات فراہم کرتا ہے:  بچوں سے COVID-19 کے بارے میں بات کرنا ۔

 بچوں کو یقین دہانی کروائیں کہ گھر اور اسکول میں موجود بڑے افراد ان کی صحت اور تحفظ کی نگہداشت کر●

 رہے ہیں۔

 وضاحت کریں کہ ہر شخص کو کورونا وائرس کا خدشہ الحق نہیں ہے۔ اسکول اور صحت کے افسران اس حوالے●

 سے خصوصًا احتیاط برت رہے ہیں کہ اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ جتنا ممکن ہو سکے کم افراد بیمار ہوں۔

 بنیادی حفظان صحت کے طریقوں کا جائزہ لیں اور ان کی مثال قائم کریں جیسے ہاتھ دھونا اور کھانستے یا●

 چھینکتے ہوئے منہ پر کہنی رکھنا۔

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource


 ٹیلیویژن دیکھنے کے عمل اور سوشل میڈیا کی نگرانی کریں۔  اپنے بچے کی موجودگی میں اس قسم کی معلومات●

 دیکھنے یا سننے سے گریز کریں جو اس کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہو۔

 جس حد تک ممکن ہو سکے روزمرہ کا معمول برقرار رکھیں۔  ایک باقاعدہ معمول برقرار رکھنا تسلی اور●

 جسمانی صحت کے فروغ کا باعث بن سکتا ہے۔

 Lsr7.org/coronavirus پر اضافی ذرائع مالحظہ کریں ۔●

 اس مدت کے دوران میں اپنی، اپنے خاندان اور اپنی کمیونٹی کی مدد کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟

 اگر آپ بیمار ہیں، تو گھر پر رہیں، اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں اور عوامی ذرائع نقل وحمل سے●

 اجتناب برتیں۔ دیگر افراد سے دور رہیں، اور مزید ہدایات کے لیے کسی ڈاکٹر کو کال کریں۔ CDC کی جانب

 سے مزید یہاں مالحظہ کریں۔

  سانس لینے کے آداب اختیار کریں۔●

 اپنے ہاتھ کم از کم 20 سیکنڈز تک کثرت کے ساتھ صابن اور پانی سے دھوئیں۔ جب ہاتھ دھونا○

 مشکل ہو تو آپ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔

 اپنے منہ، ناک اور آنکھوں کو چھونے سے گریز کریں کیونکہ جراثیم پر مشتمل سطحوں کو چھونے○

 سے وائرس پھیل سکتا ہے۔

 کھانستے اور چھینکتے ہوئے اپنے منہ اور ناک کو ٹشو سے ڈھانپنا یاد رکھیں۔ اگر ٹشو دستیاب○

 نہ ہو، تو اپنی قمیض کی آستین کے باالئی حصے پر چھینکیں یا کھانسیں اور اپنے ہاتھوں میں

 چھینکنے یا کھانسنے سے گریز کریں (جن کا سطحوں اور دیگر افراد کو چھونے اور جراثیم پھیلنے کا

 باعث بننے کا زیادہ امکان ہوتا ہے)۔

 دیگر افراد کے ساتھ مشروبات، پانی کی بوتلوں، کھانے کے برتنوں یا سیل فونز کا اشتراک نہ کریں۔○

 "معاشرتی دوری"  اختیار کریں۔ ایسے تمام واقعات اور مالقات کو محدود کر دیں جن کے لیے قریبی رابطہ درکار ہو۔●

 باخبر رہیں۔ چاہے آپ بیمار ہوں یا نہیں، ہدف یہ ہے کہ کورونا وائرس کے پھیالؤ کو محدود کیا جائے اور

 ہماری آبادی میں موجود کمزور ترین افراد کو منکشف ہونے سے تحفظ فراہم کیا جائے۔

 ہر روز سب سے زیادہ رابطے میں آنے والی سطحوں کو صاف کریں۔ CDC کی جانب سے مزید یہاں مالحظہ●

 کریں ۔

 ایک دوسرے کے ساتھ رحمدلی سے پیش آئیں۔ ناول کورونا وائرس ہر رنگ، نسل اور قومیت پر اثرانداز ہوا ہے۔●

 خصوصًا کسی کو بدنام نہ کریں۔ درست معلومات کا اشتراک کریں۔ اور اپنا، اپنے خاندان اور اپنے اسکول اور وسیع تر

 کمیونٹی کے ساتھی ممبران کا خیال رکھیں۔

 کمیونٹی کی معاونت کے لیے میں کیا کر سکتا/سکتی ہوں؟

 لیز سمٹ تعلیمی فاؤنڈیشن کے پاس ایک ہیلپنگ ہینڈز(Helping Hands) فنڈ موجود ہے جس کا مقصد بحران کی●

 صورتحال میں ان خاندانوں کی مدد کرنا ہے جوکہ پہلے سے موجود دیگر مقامی نظامات کے ذریعے مدد حاصل

http://lsr7.org/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fhome%2Fcleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fhome%2Fcleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fhome%2Fcleaning-disinfection.html


 نہیں کر سکتے۔ آپ عطیہ دینا چاہتے ہیں؟  عطیہ دہندگان 2019-20 کے عطیے کے تحت ڈراپ ڈاؤن مینو

 میں ہیلپنگ ہینڈز (Helping Hands) فنڈ کو نامزد کرسکتے ہیں۔  آن الئن یہاں پر عطیہ کریں۔

 مدد یا دوسروں کا حوالہ دینے میں دلچسپی رکھنے والے افراد  منسلک کردہ حوالہ فارم  کو پر کرسکتے ہیں اور●

 اسے rexanne.hill@lsr7.net پر ڈاکٹر ریکسین ہل(Rexanne Hill) کو بھیج سکتے ہیں ۔

 اہل خانہ LSR7 تعلیمی تھراپسٹس کی جانب سے مرتب کردہ  کمیونٹی وسائل کے ہدایت نامے  تک رسائی بھی●

 حاصل کرسکتے ہیں۔

 

+++ 

 کورونا وائرس

 کورونا وائرس کے بارے میں میرے لیے کیا جاننا درکار ہے؟

نمونیہ● اور بیماری شدید اور ہے رہا پھیل میں لوگوں سے 2019 دسمبر جوکہ ہے جرثومہ وبائی ایک وائرس کورونا                      ناول

  کا باعث بنا ہے۔

 عام عالمات میں شامل ہیں: بخار کے ساتھ کھانسی یا سانس لینے میں دشواری؛ کچھ افراد میں چند یا بالکل●

 کوئی عالمات نہیں پائی جاتیں۔  سر درد، گلے کی سوجن اور ناک بہنا بھی اس وائرس کا سبب ہو سکتا ہے۔

 زیادہ تر پھیلنے کا امکان قطروں (کھانسی اور چھینک) سے ہوتا ہے●

 COVID-19 کی عالمات رابطے کے بعد کم سے کم 2 دنوں، یا زیادہ سے زیادہ 14 دنوں میں نمودار ہو سکتی ہیں۔●

 اس وباء میں مبتالء زیادہ تر افراد خود ہی شفاء یاب ہوجائیں گے۔ تاوقت نول کورونا وائرس انفیکشن کے لیے کوئی●

  مخصوص ویکسین دریافت نہیں ہو سکی۔

 ان مریضوں کے لیے جو شدید بیماری میں مبتالء ہیں، اسپتال معاونتی نگہداشت فراہم کرسکتے ہیں۔●

 سینٹرز فار ڈزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن(CDC) (The Centers for Disease Control and Prevention) یہ●

 تجویز دیتے ہیں کہ عالمات ظاہر کرنے والے مریض طبی نگہداشت سے قبل ہدایات کے لیے کسی ڈاکٹر کو

 کال کریں۔

میں صورت کی ہونے رابطہ راست براہ ساتھ کے شخص بیمار کسی یا کرنے محسوس                 بیمار

 مجھے کیا کرنا چاہیئے؟

 اگر آپ کورونا وائرس یا زکام کی عالمات کے ساتھ بیمار محسوس کرتے ہیں تو CDC نے لینے کے لیے کچھ●

 خاص عملی اقدامات بیان کیے ہیں۔ انہیں  یہاں مالحظہ کریں ۔

 ہم نے اس سلسلے میں بہت سے سواالت پوچھے ہیں کہ آیا ان مریضوں کو نظربند کیا جانا چاہیئے جن کا●

 COVID-19 کے ساتھ ثانوی یا ثالثی رابطہ ہوا ہو۔ جہاں ہدایات کے حوالے سے تذبذب کے شکار ہر شخص کو

https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E332169&id=1
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E332169&id=1
https://drive.google.com/open?id=1DfWYGDQ3nwy6oXTtwlrT4ZV12pFct_74
mailto:rexanne.hill@lsr7.net
http://lsr7.org/wp-content/uploads/LS-R-7-Community-Resource-Guide.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html


 مقامی شعبہ صحت کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیئے، وہیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے ایسے افراد کو نظر بند کیے جانے

 کی ضرورت نہیں ہے جنہیں عالمات کا سامنا نہ ہو اور جن کا کسی ایسے شخص کے ساتھ ثانوی یا ثالثی رابطہ

 ہوا ہو جس کا COVID-19 کا نتیجہ مثبت آیا ہو۔ ان افراد کو باریک بینی سے اپنی نگرانی کرنی ہوگی، جس میں

 عالمات میں اضافے کے لیے، باقاعدگی سے اپنا درجہ حرارت لینا شامل ہے۔ صحت کے افسران کی جانب سے ان افراد

 کو نظربند کیا جائے گا جن کا COVID-19 کے تصدیق شدہ کیس کے ساتھ براہ راست، روبرو رابطہ ہوا ہو،

 جنہیں عالمات کا سامنا ہو اور  جو مخصوص عالقوں سے سفر کر کے آئے ہوں ۔

 میسوری DHSS نے رہنمائی فراہم کرنے اور شہریوں اور صحت کی نگہداشت کے فراہم کنندگان کے سواالت کا●

 جواب دینے کے لیے ایک COVID-19 ہاٹ الئن تخلیق کی ہے۔  نمبر 877-435-8411 ہے۔ اس نمبر سے ہفتے کے سات

 دن، دن کے 24 گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور اس پر طبی پیشہ ورانہ افراد کی زیر نگرانی چالیا جاتا ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html

