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 کا گھر بیڻھے سیکھنے کا سوالنامہ ISBEفیملیز کے لیے 
 

) نے اہل خانہ کو یہ سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل سفارشات مرتب کیا ہے تاکہ کہ ذاتی تعلیم کی ISBEالینوائزاسڻیٹ بورڈ آف ایجوکیشن (
 میں اضافی معلومات اور گھر بیڻھے سیکھنے .عربک، پولش، اسپینش، انگریزی الزمی معطلی کے دوران طلبا کی مدد کیسے کی جائے۔ 

کی تفصیلی تجاویز دیکھیں۔ مزید برآں، معطلی کے متعلق شخصی ہدایات کی سلسلے میں مستقل طور پر تازه ترین عمومی سواالت 
اگر آپ کے پاس انڻرنیٹ کی رسائیی نہیں ہے، تو آپ ان    کے جنرل گائیڈنس کے تحت.  http://www.isbe.net/covid19.دیکھیں۔

   وسائل کی طباعت شده کاپیاں حاصل کرنے میں مدد کے لیے اپنے ضلع سے رابطہ کرسکتے ہیں
 

 بچے اور طلبہ کب اسکول واپس لوٹ سکیں گے؟ 
ں اور اسکولوں میں واپس گورنر، سرکاری محکمہ صحت کے عہدیداروں کی مشاورت سے، طے کریں گے کہ بچے کب پروگرامو

کیا جس میں  کا حکم ہے جاری الینوائز منصوبہ کو بحال کرنے مئی کو، گورنر نے ایک عالقائی، پانچ مرحلے میں  5جاسکتے ہیں۔ 
ہماری ریاست کو دوباره بحفاظت کھولنے اور صحت عامہ کے نقطہ نظر کی تفصیل ہے۔ اگرچہ ہم یہ نہیں جانتے کہ شروعات کے لیے 

اس وقت رہنمائی تیار کرنے کے عمل میں ہے جب اس کے ساتھ ساتھ  ISBEصحت عامہ کی شرائط کو کب پورا کیا جائے گا، لیکن 
 اپس آنا ہوتا ہے۔ انفرادی ہدایات میں و

 
سمر اسکول کے لیئے ریمورٹ لرننگ  منی ر�موٹ لرننگ � ذر�عہ سمر اسکول چال�ن کا ارادە کرنا چاہ�ئ  2020اسکولوں اور اضالع کو  

یہ   کے سیکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ روایتی کالس روم سے باہر سیکھنا جاری رہے گا۔ اساتذه اور طلبہ جسمانی طور پر الگ رہیں گے
  سب � اہم بات یہ �� کہ اضالع کو 

گ
توقع � جائت �� کہ موسم گرما منی ر�موٹ لرننگ الینوائز � تعلق � مختلف شکلنی اخت�ار کر� �

ورت �� وە وسائل تک رسائئ � قطع نظر سمر اسکول منی حصہ � سکنی  سمر اسکول  منص��ہ بنانا �� تا�ہ وە تمام طلباء جن کو �ن
اسکولوں اور اضالع کے لیے  راج کا تعین اسکول اور ضلع کے ذریعہ کیا جائے گا۔ اضافی معلومات کے لیئے براه کرمکورس میں اند

s’ISBE دیکھیں۔  کا سمراسکول گائیڈنس 
 

 ریموٹ لرننگ کیا ہے؟
ریموٹ لرننگ اس طرح کی سیکھ جو روایتی کالس روم سے باہر ہوتی ہے کیونکہ طالب علم اور اساتذه کو فاصلے اور / یا وقت کے 

لحاظ سے الگ کردیا جاتا ہے۔ ریموٹ لرننگ ریئل ڻائم، یا مناسب اوقات میں کی جا سکتی ہے، اور اس میں ڻکنالوجی شامل ہوبھی سکتی 
 ہے۔  ہے یا نہیں بھی ہو سکتی

 
 ریمورٹ لرننگ تعلیم کیسے فراہم کی جائے گی؟

معیاری تعلیمی مواد اور ان موادوں تک کامیابی سے رسائی حاصل کرنے کے لیے درکار سپورٹ تمام فیملیز کو دستیاب ہونی چاہئے۔ 
تعلق قائم رکھیں جس سے  خاص طور پر اس وقت کے دوران، یہ ضروری ہے کہ اسکولس اور اساتذه اس انداز سے طلباء کے ساتھ ذاتی

 مختلف طلباء کی انفرادی صالحیتیں، پس منظر اور حاالت کا احترام کیا جائے۔ 
 

اضالع کو طلباء اور فیملیز کے لیئے ریموٹ لرننگ اکاؤنڻس کے طریق کار کو یقینی بنانا ہوگا جن میں متنوع حاالت ہیں: زبان کی 
اور جذباتی ضروریات، نگہداشت کی ضروریات اور تکنیکی ضروریات۔ یہ یقینی ضروریات، خصوصی تعلیم کی ضروریات ، معاشرتی 

بنانے کے لیے کہ تمام فیملیز کے لیئے ریمورٹ لرننگ کامیاب ہے ، والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کو اپنے بچوں کی مدد کے لیے 
 واضح معلومات اور کافی وسائل کی رسائی کی توقع کو بحال کرنا ہوگا۔ 

 
الع کو اپنی ویب سائٹ پر ریموٹ لرننگ پالنز بنانے اور پوسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ براه کرم اپنے ضلع یا ریمورٹ لرننگ کے اض

 نفاذ سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیئے اپنے اسکول یا ضلع تک پہنچیں۔
 

 اگر ہم گھر پر انڻرنیٹ یا کمپیوڻر تک رسائی حاصل نہ کرسکیں تو کیا ہوگا؟
ٹ لرننگ ایام کے دوران اضالع کے اسکول مفت انڻرنیٹ یا اس پر چھوٹ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ نیز، بہت سارے ریمو

اضالع کے اسکول ضرورت مند گھرانوں میں آالت تقسیم کرنے کی امید کر رہے ہیں۔ ڻیکنالوجی کی ضروریات کے لیے براه کرم براه 

https://www.isbe.net/Documents/RL-Recommendations-3-27-20.pdf
https://www.isbe.net/Documents/RL-Recommendations-3-27-20.pdf
https://www.isbe.net/Documents/RL-Recommendations-Spanish.pdf
https://www.isbe.net/Documents/RL-Recommendations-Spanish.pdf
https://www.isbe.net/Documents/RL-Recommendations-Polish.pdf
https://www.isbe.net/Documents/RL-Recommendations-Polish.pdf
https://www.isbe.net/Documents/RL-Recommendations-Arabic.pdf
https://www.isbe.net/Documents/RL-Recommendations-Arabic.pdf
http://www.isbe.net/covid19
http://www.isbe.net/covid19
https://coronavirus.illinois.gov/sfc/servlet.shepherd/document/download/069t000000BadS0AAJ?operationContext=S1
https://coronavirus.illinois.gov/sfc/servlet.shepherd/document/download/069t000000BadS0AAJ?operationContext=S1
https://coronavirus.illinois.gov/sfc/servlet.shepherd/document/download/069t000000BadS0AAJ?operationContext=S1
https://coronavirus.illinois.gov/sfc/servlet.shepherd/document/download/069t000000BadS0AAJ?operationContext=S1
https://www.isbe.net/Documents/Summer-School-2020-Guidance.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Summer-School-2020-Guidance.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Summer-School-2020-Guidance.pdf
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کی فہرست  ڈرائیو اپ وائی فائی ہاٹ اسپاٹ / میپالینوائز کی ایجنسیوں نے ریاست بھر میں الینوائزراست اپنے ضلع سے رابطہ کریں۔ 
 بنانے میں باہمی تعاون کے ساتھ کام کیا ہے۔

 
اضالع اور اسکولوں سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ جب ضروری ہو تو طلباء اور فیملیز کو تعلیم کا چھپا ہوا مواد فراہم کریں۔ والدین 

س اور سرگرمیوں سے متعلق ہدایات تکنیکی شرائط سے خالی صاف ستھری زبان میں فراہم کی جائیں کیونکہ کی مدد کے لیئے پروجیکڻ
گھرمیں وه اپنے بچے (بچوں) کی مدد کرتے ہیں۔ ریمورٹ لرننگ کے وسائل اور مواد، بشمول الئبریری کی کتابیں، وغیره، ممکنہ حد 

ه کے ذریعہ فراہم کی جانے چاہئیں۔ تعلیمی موادوں کی تقسیم کا دوسرا طریقہ تک ، فوڈ پک اپ والے مقامات پر، اسکول بسوں وغیر
ڈرائیو کے ذریعہ استعمال کیا جاسکتاہے، جس میں والدین اور سرپرستوں کو اس وقت ممبران کے ضروری عملے کے ذریعہ لرننگ 

 مواد دیاجاتا ہے جب آپ اسکول کی بلڈنگ تک گاڑی چال کرجاتے ہیں۔ 
 

 اور اسکول سے مواصلت کے معاملے میں کیا توقع کرنا چاہئے؟ ہم اپنے ضلع
اضالع اور اسکولوں کو والدین اور فیملیز کے ساتھ باہمی گفتگو کرنا اور ملنا چاہئے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ طلبا کی 

ں جتنا زیاده ہو سکے کامیاب ہوں۔ مواصالت سمجھ بہترین معاونت کرنے کے طریقہ کے بارے میں بالکل واضح ہے، لہذا وه اس مدت می
کی رسائی مختلف فیملیز کے حاالت تک ہونا چاہئے اور زبان کے اختالف کو مد نظر رکھنا چاہئے، براؤڈ بینڈ تک رسائی اور تعلیم سے 

ضروریات کے بارے میں متعلقہ مواد کو پڑھنے کی صالحیت کو بھی مدنظر رکھنا چاہئے۔ اسکولوں کو چاہئے کہ وه فیملیز سے ان کی 
 پوچھیں اور جو بھی ان ضروریات کا جواب ہو بروقت ان سفارشات کا جواب دیں۔ 

 
 ریموٹ لرننگ ایام کے دوران گریڈ اور حاضری کو کس طرح سنبھاال جائے گا؟

طالب علم کا کام شخصی ہدایت کے معطلی کے دوران مکمل ہوا ہو تو طالب علم کے گریڈ کو منفی طور پر اثر انداز نہیں کرنا چاہئے یا 
بصورت دیگر طالب علم کے تعلیمی موقف کو متاثر نہیں کرنا چاہئے۔ چونکہ ہم ابھی بندش کی پوری حد کو نہیں جانتے ہیں اور طلبہ پر 

اثرات کو کم کرنا چاہتے ہیں، لہذا اسکول بندش کے دوران طلباء میں صرف تعلیمی اضافہ کو آگے بڑھانے کی خاطر  پڑنے والے منفی
ان کے کام کو شمار کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں  اضالع کو اپنی اپنی حاضری کی پالیسیاں بنانے کی اجازت ہے اور توقع کی جاتی 

 ے چیک ان یا کچھ اور طریق کار شامل کریں گے۔ ہے کہ وه "حاضری" سے باخبر رہنے کے لی
 

 میں اپنے طالب علم کی گھر رہتے ہوئے کس طرح بہترین مدد کرسکتا ہوں؟
 طالب علم کو دیئے ہوئے کام کا جائزه لیں۔  •
 طلبہ کے ریمورٹ لرننگ کے مکمل کیے ہوئے کام کے لیئے ایک جگہ محفوظ رکھیں۔  •
 طلبہ کو خوب اچھی طرح سونے کی ترغیب دیں۔  •
 ڻکنالوجی کے استعمال کے لیئے ایک مناسب وقت طے کردیں۔  •
 طلباء سے روزانہ ان کے کام کے بارے میں بات کریں۔  •
 روزانہ کے معموالت کو قائم رکھنے اور ان پر عمل کرنے میں طلبا کی مدد کریں •

 
 وسائل میسر ہیں؟ میرے لیے میرے بچے کی مدد کرنے میں کون سے

 . www.isbe.net/covid19ریموٹ لرننگ کی سفارشات متعدد زبانوں میں دستیاب ہیں •
 www.isbe.net/keeplearning.تعلیم کو جاری رکھنے لیئے وسائل دستیاب ہیں •
• ISBE جذباتی  -اساتذه اور فیملیز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وه ایسی سرگرمیوں کے ذریعے تعلیمی مہارت اور معاشرتی

 پر چارٹ میں مثالیں فراہم کی گئیں۔ 4صحت کی تائید کریں جو مقرره ریمورٹ لرننگ سے بھی آگے کی ہیں۔ صفحہ 
 
 
 

 کی معطلی کے دوران طلبا کو کھانا فراہم کرنا ہے؟ کیا الینوائز اضالع کے اسکول میں ذاتی طور پر ہدایت
وه تمام طلبا جو تعلیمی سال کے دوران مفت ناشتہ اور/ دوپہر کے کھانے کے اہل ہیں وہی طلبا شخصی ہدایت کی معطلی کے دوران بھی 

کی  19 -اضالع کے اسکولوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وه تمام ان طلباء اور فیملیز کو کھانا مہیا کریں جو کوِوڈ  ISBEاہل ہیں۔ 
 وجہ سے گھر پر ہی رہنے کے حکم سے متاثر ہیں اور انھیں کھانے کی ضرورت ہے۔

 
 
 
 

http://illinois.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=23e8046edd2940bc8ad3ad1725e47cd0
http://illinois.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=23e8046edd2940bc8ad3ad1725e47cd0
http://illinois.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=23e8046edd2940bc8ad3ad1725e47cd0
http://www.isbe.net/covid19
http://www.isbe.net/keeplearning
http://www.isbe.net/keeplearning
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 کے موسم بہار کا تخمینہ معطل ہوگا؟ 2020کیا ریاست کے
، الینوائز سائنس تخمینہ،  PSAT 10 ،SAT  ،DLM-AAاور   PSAT 8/9ریاست کے تمام تخمینات ، بشمول الینوائز کا تیار شده تخمینہ، 

کے موسم بہار کے تخمینہ کو معطل کردیا گیا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ اگلے تعلیمی سال کا آغاز دوباره  2020اور آئین کا امتحان، 
منٹ کا آن الئن امتحان دے  45انتظامیہ کا امتحان �� ، طلباء گھر پر  2019-20 کا امتحان دینا چاہتے ہیں یہ صرف  APاء جو ہوگا۔  وه طلب

۔  طلبہ کمپیوڻر ، ڻیبلٹ ، �ا اسمارٹ فون تک رسائئ حاصل کر�ن وا� ک� ب� ڈیوائز پر اس ط�ح � منظم امتحانات دی�ن � اہل  سک�ت ہنی
۔

گ
 ہوں �

 
 ور پر ہدایت کی معطلی طلباء کے گریجویشن کی ضروریات کو کس طرح متاثر کرے گی؟ذاتی ط

 ISBE وں �ن اضالع � اع� حکام � سفارش � �� کہ وە ک� ب� ط�ح � حکمت عم� ت�ار ک��ں اور اس � ل�ی ت�اری ک��ں کہ یہ سین�ئ
ور�ات کو کس ط�ح پورا کرسکتا �� ، �شمول اس  بات کو �قیئن بنانا کہ ڻرا�سک��ٹس قابل رسائئ ہو اور طلباء منی یہ فارغ التحص�ل � �ن

 صالح�ت ہو � وە مستقل اساتذە اور ضلع � سفارشات � درخواست کرس� ۔ 

ن  2020 – 31ا�گ��کڻو آرڈر :   2020اور ا�مرجن� قواننی  کالس � لی�ئ درج ذ�ل منی کچھ نر� فراہم کر�ت ہنی
کت � SATتخمینہ (ر�است کا حت� احتساب کا  • )، حب الوطئن اور حکومت � نمائندە � اصولوں پر ، جسمائن تعل�م منی �ش

ور�ات ، جسمائن تعل�م � تخمینہ � تقاضوں، ک� �س� اسکولوں � ک��ڈٹ حاصل کر�ن � لی�ئ غ�ی مل� ز�ان � مہارت کا  �ن
۔  ورت کو چھوڑ دیتا ��  امتحان پر مکمل امتحان � �ن

، سائنس، سما�ب علوم اور موس��ت / آرٹ / غ�ی مل� ز�ان / پ�شہ ورانہ تعل�م کو کم � سنی�ئ ہا • ئئ اسکول � لینگوئج آر�س، ر�ا�ن
۔  ورت ��  کم سالوں منی تبد�ل کر�ن � �ن

دار آڻھ��ں جماعت � طلبا کو ر�است ہا�ئ متحدە ام��کہ � تار�ــــخ � بار� منی جامع جانکاری � ثبوت � ظاہر کر�ن �  • دست�ب
؛  ورت ��  ہو�ن � �ن

۔  •  پ�شہ ورانہ �ا تکن�� تعل�م � کورس � متبادالت کو حل کرتا ��
 

ریاست کی کم سے کم ضروریات ہیں۔  اضالع میں انفرادی صوابدید پر ہے چاہے وه  نئی گریجویشن کی ریاست کو بہت کم ضرورت ہے
اضا�ن معلومات  علق اضافی معلومات کے لیئے اپنے ضلع سے رابطہ کریں۔ براه کرم گریجویشن سے مت   اپنی ضروریات کو کم کریں ۔

وری سواالت  ISBE� لی�ئ براە کرم  ۔ � گ��ج��شن � متعلق تبد�� � �ن  د�کھنی
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 گھر بیڻھے سیکھنے کی اضافی سرگرمیوں کے لیئے سفارشات
 فیملی ماحول روح جسم ذہن

پڑھنا، جیسے، آزادنہ  •
مطالعہ، کسی اور کو 

پڑھنا یا سننا، آڈیو 
 کتابیں 

 پہلیاں، الفاظ کی تالش  •
کہانی لکھیں یا جریدوں  •

 میں مضمون 
 رقم گنے  •
اپنے محلے کا نقشہ  •

 تیار کریں
بالکس یا لیگوس کے  •

 ساتھہ بلڈنگ بنائیں 
 نشریات سنیں •
 دستاویزی فلم دیکھیں •
دوسری زبان سیکھنے  •

 کوشش کریں 
 کچھ نیا ایجاد کریں •

 تھوڑا بہت ڻہلیں  •
 ڈانس کریں  •
 ورزش کریں  •
اچھی / مجموعی طور  •

پر موڻر میں سرگرمیاں 
 رکھیں 

بدن کو کھینچیں یا یوگا  •
 کریں

 کوئی کھیل کھیلیں •
 

 موسیقی سنیں یا گائیں  •
(اندر یا باہر ) کا کھیل  •

 کھیلیں 
 تخلیقی فنون  •
 رنگنا یا ڈرائنگ کرنا  •
 تخیالتی کھیل  •
 غورکرنا  •
کچھہ ایسا کریں جس  •

سے آپ گریز کر رہے 
 ہیں

 

اپنے روم کو صاف  •
 کریں 

عمر کے مناسب کام  •
 کریں 

 غبانی ◌ّ با •
ڻوڻی ہوئی چیز کو  •

 ڻھیک کریں 
پودوں  پالتو جانوروں یا •

 کی دیکھ بھال کریں 
 کھانا پکانا یا بنانا •

 

 کسی کو خط لکھیں  •
کسی فیملی ممبر کے  •

 ساتھ گیمز کھیلیں 
 لطیفے یا پہلیاں سنائیں •
محل بنائیں اور اس کی  •

 کہانیاں سنائیں 
کسی شخص کو مدد کی  •

 پیشکش کرنا
 

 


