پیارے اے جے ای ) (AJEکے اسکالرز اور اہل خانہ /فیملی ،
ہم  22-21تعلیمی سال کے آغاز پر بہت خوش ہیں -آنے والے ہفتوں میں ایسے کئی مواقع آئیں گے جس میں ہم آپ سے
رابطہ کر کے آپ کو جےبرڈ اہل خانہ یعنی فیملی اور کمیونٹی کے بارے میں ہدایات دیں گے -سکول کے اس سال "آل
ابورڈ ٹو نیوہورائزنز" میں ہمارے سکالرز کی کامیابی کا راز مل کر کام کرنے میں ہے -براۓ مہربانی نیچے دی گئی
معلومات کو غور سے پڑھیں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہم سے ضرور رابطہ فرمائیں-
کارل چاویس وائی ایم سی بیک ٹو سکول بیش (ایونٹ) دن  11بجے سے لے کر  1بجے
بروز ھفتہ  14 ،اگست
تک-
سکالرز کومفت کتابوں کا بیگ اور سکول کا سامان ملے گا -اس پتے پر پہلے سے
رجسٹریشن الزمی کروائیں -پتہ 2767:گران ویل سٹریٹ ،ہائی پوائنٹ -نوٹ :رہائش کا
ثبوت (ریذیڈینس پروف) لے کر آئیں-
اوپن ہاؤس
بروز بدھ  18 ،اگست
دن  10:30سے  11:30بجے  ---کنڈر گارٹن  ،گریڈ  1اور گریڈ 4
دن  01:00سے  02:00بَجے  ---گریڈ  ،2گریڈ  3اور گریڈ 5
بروز جمعرات  12 ،اگست اے جے ای اسٹاف اورماسکوٹ کی طرف سے خوش آمدید کا پیغام
بروز سوموار  16 ،اگست ٹیچر/اساتذہ سکالرز اور ان کے اہل خانہ  /فیملی کو بالنا شروع کریں گے
بروز سوموار  23 ،اگست سکول کا پہال دن صبح  7:00سے  7:25تک پہنچنا ہو گا ،واپسی  2:15بجے
کنیکٹ  -ایڈ ) (Connect-Edاور کالس ڈوجو کے پیغام -ہماری ویب سائٹ اور سوشل
ھر اتوار کے دن
میڈیا پر بھی معلومات دی جائیں گی-
اساتذہ کی ذمہ داریاں/اسائنمنٹ :ہمارے اساتذہ اور اسٹاف پیر  16اگست کو کالس روسٹر /لسٹ کو مکمل کرنے کے بعد
آپ سے رابطہ کریں گے تاکہ آپ کو آپ کے اسکالر کے ہوم روم /کمرۂ جماعت کی معلومات فراہم کی جا سکے-
اوپن ہاؤس :ہم بہت خوش ہیں کہ اوپن ہاؤس اس سال ذاتی طور پر ہوگا -سماجی فاصلے اور سب کو محفوظ ماحول فراہم
کرنے کے لیے  ،ہم اوپن ہاؤس کے اوقات کو گریڈ لیول کے حساب سے ترتیب دے رہے ہیں -براہ کرم آپ اوپن ہاؤس
کے لئے اپنے مقررہ وقت پر آئیں۔ اگر آپ کے ایک سے زیادہ بچے  /طالب علم ہیں  ،تو براہ کرم اپنے سب سے بڑے
بچے کے بتائے ہوۓ وقت پر آئیں -مثال کے طور پر  ،اگر آپ کا ایک بچہ کنڈرگارٹن میں ہے اور دوسرا گریڈ  5میں
ہے  ،تو آپ گریڈ  5والے بچے کے وقت کے مطابق دوپہر  1:00بجے اوپن ہاؤس کے لئے آئیں گے۔ اگر آپ کے ایک
سے زیادہ بچے ہیں تو اپنے سب سے بڑے بچے کے بتائے ہوۓ وقت پر آئیں۔
براہ کرم یاد رکھیں کہ ہرایک کو (بڑا ہو یا بچہ) سکول کے میدانوں  /گراؤنڈ میں ہر وقت ماسک پہننا ضروری ہے-
ماسک کو منہ اور ناک پر مناسب طریقے سے پہنیں-
ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ بتائے گئے وقت پر اوپن ہاؤس میں شرکت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں -اگر آپ
صبح/دوپہر کے مقررہ اوقات میں شرکت نہیں کر سکتے تو آپ شام  5:00سے شام  6:00بجے تک اساتذہ سے مل
سکتے ہیں-
ہمارے اے جے ای اسٹاف اور ماسکوٹ کی طرف سے خوش آمدید کا پیغام :ہمارے اسٹاف اورماسکوٹ کا ویڈیو پیغام
دیکھنے کے لیے جمعرات  12اگست کو شام  6:00بجے کالس ڈوجو اور ہماری ویب سائٹ مالحظه فرمائیں-
کارال فلورس -بائیستیروس  ،پرنسپل۔
مایا بیل  ،اسسٹنٹ پرنسپل۔

