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    کو دوبارہ کھولنے کا نقطہ نظر    2022-2023

 

( تمام طلباء کے لیے اعلی معیار کی تعلیم فراہم کرنے کے لیے پر عزم ہے؛ جو BCPSبالٹیمور کاؤنٹی پبلک اسکولز )

مساوات پر توجہ مرکوز رکھتا ہے، بار گراف کو بڑھاتا ہے، تعلیمی خال کو پر کرتا ہے اور ہر طالب علم کو مستقبل کے 

سکولوں کی الزمی بندش کے کے موسم بہار کے دوران ا   2020وبا اور    COVID-19لیے تیار کرتا ہے. دنیا بھر میں  

نے وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹس کے ساتھ دوبارہ کھولنے کا منصوبہ بنایا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ   BCPSبعد،  

زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرتے ہوئے ہمارے طلباء، خاندانوں، اور عملے کی حفاظت کو ترجیح دی جائے، کیونکہ یہ  

 ہے.  ہمارا بنیادی مقصد 

انہوں نے اگست   میں ہمارے بورڈ آف ایجوکیشن کے اجالسوں کے    2021ڈاکٹر ولیمز، جو کہ ہمارے سپرنٹنڈنٹ ہیں، 

جیسا کہ ہم نئے )تعلیمی( سال کا آغاز کرنے کے لیے پرجوش ہیں، ہم یہ تسلیم کرتے رہتے ہیں ”دوران یہ تبصرے کیے: 

محدود اہداف پر مستقل توجہ اور ہمارے حکمت    میر نو شامل ہیں.کہ ہمارے آگے کے راستے میں بہتری، بحالی اور تع

عملی کے منصوبے کے مطابق شفاف گفتگو کے ساتھ، اس آنے والے سال کو ہمارے اجتماعی عزم کی ضرورت ہوگی 

ہ  و   تاکہ تین سطحوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے وقت اور جگہ بنائی جا سکے تاکہ ہمارے نظام کو آگے بڑھایا جا سکے.

 تین سطحیں درج ذیل ہیں:

سال کو سمجھنا، حاصل کیے گئے اسباق کو لیں اور ہمارے عملے، طلباء اور ایک  -(Healبہتری النا ) •

 دوسرے کی سماجی اور جذباتی ضروریات کو سپورٹ کریں.

میں    BCPSروابط دوبارہ قائم کریں، رشتہ داری کا اعتماد، مؤثر طریقے، اور پروسیس جو    - ( Recoverبازیافت )  •

 طلباء کی خدمت اور مدد کرنے کے لیے ہماری اجتماعی صالحیت کو تعمیر کرنے میں ہماری مدد کریں گے. 

رنا جس میں ہم  بہتری کے ایک معیار کو خالص بنانا اور الگو کرنے کا موقع حاصل ک -( Rebuildتعمیر نو ) •

 محدود تعداد میں ترجیحات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ نتائج دیتی ہیں.“ 

 انداز میں کرنا چاہیے:   اس آنے والے سال کے لیے، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں اس کام کو دائروی 
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طلباء، اساتذہ، اور عملے کے لیے ُکل وقتی ذاتی موجودگی ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہفتے کے پانچ دن حفاظت کے ساتھ  

تعلیمی سال میں، صحت   2023-2022کے ساتھ حاصل کی جانے والی تعلیم کو محفوظ کیا جا سکے اور بچایا جا سکے.  

اسکولز پانچ دن کی ذاتی موجودگی کے ساتھ تعلیم    BCPSاور حفاظت کی تجویز کردہ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، تمام  

 کے لیے کھولے جائیں گے.   
 

کے پہلے سمسٹر کے دوران ہماری پرنسپلز لیڈرشپ ڈویلپمنٹ میٹنگز کے دوران، ہم نے اسکول اور سسٹم لیڈرز   2022

مارے اسٹریٹیجک پالن،  یہ چار شعبے ہ   کے لیے چار ترجیحی شعبوں پر توجہ مرکوز کرنے کے مواقع کی میزبانی کی.

  ہمارے پاتھ وے ٹو ایکسیلنس میں شامل ہیں اور ذیل میں درج ہیں:  –دی کمپاس 

 

 عملے اور طلباء کے لیے سماجی جذباتی تندرستی •

 طالب علم کی ترقی کے لیے سیکھنے کے عمل کو تیز کرنا  •

 ہماری کوششوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈیٹا لٹریسی میں اضافہ؛ اور  •

 اجتماعی طور پر بہتری کے معیار کا عہد کرنا •

 

کے تمام اراکین کے لیے ماہانہ پیشہ ورانہ سیکھنے کے    BCPSہمارے سال بھر کے پیشہ ورانہ ترقیاتی منصوبے میں ٹیم  

مرکزی دفتر کے رہنماؤں نے ان چار ترجیحی شعبوں سے متعلق اپنے مواقع شامل تھے، اور ہمارے اسکول میں مقیم اور  

   علم اور اقدامات کو بڑھانے کے لیے کام کیا.
      

ہماری تدریسی توجہ "تیز رفتار سیکھنے" پر جاری رہے گی جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ طلباء اپنا زیادہ تر وقت 

گریڈ یا کورس کی سطح کے مواد پر مناسب سہاروں کے ساتھ صرف کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کام قابل 

ے لیے گریڈ لیول کے مواد کو ترجیح دینے کے لیے کام کرے عملہ ہر مضمون اور کورس ک  BCPSرسائی ہے. ہمارا  

گا، انگریزی زبان کے آرٹس اور ریاضی سمیت ترجیحی مواد والے عالقوں میں نامکمل سیکھنے کی تشخیص کرے گا، 

ترجیحی معیارات کی حمایت کے لیے تعلیمی ذخیرہ الفاظ پر توجہ مرکوز کرے گا، تدریسی حکمت عملیوں کو بڑھانے  

لیے ڈیجیٹل مواد کا استعمال کرے گا، اور نصاب کو اپنائے گا. دائرہ کار اور ترتیب جس میں ایکسلریشن سپورٹ اور کے  

ترجیحی معیارات کے سہاروں کے مواقع شامل ہوں. ہم پڑھانے اور سیکھنے پر اپنی توجہ کو بڑھا رہے ہیں اور اپنی  

 یں.پیشرفت کی نگرانی کے لیے ڈیٹا کا استعمال کر رہے ہ

تمام طلباء ہفتے میں پانچ دن کل وقتی کو تمام طلباء کے لیے شروع ہوگا.    2022اگست    29تعلیمی سال پیر،    2022-2023

وبائی امراض سے متعلق صحت    COVID-19ان خاندانوں کے لیے جنہوں نے  ذاتی طور پر تدریس پر واپس آئیں گے.  

( میں طالب علم کا اندراج کیا، کل وقتی VLPپروگرام )   اور حفاظت کے جاری خدشات کے جواب میں ورچوئل لرننگ

تعلیمی سال کے   2021-2022کے طلباء کے اہل خانہ جنہوں نے    12سے    3ورچوئل ہدایات فراہم کی جائیں گی. جماعت  

تعلیمی سال کے لیے ورچوئل لرننگ پروگرام    2022-2023میں شرکت کی اور کامیابی کا مظاہرہ کیا، انہیں    VLPدوران  

میں بھی داخلہ دیا   VLPمیں طلباء کو طالب علم کے زون والے اسکول کے ساتھ ساتھ    VLPمیں رہنے کا اختیار دیا گیا.  

 میں طلباء کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد ذاتی ہدایات پر واپس جائیں.  VLPجائے گا. 
 

جیسا کہ رواج ہے، فیکلٹی تعلیمی سال کے آغاز کی تیاری اور پیشہ ورانہ سیکھنے کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے 

میں   VLPکیلنڈر کے بعد طلباء سے پہلے رپورٹ کرے گی. اس میں    BCPSکو شائع شدہ    2022اگست    22لیے پیر،  

 خدمات انجام دینے والی فیکلٹی بھی شامل ہے.
 

ت میں داخل ہونے والے طلبا کے لیے اسٹوڈنٹ اوریئینٹیشن جسے ابتدائی داخلے کا دن بھی کہا جاتا ویں جماع9اور    6

  31. پری اسکول، پری کنڈرگارٹن، اور کنڈرگارٹن کے طلباء بدھ  گی کو منعقد کی جائے    2022اگست    25ہے، جمعرات،  

کریں گے. روایتی ابتدائی "چپکے سے  کو پہلے پورے دن کے ساتھ بتدریج داخلے کے عمل کا مظاہرہ    2022اگست  

 جھانکنے" کے مواقع ساالنہ واپسی میں بتائے جائیں گے 

 میلنگز کو. اسکول کی 
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واپسی   اسکول  کو  مواد تک رسائی حاصل    پر  طلباء  لیے شائع شدہ    2023-2022.  ہوگی تدریسی  تعلیمی سال کے 

BCPS    کیلنڈر اسکول کی عمارتوں میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ ساتھVLP    میں طلباء اور فیکلٹی کے لیے سرکاری

 کیلنڈر ہوگا. 

 

میں طلباء    VLPہفتے میں پانچ دن کل وقتی ذاتی تعلیم پر واپس آنے والے طلباء ایک روایتی شیڈول کا مظاہرہ کریں گے.  

س میں مکمل تدریسی دنوں کے ساتھ دوپہر کے کھانے کا وقت بھی شامل ہے ایک ورچوئل شیڈول کا تجربہ کریں گے ج

کالسز میں الئیو، ہم وقت ساز ہدایات )پورے گروپ اور چھوٹے گروپ( اور کسی بھی  VLP .(A)مالحظہ کریں ضمیمہ 

 وقت، غیر مطابقت پذیر اسائنمنٹس کو آزادانہ طور پر مکمل کرنے کے مواقع شامل ہوں گے.

 

اور ٹیکنیکل   ذاتی  اینڈ  کیرئیر  اور  شعبوں  کے  مواد  تمام  میں  ہدایات  پر  تمام سطحوں  لیے  کے  دونوں  لرننگ  ورچوئل 

کہ  CTEایجوکیشن ) ہوگا جیسا  اور سیکھنا شامل  پڑھانا  پروگراموں میں   )The Code of Maryland Regulation 

(COMAR 13.A.04کا تقاضا ہے. نصابی دائرہ کار اور ترتیب کے دستاوی )  زاتPreK-12 MCCRS   کے نصابی فریم

( کی ہدایات کو یقینی بنائیں MCCRSورک کے استعمال کے ذریعے میری لینڈ کالج اور کیریئر کے لیے تیار معیارات )

 گے.

 

میں   VLPاساتذہ طالب علم کے کام کے لیے روایتی درجہ بندی اور رپورٹنگ کے طریقہ کار کی پیروی کریں گے اور  

 دیکھیں.   (edures ManualBCPS Grading and Reporting Proc)طلبا دونوں کے لیے اسائمنٹس    طالب علموں اور

خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات تمام قابل اطالق مقامی، ریاستی اور وفاقی ضوابط کے مطابق فراہم کی جائیں گی. صحت 

اور حفاظت کو فروغ دینے اور تدریسی اور سماجی جذباتی سیکھنے کے پروگرام کے مؤثر نفاذ کو فروغ دینے کے لیے  

 عملے کو فراہم کی جائے گی. BCPSنگ تمام جاری، مالزمت کے لیے مخصوص، ٹارگٹڈ پروفیشنل لرن

 

اساتذہ    BCPSمیں طلباء دونوں کے لیے ریکارڈ کی جائے گی.    VLPطالب علم کی حاضری روزانہ انفرادی طور پر اور  

 ( کا استعمال کرتے ہوئے حاضری لیں گے. SISسٹوڈنٹ انفارمیشن سسٹم )  BCPS FOCUSتمام طلباء کے لیے 

 

 میں شرکت کر رہے ہیں تدریس طلباء ذاتی طور پر 

میں موجود اور اسکول سے غیر حاضر طلباء کو ریکارڈ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ،   SISہر روز، ہوم روم کے اساتذہ  

میں ہر پیریڈ ٹیچر کی طرف سے لی جاتی ہے. یہ وہ روایتی عمل ہے جو وبائی   SISسیکنڈری طالب علم کی حاضری  

 لے استعمال ہوتا تھا.مرض سے پہ

 

 میں شرکت کرنے والے طلباء پروگرام ورچوئل لرننگ 

اسٹوڈنٹ انفارمیشن سسٹم   BCPSاساتذہ    VLP( اساتذہ روزانہ طلباء کی حاضری لیں گے.  VLPورچوئل لرننگ پروگرام )

(SIS  .کا استعمال کرتے ہوئے حاضری لیں گے )BCPS    ذیل طریقہ  نے ورچوئل انسٹرکشن کے لیے حاضری کے درج

کار کو بیان کیا ہے. ان طریقہ کار میں، حاضری کو ورچوئل لرننگ سیشن میں الگ ان ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے. طلباء 

کی الگ آن سرگرمی سرکاری حاضری کی اطالع دینے کے مقاصد کے لیے، اور طالب علم کی اضافی مدد کی شناخت 

کول کے اساتذہ ثانوی سطح پر دورانیہ کی حاضری لینا جاری رکھیں گے،  کے لیے ریکارڈ کی جائے گی. مڈل اور ہائی اس

 میں ریکارڈ کیا جائے گا.  SISجسے فوکس 

  

https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Department/Curriculum%20Programs%20and%20Services/Grading%20and%20Reporting%20Procedures%20Manual_r_4.22.22.pdf
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 ایلیمنٹری 

 میں الگ ان ہوتے ہیں.  سیشن   Google Meetطلباء اپنے پہلے طے شدہ   •

بجے تک  10ہوم روم ٹیچر دن کے پہلے شیڈول گوگل میٹ سیشن کے دوران حاضری لیتا ہے اور صبح  •

 میں طلباء کی الگ ان موجودگی کو ریکارڈ کرتا ہے. SISفوکس 

ہوم روم ٹیچر کے ڈیوٹی ڈے کے اختتام تک، ہوم روم ٹیچر اس دن کی سرکاری حاضری ریکارڈ کرنے کے  •

 میں جاتا ہے. SISلیے فوکس 

میں    SISنون ہوم روم اساتذہ کو ہر کالس کے لیے حاضری لینا چاہیے اور اس معلومات کو فوکس   •

 ریکارڈ کرنا چاہیے. 

 

 سیکنڈری 

 میں الگ ان ہوتے ہیں. Google Meetکے لیے  پیرڈ طلباء اپنی پہلی میٹنگ کے  •

بجے تک   10  صبح پہلی میٹنگ پیریڈ ٹیچر پہلے شیڈول گوگل میٹ سیشن کے دوران حاضری لیں گے اور   •

 فوکس ایس آئی ایس میں طلباء کی الگ ان موجودگی کو ریکارڈ کریں گے.

 ریکارڈ کرنا ہوگی. میں دورانیہ کی حاضری  SISدیگر تمام پیریڈ اساتذہ کو بھی فوکس  •

 سے اخذ کی جائے گی. پہلے میٹنگ پیریڈ کے استاد کی داخل کردہ حاضری روزانہ کی حاضری  •

 

 برخاستگی تاخیر سے/جلد 

 

 ایلیمنٹری     

سے فون کال یا ای میل کے ذریعے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ عملے کو  سیکریٹریز   VLPوالدین/سرپرست کو  •

 کسی متوقع تاخیر یا جلد برخاستگی کے بارے میں مطلع کیا جا سکے.

دن کے آخر میں ہوم روم ٹیچرز صبح کے ہوم روم سے حاضری کو ہم آہنگ کریں گے تاکہ یہ یقینی بنایا جا  •

 سکے کہ روزانہ کی حاضری درست ہے.

 

    سیکنڈری 

کے ذریعے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ عملے  یا ای میل  سے فون کال  سیکریٹریز   VLPوالدین/سرپرست کو  •

 کو کسی متوقع تاخیر یا جلد برخاستگی کے بارے میں مطلع کیا جا سکے.

 کے ساتھ ہم آہنگی کی جائے گی.  حاضری ہر پیرڈ میں حاضری لی جائے گی اور روزانہ  •

 

 کی نگرانی کرنا مشغولیت طلباء کی حاضری اور 

ایک نگرانی اور طالب علم کی معاونت کی حکمت    BCPSطالب علم کی حاضری اور مشغولیت کو ٹریک کرنے کے لیے،  

ر خاندان کی ضروریات کو عملی کو نافذ کرتا ہے جس میں متعدد ڈیٹا کے ذرائع شامل ہوتے ہیں اور انفرادی طالب علم او

پورا کرنے کے لیے پورے سسٹم اور کاؤنٹی میں عملے اور وسائل کو متحرک کرتا ہے. یہ عمل انفرادی طور پر تدریس 

میں شریک   VLPمیں شریک داخلہ لینے والے طلباء کے لیے ہوتا ہے.    VLPمیں شرکت کرنے والے طلباء کے ساتھ ساتھ  

اسکول اور مرکزی دفتر کی سطح پر طالب علم کی انفرادی حاضری اور مصروفیت کا  اندراج شدہ طلباء کے لیے، ہم  

تجزیہ کرتے رہیں گے اور ان کا پتہ لگانا جاری رکھیں گے، ان طلباء پر توجہ مرکوز کریں گے جو مسلسل غیر حاضر 

ئیں گے، اور طالب علم ہیں، طلباء کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جلد رسائی اور کیس مینجمنٹ کی کوششیں بنا

 کی مصروفیت کا اندازہ لگانے کے عالوہ طلباء کی مصروفیت کے معیار کا تجزیہ کریں. 

 

VLP    ،میں شریک داخلہ لینے والے طلباء کے لیےVLP  ( پُل پرسنل ورکرPPW اساتذہ اور منتظمین کی مسلسل طلباء )

میں مدد کے لیے دستیاب ہے طلباء مکمل طور پر اسکول کی حاضری کو سپورٹ کرنے اور برقرار رکھنے کی کوششوں  

 کے ساتھ منسلک ہیں، اپنے تعلیمی مطالعہ میں ترقی کر رہے ہیں، اور اسکول کی کمیونٹی سے جڑے ہوئے ہیں.
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   کی سطح کے لحاظ سے تجویز کردہ اقدامات کا خاکہ پیش کرتا ہے. ذمہ داری ذیل کا چارٹ 

 ورکر لیول   شاگرد عملہ لیول   - اسکول پر مبنی ٹیم  لیول   -استاد  

متعدد ذرائع استعمال کرنے  •

والے طلباء تک رسائی )فون، 

ای میل، کالس روم میٹنگ  

 چیک ان( 

میں   انسٹرکشن ورچوئل  •

حصہ لینے کے ساتھ طلباء 

کے تجربے کے بارے میں 

 والدین تک رسائی 

اسکولوجی میں اسائنمنٹ کی   •

تکمیل کی نگرانی کریں تاکہ یہ 

تعین کیا جا سکے کہ کن طلباء 

کو گھر کے دورے کی 

ضرورت ہے اور طلباء کو 

اسکول میں قائم ٹیموں کے پاس 

 بھیجیں 

• SIS  جنرل نوٹ سیکشن میں

ول پر مبنی  ہر ہفتے اسک

ٹیموں اور طلباء کے عملے 

 لیے کے کارکن کے 

 دستاویزی کوششوں 

 رکھا جائے آگاہ سے 

تازہ ترین معلومات کے لیے  •

طلباء کے تمام اساتذہ کے  

 ساتھ کانفرنس

• PPW  کے لیے ہر ہفتےSIS  

جنرل نوٹس سیکشن میں آؤٹ  

ریچ کی کوششوں کی دستاویزی 

اجتماعی رسائی کی کوششوں  

کی مکمل سمجھ حاصل کرنے 

 کے لیے 

اسکول پر مبنی ٹیم کی   •

ورچوئل حاضری میٹنگز کی  

  PPWمیزبانی کریں جن میں 

 شامل ہے

ضرورت کے مطابق مدد کے   •

 سے رابطہ کریں PPWلیے 

خدشات پیدا ہونے پر طلباء  •

 کریں کی مدد 

ذاتی طور پر اور یا ورچوئل  •

میٹنگز میں حصہ لیں )جیسا کہ  

کے ذریعہ   ٹیموں اسکول پر مبنی 

 طے کیا گیا ہے(

طلباء اور خاندانوں کی مدد   •

کے لیے دوسرے عملے  

)اندرونی/بیرونی( کو،  

جیسا مناسب ہو، مدعو  

 کریں

جنرل نوٹس  SIS ہفتے ہر  •

 سیکشن میں دستاویزی کوششیں

گھر کے دورے اور دیگر   •

میں رابطے کے مقامات  ایجنسیوں 

کے ذریعے طلباء اور خاندانوں 

 کی مدد کریں

 

 

 COVID-19 کی وجہ سے علیحدگی کے دوران سیکھنے اور خدمات کا تسلسل 
 

گائیڈینس جاری کیا. اس گائیڈینس نے   COVID-19کو، میری لینڈ کے محکمہ صحت نے تازہ ترین    2022جوالئی    22

COVID-19   کی زد میں آنے والے افراد کے لیے قرنطینہ کی ضرورت کو ختم کردیا ہے جب تک کہ وہ کسی وبا کا

 2022اگست  11کے رہنما خطوط پر عمل کرنا تھا.   CDCنشانہ نہ بنے ہوں.  وبا سے وابستہ افراد کو قرنطینہ کے لیے 

نے بے نقاب افراد کے لیے قرنطینہ کی ضرورت کو ہٹا دیا.  اس تازہ ترین رہنمائی کی عکاسی کرنے کے لیے    CDCکو،  

BCPS   کے طریقہ کار کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے.  جن طلباء کو بیماری کی وجہ سے علیحدگی میں رکھا گیا ہے وہ لرننگ

ینجمنٹ سسٹم )اسکولوجی( کے ذریعے تدریسی وسائل تک رسائی حاصل کر سکیں گے. ٹیوشن سپورٹ کو طالب علم  م

 کے اسکول کے ذریعے مربوط کیا جا سکتا ہے. 

 

 الگ تھلگ رہنا  COVID-19تدریس تک رسائی: 
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 جب: ایک طالب علم کو آمنے سامنے کی تدریس سے باہر کردیا جاتا ہے 

 کی تشخیصی ٹیسٹ مثبت آئی ہے. COVID-19وہ انکشاف کرتے ہیں کہ ان کی  •

 کی عالمات ہیں.  COVID-19ان میں  •

 : منظر نامے تدریسی رسائی کے 

 ایک ہی کالس میں نہیں ہوتے: دن انفرادی اور/یا طلباء کا ایک چھوٹا گروپ جو سارا 

(، غیر متعلقہ، اور طلباء متعدد اساتذہ اور کالسوں میں پھیلے ہوئے ہیں.  •  تمام سطحیں )ابتدائی، درمیانی، اعلی 

ابقت پذیر کام  اسکول کے دن کے دوران طلباء کے لیے اسکولوجی اور/یا پرنٹ مواد کے ذریعے غیر مط •

    سے طلباء کے سامنے ڈیجیٹل مواد کا استعمال شامل ہے. نصاب فراہم کیا جاتا ہے. اس میں 

 بات چیت/روابط: 

انفیکشن کنٹرول کے طریقہ کار اور توقعات کے ارد گرد کمیونٹی کے ساتھ براہ راست بات    COVID-19اسکول کا نظام 

پر پوسٹ رہتی ہیں. اگر مثبت کیسز سامنے آتے ہیں،    website 19-COVIDچیت کرے گا. یہ اپ ڈیٹس اسکول سسٹم کی  

بھیجنے کا ذمہ دار ہے. یہ روابط کسی مخصوص دن کے دوران ہونے والے تمام   روابطملے کو  تو اسکول خاندانوں اور ع

 معامالت کو قلمبند کرتے ہیں. 

 

COVID-19    میں تمام طلباء کے لیے سیکھنے کو جاری رکھنے کے لیے تیار کردہ   علیحدگی انفیکشن کی وجہ سے

 ہدایات کا طریقہ:

طالب علم ٹو ڈیوائس کے تناسب کے ذریعے علیحدگی میں طلباء کو فراہم کی    BCPS  1:1ٹکنالوجی اور تدریسی معاونت  

کے تمام طلباء کے لیے موجود ہے. طلباء معمول کے مطابق اپنی ڈیوائس روزانہ اسکول    K-12جائے گی جو فی الحال گریڈ  

  Google Meetsکرنے،    طلباء تعلیمی وسائل تک رسائی حاصل   BCPS  میں اور گھر آتے جاتے لے جاتے ہیں. علیحدگی  

میں حصہ لینے، اسائنمنٹس جمع کرانے، اور مکمل اسسمنٹ، اور ہمارے سیکھنے کے انتظامی نظام، اسکولوجی سے فائدہ  

 اٹھاتے ہوئے ریکارڈ شدہ گریڈز تک رسائی کے لیے علیحدگی کے دورانیے کے دوران اپنی ڈیوائس گھر پر رکھ سکتے ہیں. 

 مطابق علیحدگی میں رہنے والے طلباء کو کام فراہم کرنے کے لیے اساتذہ ذمہ دار ہیں.کے  5120سپرنٹنڈنٹ رول 

ان اسائنمنٹس کو اسکول سسٹمز آن الئن لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں اپ لوڈ کیا جانا چاہیے. اس کے عالوہ، جب طلباء کو 

تلف مواقع کے بارے میں خاندانوں کے علیحدگی میں رکھا جاتا ہے، تو اسکول ان کے بچے کے لیے دستیاب ٹیوشن کے مخ

ساتھ بات چیت کریں گے. ٹیوشن کے یہ مواقع وہ وقت ہوتے ہیں جب طلباء کو ان کے استاد کی طرف سے فراہم کردہ 

 اسائنمنٹس یا غیر حاضری کے دوران چھوٹ جانے والی اصالحی مہارتوں پر تعاون حاصل ہوتا ہے.

 

 : انے میں مدد کرے گامیں پڑھ علیحدگی وہ عملہ جو طلباء کو 

اسکول ٹیوشن کے مواقع تیار کریں گے جو ان کی انفرادی برادریوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں.  ان ورچوئل  

لرننگ سیشنز کے ذریعے طلباء کی مدد کے لیے ہر اسکول میں اساتذہ کو بھرتی کیا جا رہا ہے. ان انفرادی اساتذہ  

ر یہ یقینی بنانے کے لیے کہ اساتذہ کو ان کے وقت  کے نام دستاویزات کے لیے سسٹم کو فراہم کیے جاتے ہیں او 

 کا معاوضہ دیا جائے.  
  

https://www.bcps.org/covid19
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 ، وغیرہ( والے طلباء کے لیے اسٹافنگ سپورٹ اور پروٹوکول: IEP  ،504علیحدگی کے ادوار کے دوران سروس پالنز ) 

BCPS   ( معذور طلباء کو مفت، مناسب، عوامی تعلیمFAPE فراہم کرنا جاری رکھتا ہے تاکہ ہر ط )  الب علم کی انوکھی

ترقی، مواصالت کی مہارت،   تعلیمی  ان کی  تاکہ  کیا جا سکے  اور خدمات کے ذریعے حل  معاونت  ضروریات کو 

( میں شناخت  IEPجذباتی/رویے، ذہنی اور جسمانی صحت پر مثبت اثر پڑے جیسا کہ ان کے انفرادی تعلیمی پروگرام ) 

 کیا گیا ہے. 

BCPS IEPs  ور/یا خصوصی تعلیم کے عملے، معاون عملہ، اور متعلقہ خدمات فراہم کرنے والے  کے ساتھ عمومی تعلیم ا

پر شناخت کی گئی منفرد ضروریات   IEPsطلباء کے لیے ہدایات میں معاونت کرے گا جو الگ تھلگ رہتے ہوئے انفرادی  

 کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں. 

IEPs   تلف ترتیبات میں ایک یا زیادہ حکمت عملیوں کے نفاذ کے والے طلباء طالب علم کی ضروریات کی بنیاد پر مخ

میں ہدایات حاصل کر سکتے ہیں. عام تعلیمی سیکھنے کے ماحول میں طلباء کو فراہم کی جانے والی    علیحدگی ذریعے  

اساتذہ ورچوئل لرننگ کے لیے بصری معاونت فراہم کر سکتے ہیں، بشمول کمیونیکیشن معاونت اور خدمات کے عالوہ،  

دن    10جب قابل اطالق ہو تو، اساتذہ  سپورٹ، رویے کی معاونت )پہلے/بعد(، اور بصری نظام االوقات حسب ضرورت.  

کی مدد کے لیے کسی   طلباء کے غیر مطابقت پذیر کام/اسباق کا ایک بینک بنا سکتے ہیں جس میں ویڈیو ڈائریکشنز ہیں جو  

 بھی وقت تیار ہو سکتے ہیں. 

خصوصی تعلیمی ترتیب میں جن طلباء کی مدد کی جا رہی ہے وہ طلباء کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف  

طریقوں اور آالت کا استعمال کر سکتے ہیں. اساتذہ گھر پر آن الئن سیکھنے اور "علیحدگی " میں رہنے کے لیے والدین 

سماجی کہانی فراہم کر سکتے ہیں. والدین کی مسلسل مدد کوچنگ کے طریقہ کار کے ذریعے فراہم کی جا سکتی    کو ایک

 ہے کیونکہ خاندان اپنے بچوں کو گھریلو ماحول میں سیکھنے میں مدد دیتے ہیں.

صل کر سکتے طلباء یونیک لرننگ سسٹمز کے اسٹوڈنٹ ڈیش بورڈ یا اسکولوجی کے ذریعے غیر مطابقت پذیر کام حا 

ہیں یا انہیں اسکول کے دن کے دوران مکمل کرنے کے لیے کاغذ/پنسل کا کام موصول ہو سکتا ہے. ٹیچر ہدایات کی مدد  

 کے لیے گھر سے ہیرا پھیری اور کاغذ کے پیکٹ بھیج سکتا ہے.

کیا جائے گا. اساتذہ  پر شناخت شدہ رہائش کو سیکھنے تک مساوی رسائی فراہم کرنے کے لیے الگو    IEPsطالب علم کے  

Kurzwell یا دیگر اسپیچ ٹو ٹیکسٹ پلیٹ فارمز کو ان طلباء کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جن کی شناخت شدہ تقریر ،

پر ٹیکسٹ ہے. متعلقہ خدمات کی فراہمی ایک ورچوئل ماڈل میں فراہم کی جائے گی، فون کانفرنسنگ کے    IEPsان کے  

 رابطے دستیاب ہوں گے.ذریعے خاندانوں کے ساتھ اضافی 

 ٹیچنگ اسسٹنٹ اور دیگر بالغوں کی مدد کسی معلم یا ریکارڈ کے استاد کی نگرانی اور رہنمائی میں فراہم کی جا سکتی ہے. 

IEPs    جو  والے طلباءCOVID-19   انہیں انفرادی اسکولوں، اساتذہ، اور/یا متعلقہ    علیحدگی کی وجہ سے غیر حاضر ہیں

خدمات فراہم کنندگان کی طرف سے فراہم کردہ منفرد لرننگ سسٹمز، اسکولوجی، اور ورک پیکٹ کے ذریعے اضافی  

طلباء اور خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات فراہم کرنے والے افراد کی صحت اور    FAPEوسائل تک رسائی حاصل ہوگی.  

 تحفظ کی ضرورت کے مطابق فراہم کیا جائے گا. حفاظت کے  
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 اہم تاریخیں    
 

 9اور  6ابتدائی داخلہ کا دن: جماعت  - 2022اگست  25 •

 12سے  1اسکول کا پہال دن: جماعت  - 2022اگست  29 •

 پہال پورا دن کنڈرگارٹن کا2022اگست    31 •

 

 

 کھانے اور غذا کی سہولیات 

BCPS    تسلیم کرتا ہے کہ ہمارے بہت سے طلباء کے لیے کھانے کی فراہمی ایک ضروری معاونت ہے.  اسکول میں کھانے

کی خدمت اسکول کیفے ٹیریا میں سرونگ الئنوں کے ذریعے، گرم اور ٹھنڈا لنچ حاصل کرنے والے طلباء کے ساتھ دوبارہ  

)سینٹرز فار    CDCسے متعلق معیاری آپریٹنگ طریقہ کار  مصنوعات کے استعمال    PPEشروع ہوگی. صفائی ستھرائی اور  

ڈیزیز کنٹرول( کے گائیڈ الئنز کے مطابق شامل کیے جائیں گے اور کھانے کی تیاری اور خدمات میں مصروف تمام کیفے  

 .  ٹیریا کے عملے کے لیے دستیاب ہوں گے. تمام خاندانوں کے لیے کیش لیس کھانے کی ادائیگی کا نظام دستیاب ہوگا 

 

 نقل و حمل کی سہولیات   

 

  BCPSطلباء کی محفوظ نقل و حمل کے لیے پر عزم ہے.    BCPSجب اسکول ذاتی طور پر ہدایات پیش کرتے ہیں تو  

قواعد   اور  پالیسیوں  ایجوکیشن  آف  بورڈ  کہ  جیسا  گا  کرے  فراہم  خدمات  او  3420اور    3410ٹرانسپورٹیشن    رمیں 

COVID-19    کے گائیڈ الئنز پر عمل کرتے ہوئے اور ان کے مطابق بیان کیا گیا ہے. بورڈ کی یہ پالیسیاں اور قواعد

اور میری لینڈ   COMARیقہ کار کا خاکہ پیش کرتے ہیں.  اسکول جانے اور جانے والے طلباء کے لیے اختیارات اور طر

کی خدمت    BCPSڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن موٹر وہیکل ایڈمنسٹریشن کے ضوابط اور معائنہ کے معیارات کے مطابق  

د، آپریٹرز  کرنے والی ہر اسکولی گاڑی پر تین ساالنہ حفاظتی معائنہ اور ایک احتیاطی دیکھ بھال کا معائنہ کیا جائے گا. مزی

معمول کے طریقہ کار کے مطابق، پہلے اور بعد از سفر معائنہ کریں گے. خاندانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ  

وہ بسوں میں طلباء کی تعداد کو کم کرنے کے لیے، اگر ممکن ہو تو، اپنے بچوں کو گاڑی چال کر اسکول لے جائیں. نقل  

 مت عملیوں کا استعمال کیا جائے گا: و حمل کے دوران درج ذیل تخفیف کی حک

 

اسکول بسوں کی صفائی اور جراثیم کشی کے طریقہ کار کا جائزہ ڈرائیوروں اور اٹینڈنٹ کے ساتھ ان کی ان   •

 کی سروس کی تیاری کے لیے کیا جائے گا.  سال سروس ہدایات کے حصے کے طور پر اس تعلیمی 

چہرے کا ماسک پہن سکتے ہیں. ہائی ٹرانسمیشن کے   ڈرائیور اور اٹینڈنٹ ذاتی صحت کی مشق کے طور پر •

اوقات میں، ڈرائیوروں اور اٹینڈنٹ کو اس طرز عمل کو اپنانے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. حالیہ 

COVID-19   انفیکشن والے ڈرائیوروں اور اٹینڈنٹ سے کہا جائے گا کہ وہ کام پر واپسی پر اور انفیکشن کے

ان چہرے کا ماسک پہنیں، اال یہ کہ میری لینڈ کے محکمہ صحت کے رہنما خطوط کے ویں دن کے دور  10

 ٹیسٹ منفی نہ ہو.  COVID-19مطابق ان کا 

طلباء ذاتی صحت کی مشق کے طور پر چہرے کا ماسک پہننے کا انتخاب کر سکتے ہیں. تمام طلباء اور عملے   •

کی انتہائی تیزی سے منتقلی کے اوقات   COVID-19کو سختی سے ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ کمیونٹی میں  

 چہرے کا ماسک پہنیں. میں 

طور، آپریشن کے دوران چھت کی  سوا خراب موسم کے، بسیں ہوا کے بہاؤ اور وینٹیلیشن کے ساتھ گی. مثال   •

 کھڑکیاں اور کھڑکیاں کھولی جا سکتی ہیں. 
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ٹرپ کے بعد کے معائنے کے ایک حصے کے طور پر، ہر بس کے لیے صفائی اور جراثیم کش کٹس فراہم کی جائیں گی.  

ڈرائیور نیچے دی گئی تمام اونچی ٹچ سطحوں کو صاف اور جراثیم سے پاک کریں گے. اس کے عالوہ معذور طلباء کے 

لیے حفاظتی آالت کو بھی باقاعدگی سے صاف اور جراثیم سے پاک کیا جائے گا. صفائی میں درج ذیل سطحوں کو چھڑکنا 

 کرنا شامل ہے:اور صاف 

 

 پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے  ہینڈلز اندر اور باہر، دروازے کے  -خدمت کا دروازہ  •

   کے دوران چھوتے ہیں( بورڈنگ   ہینڈریل، بیریئر وال اور ڈیش )جہاں طلباء عموماً  •

ٹرن  تمام سوئچز، نوبس، گیئر شفٹ،  -ڈرائیور کی سیٹ، سیٹ بیلٹ، اسٹیئرنگ وہیل، ڈرائیور کنٹرولز  •

 سگنلز، ایمرجنسی بریک )فٹ بریک کو چھوڑ کر( 

 پیچھے( سیٹ بوٹمز، سیٹ بیکس )اوپر، سامنے اور  -تمام سیٹیں   •

 کھڑکیاں سائیڈ والز اور   •

 ہینڈلز چھت کے ہیچ  •

 ہینڈل پیچھے کا ہنگامی دروازہ اور  •

اطالق ہو تو  لفٹ ڈور ہینڈل، لفٹ کنٹرولر، لفٹ ریل، سیٹ بیلٹ، اور دروازے کی کیبل، اگر قابل  •

 ڈس انفیکٹنگ میں بس کے درج ذیل حصوں پر اسپرے کرنا شامل ہوگا:

 پیچھے( سیٹ بوٹمز، سیٹ بیک )اوپر، سامنے اور  -تمام سیٹیں   •

تمام سوئچز، نوبس، گیئر شفٹ،   -ڈرائیور کی سیٹ، سیٹ بیلٹ، اسٹیئرنگ وہیل، ڈرائیور کنٹرولز  •

 کر(  ٹرن سگنلز، ایمرجنسی بریک )فٹ بریک کو چھوڑ

 کے دوران چھوتے ہیں( بورڈنگ ہینڈریل، بیریئر وال اور ڈیش )جہاں طلباء عموماً  •

 

 

 ٹیکنالوجی کی سہولیات 

تعلیمی سال شروع ہوتا ہے اور ذاتی طور پر سیکھنا ہی ہدایات کے لیے بنیادی ڈیلیوری ماڈل رہتا    2023-2022جیسا کہ  

آن سائٹ س ٹیکنالوجی سپورٹ کئی اضافے کے ساتھ  آجائے گی. ڈویژن آف ہے،  پر واپس  ماڈل  پورٹ کے پری وبائی 

( بروقت مدد فراہم کرنے کے لیے ریموٹ سپورٹ نافذ کرے گا، یہاں تک کہ ذاتی طور پر  DoITانفارمیشن ٹیکنالوجی )

 1:1ویں جماعت تک  12کنڈرگارٹن سے لے کر  -پری  BCPSطلبہ کو بھی ریموٹ سپورٹ فراہم کرے گا. اس کے عالوہ،  

ڈیوائس کا تناسب برقرار رکھے گا. جن طلباء نے ورچوئل لرننگ میں حصہ لینے کا انتخاب کیا ہے انہیں ریموٹ سپورٹ 

 ملتی رہے گی.  

 تقاضے منصوبے کے  

( کے تعلیم کے لیے بحالی کے منصوبے کے  MSDEمیری لینڈ ٹوگیدر، میری لینڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ) 

مطابق، مندرجہ ذیل غیر گفت و شنید کی فہرست ہے جسے ہر مقامی اسکول سسٹم کو اپنے بحالی کے منصوبے میں  

 شامل کرنا چاہیے.  

 الزمی طور پر: اسکول سسٹمز کو 

 تک شائع کریں.  2022  اگست 15ان کے )ابتدائی( بحالی کے منصوبے  .1

    میں شامل کریں. منصوبہ بندی پالن کو اس کی بحالی کی نظام کے ایکویٹی  .2

 قائم کریں. گروپ ایک ریکوری پالن اسٹیک ہولڈر  .3
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اس بات کا تعین کریں کہ طلباء تعلیمی سال کے اوائل میں تدریسی طور پر کہاں ہیں، سیکھنے میں خالء کی   .4

 نشاندہی کریں، اور تدریسی کامیابی اور بحالی کا راستہ تیار کریں.

اس بات کو یقینی بنائیں کہ میری لینڈ کالج اور کیریئر کی تیاری کے معیارات تمام مواد کے عالقوں میں پڑھائے  .5

 جاتے ہیں اور ہر مواد کے لیے ریاستی فریم ورک کی پیروی کی جاتی ہے. 

پر    II  ، اور امریکیوں کے معذور ایکٹ کے عنوان504معذور افراد کے تعلیمی ایکٹ، بحالی ایکٹ کے سیکشن   .6

 عمل کریں.

(، میری لینڈ ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ  MSDEطریقہ کار پر عمل کریں جو میری لینڈ اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ) .7

( کی CDCکی طرف سے تیار کیے گئے ہیں، اور ایسے فرد کے لیے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن )

 کرتا ہے. کے لیے مثبت ٹیسٹ  COVID-19رہنمائی جو 

کے ذریعہ قائم کردہ مواد کو جمع کرنے،    MSDEرہنمائی کے ساتھ مل کر    CDCمیری لینڈ ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ اور   .8

 اسکولوں اور سہولیات کی صفائی، روزانہ کی صفائی، اور غذائیت کے لیے حفاظتی پروٹوکول پر عمل کریں. 

 لیے پروٹوکول پر عمل کریں.آنے اور جانے والے طلباء کی محفوظ نقل و حمل کے  اسکول  .9

 جب طلباء فاصلے کی تعلیم میں مصروف ہوں تو حاضری کی نگرانی اور باخبر رہنے کے لیے ایک نظام تیار کریں.  .10

 تیار کرنا. منصوبہ    روابط کا  .11

 چیک لسٹ کا استعمال کریں. COVID-19کی ترقی میں  منصوبے بحالی کے  .12

روڈ میپ فارورڈ فار انٹر اسکوالسٹک ایتھلیٹکس،    MPSSAAاتھلیٹکس کے دوبارہ آغاز کے لیے مقامی فیصلوں کو   .13

MSDE .اور مقامی اسکول سسٹم کے تعلیمی اور صحت اور حفاظت کے فیصلوں کے ساتھ ترتیب دیں ، 

 

 

 کا تسلسل منصوبے سیکھنے کے منصوبے اور دوبارہ کھولنے کے 

 
کی ضرورت کے مطابق سیکھنے کے تسلسل    MSDEنے    BCPSکے موسم بہار میں ہنگامی بندش کے دوران،    2020

دوبارہ کھولنے کا منصوبہ سیکھنے کے منصوبے کے نفاذ کے تسلسل سے سیکھے گئے   2020کا منصوبہ نافذ کیا. فال  

طلباء   مختلف  ذمہ داریاں، ہدایات کے طریقہ کار،  اسباق پر بنایا گیا ہے. لرننگ پالن کے تسلسل میں عملے کے کردار اور  

کے گروپس کے لیے معاونت کی وضاحت )مثالً، معذور طلباء، بے گھر ہونے والے طلباء، انگریزی سیکھنے والے، اور 

 2020ہونہار اور باصالحیت طلباء( اور اس کے ساتھ ساتھ بطور نمونہ طالب علم اور اساتذہ کے نظام االوقات شامل تھے.  

کے فال کے دوبارہ کھولنے کے منصوبے کو بنیاد کے طور پر لرننگ پالن کے تسلسل پر بنایا گیا اور اس میں توسیع کی 

نقطہ نظر    BCPSمیں تفصیل سے بتایا گیا ہے، ورچوئل انسٹرکشن کے لیے    2020-2021گئی. جیسا کہ ری اوپننگ پالن  

بوط ہدایات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جب کو تمام طلبا کے لیے اعلی  معیار کی تعلیم اور مض

 2020کہ اسکول عملی طور پر واقع ہوا تھا اور ایک ہائبرڈ اور ہم آہنگ تدریسی ماڈل میں تیار ہوا تھا. ایک ساتھ مل کر،  

ھولنے کے منصوبے تمام  کے لیے دوبارہ ک  2021-2022اور    2020-2021کے موسم بہار کے لرننگ پالن کا تسلسل اور  

BCPS    ،سیکھنے کے منصوبے کا کے طلباء کے لیے دستیاب خدمات اور مدد کے تسلسل کو ظاہر کرتے ہیں. اس طرح

کے دوبارہ کھولنے کے    2022-2023،    2021-2022اور    2020-2021    دوبارہ کھولنے کے منصوبے    BCPSتسلسل،  

دوبارہ کھولنے   BCPSساتھ، عوامی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے ہوئے قائم رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ،    منصوبے کے ساتھ

 تک ہر چھ ماہ بعد اپ ڈیٹ کیا جائے گا. 2024کے منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا اور 
  

https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Covid19/05032021_BCPS_Reopening_Plan_MSDE.pdf
https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Homepage/Updated%20March%202022%20BCPS%20Reopening%20Plan%20(2b).pdf
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 عملے کے لئے پیشہ ورانہ تعلیم 
 

BCPS    پیشہ ورانہ تعلیم کی فراہمی کے ذریعے بہتر ہوتی ہے  اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ تدریسی مشق مالزمت میں شامل

تعلیمی سال کے آغاز سے پہلے دونوں طرح سے    BCPSجو عملے اور طلباء کی ضروریات کو نشانہ بناتی ہے. اس طرح،  

پیشہ ورانہ   جاری پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنے کے لیے پر عزم ہے.  مبنی  پر  پرنسپل مسلسل، اسکول  اس کے عالوہ، 

 سیکھنے کے عملے کو مسلسل بنیاد پر فراہم کریں گے.

 کے لیے پیشہ ورانہ تعلیم عملے تمام 

تعلیمی سال کے آغاز میں، عملہ اسکول کی نرسوں سے صحت اور حفاظت کی تربیت حاصل کرے گا جو عالمگیر اور  

COVID-19 ے طریقوں کا جائزہ لیں گے.انفیکشن کنٹرول ک 

 

 کے لیے پیشہ ورانہ تعلیم  اساتذہ اساتذہ اور متبادل 

نظام بھر میں پیشہ ورانہ مطالعہ کے دن کے دوران، اساتذہ کو کردار نما سامعین میں گروپ کیا گیا تھا اور انہیں پیشہ  

کی طرف سے سہولت فراہم کی گئی تھی.  ورانہ تعلیم فراہم کی گئی تھی جس میں مرکزی دفتر یا اسکول میں مقیم عملے  

تعلیمی سال کے لیے تمام مواد پر مبنی پیشہ ورانہ سیکھنے میں    2022- 2023سیکھنے میں تیزی النے کی حکمت عملی 

 شامل کی جائے گی. 

 

 کے لیے پیشہ ورانہ تعلیم  پیرا ایجوکیٹرز 

ایجوکیٹرز کی ان کی ذمہ داریوں کی کارکردگی  کالس روم ٹیچرز کے لیے بنائے گئے پروفیشنل لرننگ ماڈیولز کو پیرا  

میں معاونت کے لیے تیار کیا جائے گا. پیرا ایجوکیٹرز کو ڈوائسز جاری کیے جائیں گے اور اساتذہ کی ہدایت کے مطابق 

و جاری جاری تدریسی اور سماجی جذباتی مدد فراہم کریں گے. پیرا ایجوکیٹرز کو نشانہ بنایا گیا پیشہ ورانہ تعلیم طلباء ک

 اعلی  معیار کی مدد کو فروغ دے گی.

 

 کے لیے پیشہ ورانہ تعلیم عملے معاون 

نقل و حمل، سہولیات اور گراؤنڈز، اور فوڈ سروسز کے عملے کو مالزمت کی مخصوص پیشہ ورانہ تعلیم فراہم کی جائے  

 داریوں کے مطابق ہے. گی جو طلباء کی محفوظ نقل و حمل اور کھانے کی محفوظ فراہمی میں شامل ذمہ 

 کے لیے پیشہ ورانہ تعلیم  منتظمین اسکول میں مقیم 

BCPS   پرنسپلز اور اسسٹنٹ پرنسپلز کے لیے جاری پیشہ ورانہ تعلیم فراہم کرے گا. ماہانہ مواقع ایسے سیشنز کے ساتھ

بائی مرض میں رہنمائی پیش کیے جائیں گے جو منتظمین کے لیے ان کے جاری کام کے لیے تیار کیے جائیں گے جو کہ و

کرتے ہیں، سیکھنے میں تیزی التے ہیں، طلبہ کی مصروفیت اور کامیابی کو زیادہ سے زیادہ بناتے ہیں، اور عملے اور  

طلبہ کی فالح و بہبود کو فروغ دیتے ہیں. اضافی موضوعات کی نشاندہی اسکول میں مقیم لیڈروں کی جانب سے جاری فیڈ  

 اور محکمہ اسکولز اور انتظامی قیادت کے عملے کے ساتھ چیک ان کی جائے گی. بیک کے ذریعے کی جائے گی
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 کا ان پٽ ذرائع اور اسٹیک ہولڈر
 

کی بحالی کے منصوبے کو مطلع کیا. یہ منصوبہ   BCPSاسٹیک ہولڈر کے ان پٹ کے ساتھ درج ذیل دستاویزات نے  

BCPS    ،ڈیزائن ٹیمBCPS    ریکوری اسٹیک ہولڈر گروپ؛ قومی، ریاستی، اور اسکول کے نظام کے رہنما؛ اور دیگر

 کے تعاون اور مشاورت سے تیار کیا گیا تھا.  مہارت رکھنے والوں ماہرین تعلیم اور 

 میری لینڈ کا ریکوری پالن برائے تعلیم  میری لینڈ ٹوگیدر:  •

 چیک لسٹ   A : COVID 19میری لینڈ کا ریکوری پالن برائے تعلیم ضمیمہ   •

• BCPS  گروپ ریکوری پالن اسٹیک ہولڈر 

 منجانب: جاری اسٹیک ہولڈر ان پٹ سیشنز بشمول ان پٹ  •

o AFSCME  ،BCPSOPE  ،CASE ،ESPBC  اور .TABCO 

o  بزنس پرنسپل(.  اساتذہ،  والدین،  لب علم،  )طا ز کونسل  مشاورتی  سپرنٹنڈنٹ کے 

o  کونسلز. ایریا ایجوکیشن ایڈوائزری 

o   طلباء کے والدین(.  سیکھنے والے انٹرنیشنل پیرنٹ لیڈرشپ اکیڈمی )انگریزی 

o  اسپیشل ایجوکیشن سٹیزنس ایڈوائزری کونسل   (SECAC .) 

o  سٹیزن ایڈوائزری کمیٹی برائے گفٹڈ اینڈ ٹیلنٹڈ ایجوکیشن (GTCAC .) 

o NAACP   )نیشنل ایسوسی ایشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف کلرڈ پیپل( . 

o  کا عملہ. میری لینڈ جانز ہاپکنز اور یونیورسٹی آف 

o  کا عملہ. صحت بالٹی مور کاؤنٹی محکمہ 

o ور پر والدین، طلباء، اور کمیونٹیز کے عملہ جو غیر متناسب طCOVID-19 .سے متاثر ہیں 

 

 

 کے رہنما اصول BCPSاسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے 
 

ان رہنما اصولوں کو استعمال کرتا   BCPSتعلیمی سال کو دوبارہ کھولنے کے منصوبے جاری ہیں،    2022- 2023چونکہ  

 ہے جو چراغ کے نشان کے طور پر کام کرتے ہیں جس کے خالف ہماری کوششوں کا موازنہ کیا جاتا ہے. 

 ساتھ ساتھ کو فروغ دینے کےصحت، بہبود اور حفاظت ہم اپنے طلباء، عملے اور خاندان کی  .1

 . سیکھنے کے مواقع پیش کریں گے زیادہ سے زیادہ 

 تعمیر کو ترجیح دیں گے. اور کمیونٹی کی   سماجی جذباتی سیکھنےہم  .2

 طلباء کے لیے اعلی  معیار کی تدریس اور سیکھنے کی سہولت فراہم کریں گے.   ہم تمام  .3

کریں گے جو اعداد و شمار کے   تعلیمی عدم مساوات کو کمہم ایسے ڈھانچے اور معاونت کا استعمال کرتے ہوئے   .4

 دیوں پر اثر انداز ہونے والے حاالت کا جواب دیتے ہیں.مطابق ہماری مختلف آبا

ان   .5 انہیں سب سے زیادہ  ہم  طلباء کے لیے اضافی مدد اور تفریق سیکھنے کے مواقع فراہم کریں گے جن کی 

معذور طلباء، انگریزی سیکھنے والے،    . مثال کے طور پر، تعلیم تک رسائی میں رکاوٹ والے طلباء،  ضرورت ہے 

 رہنے والے طلباء.  اور غربت میں 

اور    وہ وسائل فراہم کریں گے جو مختلف آبادیوں کو مکمل طور پر حصہ لینےہم اپنے طلباء اور خاندانوں کو   .6

 ہمارے تدریسی ماڈل سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنائیں گے.
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دوبارہ کھولنے کا منصوبہ صحت اور حفاظت مساوی اور معاون اعلی معیار کی    BCPSان رہنما اصولوں کے پیش نظر،  

 تدریس اور سیکھنے، سماجی جذباتی سیکھنے، اور کمیونٹی کی تعمیر کے ارد گرد ترتیب دیا گیا ہے.

 

 

 حفاظت   صحت اور
 

 کی تخفیف COVID-19میں  اسکولوں بالٹیمور کاؤنٹی پبلک 

BCPS    کا تازہ ترین تخفیف کا منصوبہ اور رہنمائیBCPS    کی ویب سائٹ پر مل سکتی ہے. منصوبہ اور وسائل کو

معمول کے مطابق اپ ڈیٹ کیا جائے گا تاکہ سی ڈی سی اور میری لینڈ ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی تازہ ترین رہنمائی کے  

 و. مطابق ہ

کہ   کیا ہے،    2022نے مئی    CDCجیسا  تجویز  اپنے رہنما خطوط میں  لیے   BCPSمیں اسکولوں/ ورک سائٹس کے 

اسکول/ ورک سائیٹس اپنی جگہ پر یونیورسل انفیکشن کنٹرول سے بچاؤ کی حکمت عملیوں کے ساتھ کام کریں گے اور 

COVID    سے متعلق مخصوص طریقوں کو اوپر رکھیں گے. کچھCOVID-  مخصوص طرز عمل ہمیشہ اپنی جگہ پر

اور میری لینڈ ڈیپارٹمنٹ آف   CDCٹرانسمیشن کی سطح )جیسا کہ    COVID-19رہیں گے؛ دوسروں کو کمیونٹی میں  

اور    CDCہیلتھ نے رپورٹ کیا ہے( اور ہماری کاؤنٹی میں بیماری کی شدت کی بنیاد پر شامل کیا جائے گا )جیسا کہ  

 میری لینڈ ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ نے رپورٹ کیا ہے.  

BCPS :کی یونیورسل انفیکشن کنٹرول سے بچاؤ کی حکمت عملیوں میں شامل ہیں 

 ینیشن کو فروغ دینا،ویکس .1

 طلباء اور عملے کو بیمار ہونے پر گھر رہنے کی ترغیب دینا،  .2

 تمام اسکولوں میں صحت مند وینٹیلیشن کو فروغ دینا، .3

 ہاتھ کی حفظان صحت اور سانس کے آداب کو فروغ دینا، اور .4

 اونچی ٹچ سطحوں کی روزانہ صفائی فراہم کرنا اور صاف عمارتوں کو برقرار رکھنا.   .5

 

BCPS   کے ذریعے استعمال کیے جانے والےCOVID-19  :کے مخصوص طریقوں میں شامل ہوں گے 

 انفیکشن کی اطالع دینا اور ٹریک کرنا؛  COVID-19طلباء اور عملے میں  .1

 کی نمائش کے بارے میں مطلع کرنا؛ COVID-19طلباء اور عملے کو  .2

3. COVID-19    عالمات اور اسکول سے انفیکشن والے طلباء اور عملے کو چھوڑ کر؛ انفیکشن کے بعد واپس آنے

دن )تقریباً ڈیڑھ ہفتے( کے لیے  10والے طلباء اور عملے کے لیے عالمات شروع ہونے کے بعد کم از کم 

ٹ کے بعد اور عملے کو منفی ٹیسچہرے کے ماسک کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحت یاب ہونے والے طلباء 

 انفیکشن کے بعد بے نقاب واپس آنے کی اجازت دینا؛ 

 پیک( تقسیم کرنا؛ - 2تعلیمی سال کے آغاز میں اسکول میں مقیم عملے کے ہر رکن کو ہوم ٹیسٹ کٹس )   2022-2023 .4

 کی عالمات پیدا کرنے والے طلباء کو ہوم ٹیسٹ کٹس تقسیم کرنا؛ COVID-19اسکول میں  .5

https://www.bcps.org/covid19
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6. COVID-19 تہ تمام افراد میں گھریلو ٹیسٹ کٹس تقسیم کرنا؛ پھیلنے سے وابس 

7. CDC   اورMDH  کے رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئےCOVID-19  سے متاثرہ افراد کے لیے قرنطینہ اور

 ماسکنگ؛ 

 تمام اسکولوں اور دفاتر میں چہرے کے ماسک کی فراہمی کو برقرار رکھنا؛ اور .8

ہوں تو یونیورسل ماسکنگ کی بھرپور حوصلہ  کی بلند سطح پر    CDCکمیونٹی ریٹس    COVID-19جب   .9

 افزائی کرنا.  

 

تازہ ترین رہنمائی کے مطابق،    CDCاسکولوں کے لیے   کو اب یونیورسل ماسکنگ یا جسمانی دوری کی   BCPSکی 

ضرورت نہیں ہوگی. جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، ماسک ہر اسکول میں ان افراد کے لیے دستیاب ہوں گے جو انہیں  

کی بلند سطح پر ہونے پر ان   CDCکمیونٹی کی سطح    COVID-19نے کا انتخاب کرتے ہیں اور بالٹیمور کاؤنٹی میں  پہن

کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی. اسکول کی نرسیں طلباء اور عملے کو ہاتھ دھونے اور سانس کے آداب کی تعلیم 

ابن اور کاغذ کے تولیوں سے بھرے رہیں گے. ہینڈ سینیٹائزر ان  اور یاددہانی فراہم کرتی رہیں گی. بیت الخالء ہمیشہ ص

  BCPSجگہوں پر دستیاب ہوگا جہاں صابن اور پانی فوری طور پر دستیاب نہیں ہیں، بشمول ہر کیفے ٹیریا کے باہر.  

ں کو  تعلیمی سال کے دوران اپنی صفائی اور وینٹیلیشن کے طریقوں کو جاری رکھے گا. اونچی ٹچ سطحو  2021-2022

کے خالف موثر ہے. وینٹیلیشن یونٹس   COVID-19روزانہ ہسپتال کے درجے کی جراثیم کش سے صاف کیا جائے گا جو  

میں فلٹر یونٹ کے لیے سب سے زیادہ منظور شدہ فلٹریشن فراہم کریں گے. ایئر پیوریفائر تمام ہیلتھ سویٹس اور ویٹ رومز  

 میں رکھے جائیں گے.

اب رابطے کا پتہ لگانے پر توجہ نہیں دے    BCPSتازہ ترین رہنمائی کے ساتھ سیدھ میں،  کی    CDCاسکولوں کے لیے  

انفیکشن کے تمام کیسز کی رپورٹنگ سسٹم کو طلباء، خاندانوں اور عملے کو فوری، عالمگیر    COVID-19گا. بلکہ،  

انفیکشن واال کوئی شخص متعدی ہونے کی صورت میں اسکول   COVID-19اطالع فراہم کرنے کے قابل بنائے گی جب 

دھ میں مناسب طریقے سے الگ کی تازہ ترین رہنمائی کے ساتھ سی  CDCطلباء اور عملے کو    BCPSمیں موجود تھا.  

 تھلگ رہنے کی ضرورت جاری رکھے گا. 

BCPS    اسکول کی جگہوں پرCOVID-19    ویکسین پیش کرنے کے لیے بالٹیمور کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے ساتھ

کی   COVID-19کے موسم گرما کے دوران، محکمہ صحت کا موبائل کلینک    2022تعاون جاری رکھے ہوئے ہے.   

نے   BCPSاور بوسٹر ویکسین فراہم کرنے کے لیے مختلف اسکولوں اور سسٹم کے افتتاحی میلوں میں جائے گا.    ابتدائی

ہوم ٹیسٹ کٹس خریدی ہیں.  تعلیمی سال کے آغاز پر   500,000اپنے کثیر جہتی ٹیسٹنگ پالن کو سپورٹ کرنے کے لیے 

میں عالمات پیدا کرنے والے طلباء کو ٹیسٹ کٹ دی    عملے میں ٹیسٹ کٹس تقسیم کی جائیں گی.  اس کے عالوہ، اسکول

پھیلنے کے شکار تمام افراد کو ایک ٹیسٹ دیا جائے گا اور اگلے اسکول کے دن سے    COVID-19جائے گی.  آخر میں،  

 پہلے ٹیسٹ کرنے کو کہا جائے گا.  

کتی ہیں جو سسٹم کے دستاویز میں جھل Safety is our True Northان منصوبوں کی اضافی تفصیالت ہماری 

19-COVID   پر پوسٹ کی گئی ہے.  پیجویب 

  

https://www.bcps.org/covid19
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19-COVID ٹیسٹنگ، قرنطینہ، الگ تھلگ رہنے کے اکثر پوچھے گئے سواالت  

 ایکسپوژر COVID-19گئے سواالت: مالزم کے اکثر پوچھے 

    ٹیسٹ COVID-19مثبت   -مالزم کے اکثر پوچھے گئے سواالت 

 

 سالمتی حفاظت اور 

 

اسکول کی جگہوں پر کام کرنے والے کسی بھی عملے کی حفاظت اور حفاظت کو فروغ دینے کے لیے، اسکول کی 

عمارتوں پر آنے والوں کو صرف اس کاروبار تک محدود ہونا چاہیے جو ذاتی طور پر ہونا چاہیے. ہنگامی منصوبے اور 

ائٹ پر مبنی ہنگامی منصوبوں کے مطابق حفاظتی  اسکول کے عملے نے اپنے س  BCPSطریقہ کار اپنی جگہ پر ہیں اور  

 مشقیں دوبارہ شروع کر دی ہیں.

مثبت رویے کو فروغ دینے اور ذاتی طور پر اور ورچوئل کالس روم کے نظم و نسق دونوں کو سپورٹ کرنے کے لیے  

اور ضابطہ اخالق بنایا گیا ہے. سیکنڈری اسکولوں کو ان کے اندراج کی بنیاد پر طلباء کے   طلبہ کا ایک تازہ ترین کتابچہ

ختص کی گئی ہیں جن میں اسکولوں کو مثبت اسکول کے ماحول کو سپورٹ کرنے کے لیے  حفاظتی معاون کی پوزیشنیں م

دو سے پانچ عملہ ملتا ہے. اسکولوں کو بروقت فعال اور جوابی مدد فراہم کرنے کے لیے ایک اضافی اسکول سیفٹی مینیجر 

 کی پوزیشن تشکیل دی گئی ہے.  

 
 ربیت ت منصفانہ اور معاون اعلی  معیار کی تعلیم اور 

 

BCPS  کی رہنمائیBoard of Education Policy 0100  Equity   ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایکویٹی

حاصل کرنے کا مطلب ہے مضمر تعصبات اور طلباء کی شناخت نہ تو اسکول میں ان کی کامیابی کی پیشین گوئی کرے 

گی اور نہ ہی پہلے سے تعین کرے گی. اس میں مزید کہا گیا ہے کہ نسل، خصوصی تعلیم کی حیثیت، جنس، نسل، جنسی 

( کی حیثیت، امیگریشن کی حیثیت یا  ELLفی شناخت )بشمول صنفی اظہار(، انگریزی زبان سیکھنے والے )رجحان، صن

سماجی و اقتصادی حیثیت کی بنیاد پر تفاوت ناقابل قبول ہیں اور یہ حقیقت براہ راست ان کے متضاد ہے کہ تمام طلباء  

اور تاریخی عوامل ہمارے طلباء کو عدم مساوات کا   کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. مزید برآں، جب کہ پیچیدہ معاشرتی

سامنا کرنے میں حصہ ڈالتے ہیں، بجائے اس کے کہ تفاوت کو برقرار رکھا جائے، اسکول کے نظام کو تمام طلباء کو 

کو وہ   کامیابی کا موقع فراہم کرکے عدم مساوات کو دور کرنا اور اس پر قابو پانا چاہیے. تعلیمی مساوات میں ہر طالب علم

چیز فراہم کرنا شامل ہے جو اسے، اسے یا انہیں ان کی صالحیت تک پہنچنے اور کالج اور/یا کیریئر کے لیے تیار کرنے 

کے ٹیم سازی کے عمل کو شامل کرتے   IEP)سٹوڈنٹ سپورٹ ٹیم( اور    SSTمیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے.  

ساتھ رکاوٹوں کو کم کرنے میں ذیل میں بیان کردہ ڈیٹا پر مبنی نقطہ  ہوئے عام اسکول پر مبنی، ٹائرڈ سپورٹ کے نظام کے  

تکنیکی، تدریسی، اور پروگرامی معاونت کو طلباء اور خاندانوں کے لیے جنہیں ان کی سب    BCPSنظر کو استعمال کرنا،  

سے زیادہ ضرورت ہے اور/یا جنہیں تدریسی پروگرام میں مشغول ہونے میں دشواری کا سامنا ہے، ان کے لیے ہدف پر 

ہیں اس مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ان طلباء کو تکنیکی وسائل اور اضافی مدد فراہم کرتا رہے گا جن  BCPSرکھے گا.  

ہے. ان طلبا میں سے جن کی ضرورتوں کا تقاضا ہے مساوات ہمارے طلباء ہیں جو ساختی عدم مساوات سے غیر متناسب 

طور پر متاثر ہوتے ہیں، معذور طلباء، انگریزی سیکھنے والے، طلباء جو غربت میں رہ رہے ہیں اور اس کا سامنا کر  

بے گھر ہیں، طلباء جو ہونہار ہیں اور انہیں اضافی اعلی  تعلیمی کی ضرورت ہے، اور ایسے طلباء   رہے ہیں، طلباء جو

میں شروع ہوا تھا. عبوری   2020جن کی سیکھنے کے تسلسل کے دوران تعلیم تک کوئی رسائی نہیں تھی، جو تسلسل مارچ  

، اور گریڈ  9، گریڈ  7، گریڈ  6، گریڈ  1رٹن، گریڈ  گریڈ کی سطحوں پر طلباء پر اضافی غور بھی کیا جا سکتا ہے: کنڈرگا

 کے درمیان پیش آنے والے سیکھنے میں خلل کے تجربات پر غور کرتے ہوئے.  2021اور جون  2020مارچ  10

 

https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=66710109
https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=68031008
https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=68031010
https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_31979837/File/PPS/STUDENT%20HANDBOOK%2021-21/BCPS%20Student%20Handbook%202022-2023%20(Final%20Version%20sent%20to%20Printer).pdf
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 کی فراہمی 504خصوصی تعلیم، متعلقہ خدمات، اور دفعہ 

کو تسلیم کرتے ہوئے کہ قومی صحت کا ( وفاقی رہنمائی پر عمل کریں گے جس  BCPSبالٹیمور کاؤنٹی پبلک اسکولز )

( اور ان کے غیر معذور ساتھیوں کے طور پر تعلیمی  FAPEبحران معذور طلباء کے حقوق کو مفت مناسب عوامی تعلیم )

 504(، بحالی ایکٹ کی دفعہ  IDEAخدمات کے مساوی مواقع کو کم نہیں کرتا جیسا کہ معذور افراد کے تعلیمی ایکٹ )

کے تحت، معذور طلباء کو ریاستی    IIکے عنوان    ADAکے تحت درکار ہے.    IIکے عنوان    ADA( اور  504)سیکشن  

اور مقامی حکومتوں کے پروگراموں، خدمات اور سرگرمیوں میں حصہ لینے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا مساوی موقع ہونا  

ذوری کی بنیاد پر امتیازی سلوک سے چاہیے. جب قانون کے مطابق طلباء، عملے اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے مع

 پالیسیوں، طریقوں، یا طریقہ کار میں معقول ترامیم کرے گا. BCPSبچنے کے لیے  

BCPS  ( معذور طلباء کو کم سے کم پابندی والی تعلیمیLRE  ترتیب میں )FAPE   .فراہم کرنا جاری رکھے ہوئے ہے

FAPE   ( ہر طالب علم کے انفرادی تعلیمی پروگرامIEP کی )    شناخت شدہLRE    ترتیب میں فراہم کیا جائے گا تاکہ ان کی

تعلیمی ترقی، مواصالت کی مہارت، جذباتی/رویے، ذہنی اور جسمانی صحت کو متاثر کرنے کے لیے ڈیزائن کردہ معاونت  

یم، طلباء اور عام تعلیم، خصوصی تعل  FAPEاور خدمات کی فراہمی کے ذریعے منفرد ضروریات کو پورا کیا جا سکے.  

 اور متعلقہ خدمات فراہم کرنے والے افراد کی صحت اور حفاظت کی ضرورت کے مطابق فراہم کیا جائے گا.

 

 ایجوکیشن سپیشل 

بالٹیمور کاؤنٹی پبلک سکولز کے معذور طلباء خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات حاصل کرنا جاری رکھیں گے اور  

تعلیمی خدمات کا مکمل تسلسل پیش    BCPSں میں مدد کرتے ہیں.  ذاتی طور پر اور/یا ورچوئل لرننگ پروگرام دونو 

کرے گا )مثال کے طور پر، مکمل طور پر عام تعلیمی پروگرام میں جزوی طور پر یا دن کے بیشتر حصے کے لیے،  

امداد،   متعلقہ خدمات؛ ضمنی  مطابق؛  معیارات کے  لیول کے  گریڈ  ہدایات  بنیادی  پروگرام(؛  اسکول  ڈے  خصوصی 

اور معاونتیں بشمول معاون ٹیکنالوجی کا سامان/خدمات؛ اور طلباء کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے  خدمات  

اور   معاونت  تعلیمی  ہدایات. خصوصی  کردہ  ڈیزائن  پر  میں خصوصی طور  ماڈلز  ڈیلیوری  متبادل  قسم کے  مختلف 

ں گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ  خدمات کالس رومز، چھوٹے گروپوں اور انفرادی ترتیب کے اندر فراہم کی جائی 

متعلق   ہدایات سے  مطابق    IEPبنیادی  کے  پروگراموں  تعلیمی  انفرادی  کے  طلباء  اور  جائے  کی  حمایت  کی  اہداف 

 عمومی تعلیم کے ساتھیوں کے ساتھ وقت فراہم کیا جائے.  

 

طلباء کو ایک چھوٹے گروپ یا انفرادی ترتیب میں تعلیمی، طرز عمل، اور فعال زندگی کی ہدایات/مداخلتیں، اور حکمت 

 متعلقہ خدمات فراہم کرے گا )مثالً تقریر،   BCPSعملی مل سکتی ہے. 

 

وزٹ، یا ان کالس سروسز  پیشہ ورانہ، جسمانی عالج، وژن، سماجی کام، معاون ٹیکنالوجی( انفرادی یا چھوٹے گروپ، ٹیلی  

کے ذریعے. خصوصی تعلیم کے اساتذہ اور خدمات فراہم کرنے والے اسکول کے عملے کے ساتھ مل کر ایسے نظام  

االوقات تیار کرنے کے لیے کام کریں گے جو باہمی تعاون سے الگو کرنے کی اجازت دیتے ہیں تدریسی دن بھر میں  

 مات.تدریسی/رویے کی مداخلتیں اور متعلقہ خد 

 

چائلڈ فائنڈ اسکریننگ اور تین سے پانچ سال کی عمر کے طلباء کے لیے تشخیص دستیاب ہوں گے اور عملی طور پر اور  

ذاتی طور پر کیے جائیں گے. اسکریننگ اور تشخیصی اقدامات میں والدین کا ایک وسیع انٹرویو، پری اسکول ٹیچر کے  

دستاویزات شامل ہیں. معیاری اقدامات، بشمول والدین کی درجہ بندی کے  سوالنامے کا جائزہ اور دستیاب ہونے پر دیگر  

پیمانے، عملی طور پر، جب ممکن ہو، ہر تشخیص کے پیرامیٹرز اور طالب علم کی انفرادی ضروریات کو دیکھتے ہوئے، 

پیتھالو لینگویج  اسپیچ/  تھراپسٹ،  فزیکل  پیشہ ورانہ معالجین،  دیا جاتا ہے.  ترتیب  پر  متعلقہ  عملی طور  دیگر  اور  جسٹ 

خدمات فراہم کنندگان کے ذریعہ کئے گئے تجزیے ذاتی طور پر یا عملی طور پر کئے جا سکتے ہیں. تشخیص میں والدین  

کے انٹرویوز، طالب علم کے مشاہدات اور مناسب طور پر معیاری اقدامات شامل ہو سکتے ہیں. ذاتی تشخیص پر غور کیا 

 ر حفاظت کے تمام قائم کردہ پروٹوکولز کو پورا کرنا چاہیے. جا سکتا ہے اور انہیں صحت او
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 منصوبوں پر عمل درآمد 504سیکشن 

( کے عمل کے ایک حصے SSTکے منصوبے ہر اسکول میں قائم کردہ اسٹوڈنٹ سپورٹ ٹیم )  504طلباء کے لیے سیکشن  

میٹنگز کا انعقاد جاری    SSTی ہے. اسکول  کے طور پر تیار کیے جاتے ہیں، نافذ کیے جاتے ہیں اور ان کی نگرانی کی جات

رکھیں گے، یا تو ذاتی طور پر یا مجازی طور پر، عمومی تعلیمی پروگرام میں داخلہ لینے والے طلباء کے لیے منصوبہ 

کے تحت اہل قرار   504بندی کرنے کے لیے جن کی پیچیدہ ضروریات ہو سکتی ہیں، بشمول معذور طلباء جو کہ سیکشن  

پالنز والے طلباء کو طالب علم کے پالن اور وفاقی رہنما    504ی سی پی ایس اس بات کو یقینی بنائے گا کہ  پائے ہیں. ب

خطوط کی تعمیل میں، ذاتی طور پر یا ورچوئل لرننگ ماڈل دونوں، عمومی تعلیمی پروگرام اور خدمات تک مساوی رسائی  

 یشہ ورانہ تعلیم اور رہنمائی فراہم کی جائے گی.    چیئرپرسن کو پ SSTپالنز کے حوالے سے  504حاصل ہو. سیکشن 

 

 ( ESOL) دوسری زبانوں کا انگریزی بولنے واال 

ESOL    .فراہم کی جائیں گی اور خدمات  معاونت  لیے   VLPاساتذہ    ESOLتدریسی  اور طلباء کے  پر  ذاتی طور  میں 

اساتذہ جو شریک اساتذہ ہیں ذاتی طور پر   ESOLکالسز اور کورسز پڑھانا جاری رکھیں گے، جبکہ    ESOLمخصوص  

میں الئیو ہدایات کے دوران پش ان سپورٹ فراہم کریں گے. طلباء اور والدین کے لیے    VLPاور عام تعلیمی کالسز میں  

( جب ممکن ہو تو  1ان تک محدود نہیں ہیں: )  رابطہ وسائل فراہم کیے جاتے رہیں گے. ان وسائل میں شامل ہیں، لیکن

( ترجمہ؛  میں  زبانوں  دوسری  اور  ہسپانوی  کا  مواصالت  لیے  2سرکاری  کے  والدین   )BCPS One  ،Schoology ،

Google Meet    دیگر تعلیمی ٹولز تک رسائی کے لیے ہماری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں ترجمہ شدہ اور

( صوتی میل الئنوں کی فراہمی اور ہسپانوی، چینی اور اردو میں باقاعدہ ورچوئل دفتری  3بناوٹ؛ ) معاون دستاویزات کی  

)انگریزی سیکھنے والے( والدین کے لیے ورچوئل لرننگ ریڈی نیس پر لکھے گئے اکثر پوچھے گئے    EL(  4اوقات؛ )

 ی. ( ترجمانی کی خدمات کی فراہمی، جیسا کہ ضرورت ہوگ5(؛ اور )FAQsسواالت )

 

 سیکھنے والے اعلی درجے کی تعلیمی / ہنر مند اور باصالحیت 

دونوں میں ایک مناسب   VLPوہ طلباء جو اعلی درجے کی تعلیمی خدمات حاصل کر رہے ہیں انہیں ذاتی طور پر اور  

 تفریق شدہ پروگرام فراہم کیا جاتا رہے گا. ایلیمنٹری کے طلباء کو حاصل ہوں گے 

 

مڈل اور ہائی اسکول کے طلباء کو   میں، تیز، توسیعی، یا افزودہ مواد تک رسائی، یا تو ڈیجیٹل یا ذاتی طور پر.  K-  5گریڈ  

)گفٹڈ اینڈ ٹیلنٹڈ( کورس ورک اور ایڈوانسڈ پلیسمنٹ   GTشمول  مختلف قسم کے سخت کورسز تک رسائی حاصل رہے گی ب

(AP.پیشکش ) 
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 اسسمنٹ ڈیٹا سے چلنے والی اعلٰی معیار کی ٹیچنگ، لرننگ اور 

 
ڈیٹا پر مبنی نقطہ نظر    BCPSتمام طلباء کو تعلیمی سختی، وسائل اور معاونت تک مساوی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے  

کو تعلیمی کامیابی اور سماجی جذباتی بہبود کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس کو سیکھنے میں 

 BCPSتعلیمی سال میں، تمام    2023-2022ذیل میں بیان کیا گیا ہے.    تیزی النے کی تحقیق میں شامل کیا گیا ہے اور

نصاب کے فریم ورکس کے   PreK-12 MCCRS( اور  MCCRSکورسز میری لینڈ کالج اور کیریئر ریڈی اسٹینڈرڈز )

( CTE)  ساتھ ساتھ اضافی ریاستی اور قومی معیارات کے ساتھ مکمل سیدھ میں پڑھائے جائیں گے جہاں کیریئر اور تکنیکی

تمام   قابل اطالق ہوں گے.  لینڈ    BCPSتعلیم شامل کرنے کے لیے   CCRSنصابی دستاویزات جہاں دستیاب ہوں میری 

نصابی فریم ورکس کو ضم کرتے ہیں، اور ان میں ترجیحی معیارات، تشکیالتی اور مجموعی اسسمنٹس، اور ہدایات کے  

میں مطالعہ اور کورس کی پیشکشوں   CTEالوہ، تمام ہائی اسکولز  بنیادی وسائل کا دائرہ اور ترتیب شامل ہے. اس کے ع

 کے تمام پروگراموں کو کیریئر کے کلسٹرز سے منسلک کر کے دوبارہ شروع کریں گے.

 
BCPS    ایک تیز رفتار سیکھنے کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے ہدایات کی منصوبہ بندی کے لیے ڈیٹا کا استعمال جاری

یکھنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ طلباء اپنا زیادہ تر وقت گریڈ یا کورس کی سطح کے مواد پر رکھے گا. تیز رفتار س

گزاریں جس میں مناسب سہاروں کے ساتھ کام کی رسائی کو یقینی بنایا جا سکے. ہمارے تیز رفتار سیکھنے کے منصوبے  

 نے کام کیا ہے: BCPSکو سپورٹ کرنے کے لیے، 

 

 کے لیے سب سے اہم گریڈ لیول کے مواد کو ترجیح دیں، سبجیکٹ ہر گریڈ اور  •

ضروری علم، ہنر، اور تعلیمی ذخیرہ الفاظ کی شناخت کریں جس کی طلباء کو گریڈ لیول کے مواد تک رسائی حاصل  •

ائدہ اٹھائیں میں، اساتذہ ورچوئل لرننگ کے دوران تخلیق کردہ ڈیجیٹل مواد کا ف  BCPS  )   کرنے کی ضرورت ہوگی  

 گے تاکہ پیشگی تدریسی مواد اور تعلیمی الفاظ کو ترجیحی معیارات کی حمایت کے لیے پہلے سے سکھایا جا سکے.(، 

 شناخت شدہ ترجیحی مواد میں طلباء کے نامکمل تعلیم کی تشخیص کرنے کے لیے بھرپور کام تیار کریں، اور  •

گریڈ کے لیے ڈھال لیں تاکہ ترجیحی معیارات کی تیز رفتاری کی  ہمارے دائرہ کار اور ترتیب کو ہر مضمون اور   •

 حمایت اور سہاروں کے مواقع کی عکاسی ہو.

 

BCPS   کے نصاب کے دفاتر ہر گریڈ لیول یا کورس کے بڑے کام سے منسلک ترجیحی مواد کی شناخت کے لیے نظر

یں گے. اساتذہ تشخیصی کاموں کا استعمال کریں  ثانی شدہ دائرہ کار اور ترتیب والے دستاویزات کا استعمال جاری رکھ

( کے ساتھ منسلک ہیں، تاکہ ہر یونٹ کے MCCRSگے، جو ترجیحی طور میری لینڈ کالج اور کیریئر ریڈی اسٹینڈرڈز )

 لیے نامکمل تعلیم کی نشاندہی کریں اور ترجیحی مواد سے منسلک ڈیٹا پر مبنی جوابی ہدایات تیار کریں. اساتذہ گریڈ لیول 

اندر، خال کو دور کرنے کے لیے ڈیٹا پر مبنی جوابی ہدایات فراہم کریں گے. کے  کے مواد کے با مقصد سیاق و سباق  

انسٹرکشنل لیڈرشپ ٹیمیں ڈیٹا پروٹوکول کا استعمال بینچ مارک اسسمنٹ پر پیشرفت کی نگرانی کے لیے کریں گی اور 

MCCRS  نے کے لیے تیاری، سیکھنے کی ضروریات اور اسٹوڈنٹ سے منسلک طلبہ کے کام کے نمونوں کی جانچ کر

 گروپ کی کارکردگی اور اسٹڈی کے ہر یونٹ میں اسٹوڈنٹ گروپ کی ضروریات کی نشاندہی کریں گی.  

 

 ڈیٹا اور ڈیٹا کے تجزیے کے عمل اور طریقہ کار سیکھنے میں تیزی النے کے لیے ہدایات کو سمجھنا 

ڈیٹا پروٹوکول کا استعمال سیکھنے کی    ضروری ہے. اسکول اور سسٹم کی سطح  دونوں پر تدریسی قیادت کی ٹیمیں 

نگرانی کے لیے کرتی ہیں جیسا کہ ہمارے تشخیصی منصوبے میں ریاستی اور نظامی تشخیصات پر ظاہر کیا گیا ہے.  

BCPS   یونٹ کے تشخیصی کام، اور یونٹ کی تشخیصاتMCCRS    کے ساتھ فال/خزاں کےMCAP    اورMAP    ڈیٹا

کے ساتھ طلباء کے گروپ ڈیٹا کو الگ کرنے کے ذریعے بینچ مارک سیٹنگ کرنے کے لیے ہمارے اہم میٹرکس کے  

 طور پر کام کریں گے. 
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 تشخیصی کام اور نصاب پر مبنی تشخیصات

BCPS    ،نے نامکمل تعلیم کی تشخیص اور تدریسی ضرورت کے شعبوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ہر جماعت کی سطح

مواد کے ایریا اور کورس میں تشخیصی کام بنائے ہیں. ان تشخیصی کاموں کو گزشتہ کورس/درجہء جماعت اور موجودہ 

کے طور پر تیار کیا گیا تھا اور ان کو ہدایات    کورس/درجہء جماعت کی الزمی مہارتوں اور معیارات کے درمیان ایک پل

 The New Teacher Project Publication The Learning Accelerationکی ہر اکائی کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے.  

Guide   کے مطابق "طلباء کی ترقی کو تیز کرنے کے لیے، سسٹم کے رہنماؤں اور معلمین کو بالکل اس بات کی نشاندہی

ضرورت ہے کہ کس نامکمل سیکھنے کو، کب اور کیسے حل کرنے کی ضرورت ہے. ہم تجویز کرتے ہیں کہ  کرنے کی 

مواد کے علم اور مہارتوں کی نشاندہی کریں جن کے ساتھ آپ کے طلباء اپنے موجودہ گریڈ لیول میں جدوجہد کر سکتے  

ی سال میں آتا ہے." یہ تشخیصی جائزے اساتذہ ہیں، اور ان ممکنہ خالء کو "صرف وقت پر" پُر کریں جب یہ مواد تعلیم

کو طلبہ کی تنقیدی مواد اور ضروری مہارتوں میں مہارت کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے. تشخیصی کاموں کا 

تعلیمی سال کے دوران    2022-2023انتظام تعلیمی سال کے اوائل میں کیا جائے گا، پہلے مارکنگ پیریڈ کے ساتھ ساتھ  

کی ہر اکائی کے آغاز میں شامل پری اسسمنٹس. اس کے بعد اساتذہ طلباء کی موجودہ کارکردگی کی سطحوں کو ہدایات  

ایڈجسٹ نصابی دائرہ کار اور ترتیب کے ساتھ استعمال کر سکیں گے، تاکہ طلباء کی ضروریات کے مطابق ہدایات اور 

ترتیب کی دستاویزات میں چھوٹے گروپ کی ہدایات کے سیکھنے کے راستے تیار کر سکیں. نظر ثانی شدہ دائرہ کار اور  

مواقع شامل ہیں جو نظرثانی شدہ نصاب کے فریم ورک میں بنائے گئے طلباء کو ایڈریس کرنے کے لئے ہیں جنہیں اضافی 

مدد کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ایسے طلباء کو اجازت دینے کے لئے جو آزاد درخواست کے لئے تیار ہیں. اساتذہ 

ے گروپ کے تدریسی وقت کو مزید تفریق کے لیے ایک موقع کے طور پر بھی استعمال کریں گے جو ہر یونٹ میں چھوٹ

 تشخیصی کاموں/پری اسسمنٹس کے ساتھ ساتھ جاری فارمیٹو اور سممیٹیو اسسمنٹ دونوں کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں. 

 

پیشرفت کی نگرانی   پر مبنی   BCPSکے لیے  تشخیصی کاموں کے عالوہ، اساتذہ طلباء کی  اختتامی یونٹ کے نصاب 

)متواتر( تشخیص کا انتظام جاری رکھیں گے. ہر کورس، مواد اور گریڈ لیول کے لیے اسسمنٹ ونڈو سے متعلق تفصیالت 

( میں منظم کیا جاتا ہے PLCشیئر کی جائیں گی. اسکولوں کو گریڈ لیول اور ڈپارٹمنٹ لیول پروفیشنل لرننگ کمیونٹیز )

  PLCsکو ڈیٹا کے تجزیہ کا کام سونپا جاتا ہے تاکہ تدریس اور سیکھنے میں مسلسل بہتری کی حمایت کی جا سکے.  جن  

کی قیادت پرنسپلز، اسسٹنٹ پرنسپلز، ڈیپارٹمنٹ چیئرز، اسٹاف ڈیولپمنٹ ٹیچرز اور/یا گریڈ لیول ٹیچر لیڈرز کرتے ہیں. 

BCPS    میں، اسکول کی سطح کےPLCs    کو طالب علم کی کامیابی کے اعداد و شمار کے متعدد ذرائع کا تجزیہ کرنے کا

کام سونپا جائے گا تاکہ طالب علم کی پیشرفت کو تیز کرنے کے لیے تدریسی تعاون کے منصوبے تیار کیے جائیں جیسا 

 کہ نیو ٹیچر پروجیکٹ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے. 
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 اء کی پیشرفت اور نتائج کی نگرانی کرنا: بنیادی ڈیٹاطلب

BCPS  طلباء کی پیشرفت اور نتائج کی نگرانی کے لیے متعدد ماپوں کا استعمال کرے گا. ان کثیر اقدامات میں کالس روم

دہ مستحکم  کی سطح کا ڈیٹا، اسکول کی سطح کا ڈیٹا، اور نظامی سطح کا ڈیٹا شامل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ، سب سے زیا

( کا استعمال ہوگا. طلباء کی نسل، MAP) NWEA Measures of Academic Performanceاور قابل اعتماد اقدام  

طلباء کی خدمت کے گروپس، اور جنس کی عکاسی کرنے کے لیے ڈیٹا کو الگ کیا جائے گا. سسٹمک بیس الئن ڈیٹا اپروچ 

 ذیل میں بیان کیا گیا ہے.

 

 8سے  Kجماعت 

• BCPS    جماعتK    2020تک کے طلباء کا فیصد استعمال کرے گا، موسم سرما    8سے  MAP   ریڈنگ اور

کا بیس   2ویں پرسنٹائل پر یا اس سے اوپر کا اسکور بیس الئن ڈیٹا کے طور پر کرے گا. جماعت  61ریاضی پر  

ور ریاضی کے ریڈنگ ا  MAP  2021الئن ڈیٹا زیر انتظام تشخیص میں تبدیلی کی وجہ سے فال/خزاں سے  

 نتائج کا استعمال کرے گا.

o   2020موسم سرما  MAP    سب سے حالیہ تشخیص تھا جوBCPS    گریڈK    تک کے طلباء کو   8سے

 اسکول بند ہونے سے پہلے دیا گیا تھا.  COVID-19میں   2020فروری 

o   2020سرما  MAP  ت  ریڈنگ اور میتھ کو بیس الئن کے طور پر استعمال کرنا ہمیں طلباء کی پیشرف

 2021کے طلباء کے لیے، موسم خزاں    2کو آگے بڑھنے کی نگرانی کرنے کی اجازت دیتا ہے. گریڈ  

کے طلباء کو    2کا اسیسمنٹ لیا تھا. پہلے، گریڈ    MAP  2-5کا ڈیٹا ضروری ہے کیونکہ طلباء نے  

MAP K-2 .کی تشخیص کا انتظام کیا جاتا تھا 

o BCPS   کے لیے شناخت کیے گئے کارکردگی کے اقدامات    2  اسٹریٹیجک پالن میں کنڈرگارٹن اور گریڈ

ان    The Compass  :ExcellenceOur Pathway to     BCPSکے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے،  

ویں پرسنٹائل پر یا اس 61ریاضی پر    MAPریڈنگ اور    MAPطلباء کا فیصد استعمال کرے گا جو  

 سے زیادہ اسکور کرتے ہیں.  

 

 

 بمقابلہ عام تعلیمی سال  2022-2021ایڈمنسٹریشن:  MAP. گریڈ لیول کے لحاظ سے 1ٹیبل 

 MAP 2022-2021 درجہء جماعت 

 انتظامیہ 

Typical MAP 

 انتظامیہ 

 2021سرما  کنڈر گارٹن* 

 2022اسپرنگ 

 سرما

 اسپرنگ 

 2021فال  2اور  1جماعتیں 

 2021سرما 

 2022اسپرنگ 

 فال/خزاں

سرما    

 اسپرنگ/بہار 

 2021فال  ** 8سے  3جماعت 

 2021سرما 

 فال/خزاں

 سرما

 

 

  *MAP    گریڈ میں  بہار  اور  ہے.  Kصرف موسم سرما  جاتا  دیا  کو  طلباء  کہ   کے  ہے  یہ  وجہ  کی  اس 

 ( کا انتظام موسم خزاں میں کیا جاتا ہے.KRAکنڈرگارٹن ریڈی نیس اسسمنٹ )

 

https://draa.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046340/File/Department/Performance%20Management/Strategic_Plan_WCAG_FINAL.pdf
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کے طلباء کو موسم خزاں اور موسم سرما میں دیا جاتا  8سے  3جماعت  MAP** ایک عام سال میں، 

( کا انتظام موسم بہار میں  MCAPاس کی وجہ یہ ہے کہ میری لینڈ کمپری ہینسو اسسمنٹ پروگرام ) ہے.

 میں کیا جاتا ہے. 8سے  3جماعت 

 

ڈویژن آف ریسرچ، اسیسمنٹ،    BCPSاس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ انتظامیہ اور تعلیمی سالوں میں موازنہ درست ہیں،  

 2020میں جاری کیے گئے نئے    2020کے جوالئی    NWEAسے اسکور کو   2020( نے فروری  DRAAاینڈ اکاونٹیبلٹی )

، اور مواد کے رقبے کے لحاظ سے ٹیسٹ کیے گئے طلبہ کی  انتظامیہ، گریڈ لیول  DRAAمعیارات کے ساتھ منسلک کیا.  

ویں پرسنٹائل پر یا اس سے زیادہ اسکور کرنے والے طلبہ کا فیصد فراہم کر سکے گا. نسل کے گروپس، طلباء  61تعداد اور 

 کے سروس گروپس، اور جنس کی عکاسی کرنے کے لیے ڈیٹا کو الگ کیا جائے گا.

 

    12سے  6جماعت 

 

• BCPS    میں    10میں انگریزی    12سے    9گریڈC    سے زیادہ کا کورس گریڈ حاصل کرنے والے طلباء کے فیصد

میں   1کے طلباء کا فیصد جو الجبرا    12سے    6کو بیس الئن ڈیٹا کے طور پر استعمال کرے گا، اسی طرح گریڈ  

C .یا اس سے زیادہ کا کورس گریڈ حاصل کرے گا 

o   الجبراI    ے درجات کی نشاندہی کی گئی ہے کیونکہ ہائی اسکول کے  کورس ک  10اور انگریزی

 ( کے اسسمنٹس ہوتے ہیں.10اور انگلش  I)الجبرا  MCAPطلباء کے لیے متعلقہ 

o   کورس کے درجات کو گریجویشن کی شرحوں سے براہ راست منسلک دکھایا گیا ہے 

رج لینڈ، فاکس، اور بالفنز،  ؛ ب2007ابتدائی وارننگ انڈیکیٹر سسٹم کا حصہ )ایلن ورتھ اینڈ ایسٹون،  

2011.) 

 کے لیے بیس الئن ڈیٹا کو الگ الگ رپورٹ کیا جائے گا. 10اور انگریزی  Iالجبرا  ▪

o  گریڈزK  کے لیے  8سےMAP  ویں پرسنٹائل پر یا اس سے اوپر کے اسکورنگ کے معیار  61پر

یا اس سے زیادہ کے کورس کے گریڈ کو بینچ مارک کے طور پر   Cکے مطابق ہونے کے لیے  

 یا اس سے زیادہ کے برعکس(. Dمنتخب کیا گیا تھا )

 

 حوالہ جات

 

Allensworth, E. M., & Easton, J. Q ( .2007 .)What matters for staying on-track and graduating 

in Chicago Public High Schools: A close look at course grades, failures, and attendance in the 

freshman year .Chicago, IL: Consortium on Chicago School Research . 

Bruce, M., Bridgeland, J. M. Fox, J. H., & Balfanz, R( .2011 .)On track for success: The use of 

early warning indicator and intervention systems to build a grad nation .Washington, D.C.: 

Civic Enterprises, Johns Hopkins University . 
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 تشخیصات: ریاستی 

 

Kindergarten Readiness  Assessment (KRA ) 

تعلیمی سال کے موسم خزاں میں کنڈرگارٹن ریڈی نیس اسسمنٹ کی مردم شماری   2021-2022کنڈرگارٹن کے طلباء نے  

کی جانچ میں حصہ لیا. ورچوئل لرننگ پروگرام میں کنڈرگارٹن کے طلباء نے کاؤنٹی میں تفویض کردہ ٹیسٹنگ مقامات  

کے موسم خزاں سے طلباء کے   2021ریاستی جانچ میں حصہ لیا.    KRAکنڈرگارٹن اساتذہ کے زیر انتظام    VLPپر  

KRA  کی کارکردگی کا ڈیٹا ضمیمہB .میں فراہم کیا گیا ہے 

 
MCAP   ابتدائی موسم خزاں کی اسیسمنٹ 

 

ESSA    ،کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹ پالن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیےMSDE    نےELA    ابتدائی موسم خزاں کے میں

کے لیے ریاضی، اور ریاضی کے جائزے ان طلبا کے لیے کیے جنہوں نے    ELA  10،  8سے    3جائزے اور جماعت  

تعلیمی سال کے موسم بہار کی جانچ میں    2020-2021مکمل کیا تھا لیکن    2، جیومیٹری، یا الجبرا  1پچھلے سال الجبرا  

کے تعلیمی سال کے   2021-2020علیمی سال کے موسم خزاں کے دوران  ت  2021-2022نے    BCPSحصہ نہیں لیا تھا.  

( ان طلباء کے لیے کی گئی تھی MISAاندراج شدہ گریڈ لیول اور کورس کی بنیاد پر طلباء کا تجربہ کیا. سائنس ٹیسٹنگ )

طلباء جنہوں نے   میں داخلہ لیا تھا، اور ساتھ ہی وہ  8اور    5کے تعلیمی سال کے دوران گریڈ    2020-2021جنہوں نے  

میں شرکت کرنے   VLPسے مالقات نہیں کی تھی.    HS MISAالئف سائنسز کورس مکمل کیا تھا یا جنہوں نے اپنے  

کی   IEPوالے طلباء نے اپنے شریک اندراج شدہ زون اسکول کے مقام پر ریاستی جانچ میں حصہ لیا. وہ طلباء جو اپنے  

کے جائزوں میں حصہ   DLMخزاں کی تشخیص کے ایک حصے کے طور پر  بنیاد پر اہل تھے انہوں نے ابتدائی موسم  

تعلیمی سال   BCPSکے لیے تازہ ترین ریاستی مطلوبہ ٹیسٹنگ کیلنڈر جاری کیا ہے اور    2022-2023نے  MSDEلیا.  

کی کارکردگی کا ڈیٹا اگلی ری    MCAPکے دورانیے کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے ٹائم الئنز پر عمل کرے گا. طالب علم  

 اوپننگ پالن کی رپورٹنگ مدت کے لیے اپ ڈیٹ کیا جائے گا.

 
 

 SAT, اور MAP, PSAT پورے نظام کے جائزے:

BCPS    کے طلباء کے لیے موسم خزاں اور موسم سرما کے    8سے    1نے جماعتMAP   پڑھنے اور ریاضی کے جائزوں

ٹیسٹنگ ان کے شریک اندراج شدہ زون والے اسکول    MAPمیں حصہ لینے والے طلباء کے لیے،    VLPکا انعقاد کیا.  

میں داخلہ لینے والے طلباء کے لیے اکتوبر میں اسکول    11سے    9نے جماعت    BCPSکے مقام پر فراہم کی گئی تھی.  

ک اندراج شدہ زون والے  ٹیسٹنگ میں اپنے شری  PSATطلباء نے    VLPٹیسٹنگ فراہم کی.    PSATکے دن کے دوران  

ڈے کی میزبانی کرے گا،   SATکے تمام طلباء کے لیے    11اپریل میں جماعت    BCPSکے مقام پر حصہ لیا.  اسکول  

کی کارکردگی کا ڈیٹا   PSATکے طلباء کے لیے    11سے    9میں حصہ لینے والے طلباء. جماعت    VLPبشمول ہمارے  

 پورٹنگ مدت کے لیے اپ ڈیٹ کیا جائے گا.اگلی ری اوپننگ/دوبارہ کھولنے کے پالن کی ر

 

 

 جائزے منتخب انفرادی طالب علم کے 

انفرادی حاالت میں طلبا کے لیے انفرادی   BCPSمقامی، ریاستی، اور/یا وفاقی تقاضوں کی تعمیل میں رہنے کے لیے،  

طور پر تشخیص کے مواقع رکھے گا، بشمول، مگر ان تک محدود نہیں، کنڈرگارٹن میں ابتدائی داخلہ کے خواہاں طلبہ  

اور/یا معذور طلباء جنہیں قانون کے مطابق ابتدائی یا دوبارہ تشخیص کے عمل کے ایک حصے کے طور پر تشخیص کی  

 . ان جائزوں کے دوران  ضرورت ہوتی ہے
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تمام افراد کو صحت اور حفاظت کے رہنما خطوط پر عمل کرنے کی ضرورت ہوگی جیسا کہ بالٹیمور کاؤنٹی پبلک اسکولز 

اور بالٹیمور کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے تاکہ طلباء اور عملے کی صحت، بہبود اور حفاظت 

   کو فروغ دیا جا سکے. 

 

 سپورٹ تدریسی کامیابی: اضافی 

 ( SPARCکریڈٹس کی سرعت اور وصولی کے لیے اسکول کے پروگرام ) 

ہائی اسکول کی سائٹ پر کریڈٹ کی   BCPS( ہر  SPARCکریڈٹ کی سرعت اور وصولی کے لیے اسکول کے پروگرام )

وصولی اور/یا کورس کی تکمیل کے لیے تیز رفتاری کے خواہاں ہائی اسکول کے طلباء کو ہدایات اور مدد فراہم کرتے 

پروگرام کے نفاذ کا تعین اسکول کی سطح پر طلبہ کی ضروریات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور اسے    SPARCرہیں گے.  

میں طلباء کو آمنے سامنے ہدایات موصول    SPARCکے بعد یا اختتام ہفتہ پر الگو کیا جاسکتا ہے.  دن کے وقت، اسکول  

 ہوں گی کیونکہ وہ خود بخود مخلوط سیکھنے کے کورس ورک میں حصہ لیتے ہیں.

 

 ( EDLPایکسٹینڈیڈ ڈے لرننگ پروگرام ) 

ی رہیں گے اور طلباء کو کریڈٹ ریکوری اور/یا ہمارے تعلیمی مواقع کے پروگرام آمنے سامنے کارروائیوں کے ساتھ جار

تعلیمی کیلنڈر کے   BCPS (EDLPسرعت حاصل کرنے کا موقع فراہم کریں گے. ہمارا ایکسٹینڈیڈ ڈے لرننگ پروگرام )

مطابق ستمبر سے جون تک کریڈٹ ریکوری اور/یا کورس کی تکمیل میں تیزی کے خواہاں ہائی اسکول کے طلباء کو  

طلباء کو ہفتے کی رات شام کے اوقات میں اور ہفتہ کی صبح تک رسائی فراہم کرتا    EDLPفراہم کرے گا.    ہدایات اور مدد 

میں طلباء کو آمنے سامنے ہدایات کے ساتھ ساتھ اضافی ورچوئل سپورٹ بھی ملے گا کیونکہ وہ خود بخود   EDLPہے.  

 مخلوط سیکھنے کے کورس ورک میں حصہ لیتے ہیں.

 

 

 یکھنے کے مواقع: موسم گرما میں س 

 

نے ایلیمنٹری اسکولوں میں موسم گرما کے روایتی پروگراموں کے عالوہ   BCPSکے موسم گرما کے دوران،    2022

 ابتدائی اسکولوں میں موسم گرما میں سیکھنے کی پیشکش کو بڑھایا.  

روایتی سیکنڈری پروگرام ذاتی طور پر پیش کیے گئے.  یہ پروگرام معذور طلباء، غربت اور/یا بے گھری کا سامنا کرنے 

کی مہارت رکھنے والے انگریزی سیکھنے والے، اور مڈل اور ہائی اسکول کے طلباء کے لیے   2یا    1والے طلباء، لیول  

ہیں جنہیں تعلیمی مداخلت کی ضرورت ہے اور جو کریڈٹ ریکوری یا ترقی کی ضرورت یا خواہش رکھتے ہیں. اس کے 

ہائیک پروگرام نافذ کیا، جو نے ایک یونیورسل سمر لرننگ    BCPSساتھ ساتھ، جاری سیکھنے کو فروغ دینے کے لیے،  

طالب علم کے لیے دستیاب ہے. یونیورسل سمر لرننگ   BCPSمیں بڑھنے والے کسی بھی واپس آنے والے    12سے    1گریڈ 

ہائیک ایک اڈاپٹو پروگرام ہے جو طلباء کے ابتدائی انفرادی تشخیص کے بعد پڑھنے اور ریاضی میں خود رفتار تدریسی  

 سرگرمیاں فراہم کرتا ہے. 

 

نے ہر ابتدائی اسکول میں اسکول کے تیار کردہ پروگرام پیش کیے ہیں. ہر اسکول، اسکول    BCPSاس کے ساتھ ساتھ،  

کمیونٹی کی مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسکول کا مخصوص سمر پروگرام تیار کرنے کے قابل تھا.  

پروگرام   لرننگ سپورٹ   2023اور    2022یہ  تاکہ  جائیں گے  کیے  پیش  دوران  گرما کے  موسم  لگاتار    کے  ایک  کا 

 سائیکل بنایا جائے.   

 
 

  



25 

BCPS  :2022 اگست اپ ڈیٹ کردہ:  2023-2022ری اوپننگ پالن 

 

 

 کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو جاننا اور دور کرنا دلچسپی 

 

کے موسم بہار میں سیکھنے کے تسلسل کے ساتھ شروع    2020کے مرحلہ وار دوبارہ کھلنے کے ذریعے    2020-2021

ت کی نگرانی، ٹریک کرنے اور  نے ورچوئل لرننگ سیاق و سباق میں طالب علم کی مصروفی   BCPSکرتے ہوئے،  

جانچنے کے لیے، سیکھنے اور جڑنے میں حائل رکاوٹوں کی شناخت اور ان کو کم کرنے کے لیے مختلف طریقوں اور  

( طلباء کی حاضری جیسا کہ  1وسائل کا استعمال کیا. طالب علم کی مصروفیت کو تین طریقوں سے جمع اور ماپا گیا: ) 

( ٹیلیفون پر اور/یا ای میل کانفرنسز اور طلباء یا والدین/دیکھ بھال کرنے والوں  2مطابق لی، ) اساتذہ نے الئیو ہدایات کے  

کی رپورٹنگ خصوصیات کے ساتھ مل کر سسٹم کے تجزیات پر مبنی    BI( مائکروسافٹ پاور  3کے ساتھ رابطہ، اور ) 

مصروفیت/دلچسپی. یہ تجزیاتی ٹولز  لرننگ مینجمنٹ سسٹم اسکولوجی میں شامل سیکھنے کی سرگرمیوں میں طلباء کی  

BCPS    کو انتہائی تفصیلی ڈیٹا کی جانچ کرنے کے قابل بناتے ہیں، جس میں طلباء کے الگ ان کے ساتھ ساتھ طلباء کی

انفرادی رسائی اور ہر منفرد سیکھنے کے وسائل اور/یا اسائنمنٹ کی تکمیل شامل ہے لیکن ان تک محدود نہیں. اس  

نیاد پر اسکول کی حاضری کمیٹیوں اور طلباء کے عملے کے کارکنوں کے ذریعہ اضافی ٹارگٹڈ آؤٹ  اعداد و شمار کی ب 

 ریچ انجام دیا گیا.  

 
 

VLP  پالن: اسٹوڈنٹ سپورٹ 

 

BCPS VLP    کا عملہVLP    میں تمام طلباء کو فعال طور پر لیس کرنے، نگرانی کرنے، اور طلباء کی ضروریات کا

 جواب دینے کے ذریعے مدد کرے گا.

 

میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری آالت سے آراستہ   VLPیہ حکمت عملی طلباء کو    - طلباء کو فعال طور پر لیس کرنا  

 کرنے کے لیے الگو کی جائے گی. 

اسکولوجی، گوگل میٹ، اور دیگر عام طور پر استعمال ہونے والے پلیٹ فارمز/ٹولز میں مواد کی تنظیم اور   •

 پیشکش کے ساتھ کورسز کے درمیان مستقل مزاجی پیدا کریں اور برقرار رکھیں.

الئن سیکھنے کی حکمت عملیوں اور بہترین طریقوں سے متعلق مواد اور ہدایات فراہم طلباء کے لیے آن   •

 کریں، بشمول ایگزیکٹو فنکشن کی حکمت عملی.

طلباء کو ضرورت پڑنے پر مدد تک رسائی کے مواقع کے بارے میں مطلع کریں )آن الئن وسائل، ورچوئل   •

 ، وغیرہ(.پرسکون کمرہ، اساتذہ کے دفتری اوقات، اسکول کے مشیر

بریک آؤٹ رومز، چھوٹے گروپ کی ہدایات، دفتری اوقات کا موثر استعمال، تیز رفتار سیکھنے، ثقافتی طور  •

 پر جوابدہ تدریس، وغیرہ سے متعلق اساتذہ کی صالحیت کی تعمیر. 

 کو معلوم ہے.  استاد کے اہداف اور رہائش ہر   IEPاور  504یقینی بنائیں کہ   •

 

 میں تمام طلباء کی تعلیمی   VLPیہ حکمت عملی   -فعال نگرانی کی کارکردگی  

 )سوشل ایموشنل لرننگ( کی حیثیت کی نگرانی کے لیے الگو کی جائے گی.  SELاور 

 

مشترکہ منصوبہ بندی کے سیشن طلباء کے تشخیصی ڈیٹا کی بنیاد پر ہدف بنائے گئے چھوٹے گروپ کی ہدایات  •

 گے.   پر توجہ مرکوز کریں

گریڈ لیول/ڈپارٹمنٹ کی باقاعدہ میٹنگیں جن میں طلباء کے ڈیٹا بشمول حاضری، کالس اور سسٹم گیر اسیسمنٹس،  •

   کی جائے گی. نگرانی انگیجمنٹ میٹرکس، اور گریڈز کا تجزیہ اور 

 

تدریسی  ڈیٹا پروٹوکول جو مداخلتوں اور  -مواد اور درجات میں باقاعدگی سے طے شدہ ڈیٹا ڈائیالگ  •

 ترمیمات کی تشخیص اور تجویز کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں.

 



26 

BCPS  :2022 اگست اپ ڈیٹ کردہ:  2023-2022ری اوپننگ پالن 

 

 

خدشات کے جواب میں الگو کیا جائے گا جو    SELان حکمت عملیوں کو تعلیمی، مصروفیت، اور/یا    -معاون جواب دینا  

 نگرانی کے عمل میں ظاہر ہوتے ہیں.

 وغیرہ( مدد فراہم کی جاتی ہے.طالب علم کی ضروریات کی بنیاد پر اسٹاف )خصوصی ایڈ، پارس،  •

مداخلت اور نگرانی کے جواب کی بنیاد پر، عملہ طلباء کے خاندانوں کے ساتھ مل کر انفرادی منصوبے بنائے   •

 گا جس میں درج ذیل اجزاء شامل ہیں: 

o ،وغیرہ(   پیشرفت کے شعبے )یعنی حاضری، مشغولیت، مہارت 

o  اہداف سمارٹ 

o  منصوبہ پیشرفت کی نگرانی کا 

o  ،وغیرہ( ذمہ دار عملہ )یعنی، اساتذہ، منتظمین، مشیر 

 اساتذہ کی رہنمائی/کوچنگ طلباء کی مدد کے لیے مقصد کی ترتیب اور مطالعہ کی عادات.  •

• VLP   فیکلٹی شریک اندراج شدہ اسکولوں اور خاندان کے ساتھ مالقات کرے گی تاکہ یہ تعین کرے کہ آیا زون

اسکولوں میں واپسی طالب علم کے لیے اس ڈگری کو بڑھانے کے لیے بہترین ہے جس سے وہ کامیابی    والے

 کے ساتھ مل سکتے ہیں. 
 

    تعلیم/تربیت سماجی و جذباتی 

 

( SELطلباء، عملے اور خاندانوں کے لیے سماجی جذباتی سیکھنے )  BCPSہمارے بہتر تدریسی نقطہ نظر کے عالوہ،  

عمیر پر زور دے گا. سٹاف اور طالب علموں کو ذاتی طور پر سیکھنے یا ورچوئل اسپیسز دونوں جگہوں  اور کمیونٹی کی ت

پر دوبارہ جڑنے، ٹھیک کرنے اور تعمیر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے بارے 

کی اہمیت کو فروغ دیتی ہے. دوبارہ کھولنے    ہدایات  SELسپورٹ اور    SELمیں تحقیق اور رہنمائی کمیونٹی کی تعمیر،  

جذباتی معاونت کے محکمے نے پیشہ ورانہ سیکھنے کو تیار اور نافذ کیا ہے جس میں -میں معاونت کے لیے، سماجی

اور  دستاویزات،  معاون  عملی،  حکمت  اضافی  میں  شعبوں  ذیل  درج  لیے  کے  بہبود  و  فالح  کی  عملے  اور  علم  طالب 

جذباتی معاونت کے عملے کو پیشہ ورانہ تعلیم فراہم کی گئی ہے، بشمول    - مل ہے. محکمہ سماجیسفارشات/رہنمائی شا

سماجی کارکن، اسکول کے مشیر، ماہر نفسیات، شاگردوں کے عملے کے کارکنان، اسکول کی نرسیں؛ اور اسکول کا 

 عملہ، بشمول پرنسپل، اسسٹنٹ پرنسپل، اور اساتذہ.  

 

 عملے کی بہبود  طالب علم کی بہبود

شفا یابی کو فروغ دینا اور کمیونٹی کی تعمیر   •

، نسل اور نسل  COVID-19جاری رکھیں ) 

 پرستی کے مسائل پر غور کرتے ہوئے(. 

طالب علم کے خدشات اور ضروریات کی شناخت   •

 کے لیے عالمگیر حکمت عملی استعمال کریں.  

جذباتی بہبود، ذہنی  -طالب علم کی سماجی •

وعی صحت کے لیے معاونت صحت، اور مجم

 اور مداخلتوں کا ایک درجے کا نظام فراہم کریں. 

طالب علم اور خاندان کی رسائی اور تعاون  •

 جاری رکھیں. 

طالب علم کی سماجی جذباتی بہبود کو حل کرنے   •

کے لیے متعلقہ خدمات فراہم کرنے والوں کے لیے  

 پیشہ ورانہ تعلیم کی پیشکش کریں.  

کلچر آف کیئر کے اقدام اور مائنڈ اوور میٹرز  •

 مہم کو پھیالئیں.

شفا یابی کو فروغ دینا اور کمیونٹی کی تعمیر   •

، نسل اور نسل  COVID-19جاری رکھیں ) 

 پرستی کے مسائل پر غور کرتے ہوئے(. 

جذباتی بہبود، ذہنی صحت،  -عملے کی سماجی •

اور مجموعی طور پر تندرستی میں معاونت  

 کریں. 

 اسکول کے رہنماؤں اور مرکزی دفتر   •

پر مبنی رہنماؤں کی وسائل تک رسائی میں مدد  

 کریں. 

کلچر آف کیئر کے اقدام اور مائنڈ اوور میٹرز  •

 ں.مہم کو پھیالئی
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 سرگرمیاں ورزشی مشقوں کے کھیل )اتھلیٹکس( اور غیر نصابی  

 
Roadmap for Return to Interscholastic Athletics    ،بعد کے  اجراء  کے  رہنمائی  تفصیلی  نے    BCPSمیں 

MPSSAA    کے روڈ میپ میں بیان کردہ تنظیم کے شعبوں کی نمائندگی کرنے والی رکنیت کے ساتھ ریٹرن ٹو پلے کمیٹی کا

اجالس بالیا. ریٹرن ٹو پلے کمیٹی سسٹم کے اندر مقامی صحت کے دفاتر اور کاؤنٹی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کی قیادت کے ساتھ کام  

کا    MPSSAAیتھلیٹک سرگرمیاں محفوظ طریقے سے ہو سکتی ہیں.  کرتی ہے تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ کس حد تک ا 

  BCPSروڈ میپ پلے پر واپسی کے چار مراحل کی نشاندہی کرتا ہے: تیاری، پری سیزن، شرکت، اور سیزن کے بعد.  

غیر  سیکنڈری اسکول تعلیمی سال کا آغاز کریں گے جس میں ذاتی موجودگی کے ساتھ ایتھلیٹکس، اور ذاتی موجودگی اور ب 

 ذاتی موجودگی کے غیر نصابی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی. حاالت کی ضمانت کے طور پر، ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. 

 

BCPS  انٹر اسکوالسٹک ایتھلیٹک سیزن 

BCPS  ایتھلیٹس کے لیے موسم خزاں کی واپسی-طالب علم 

 

 استدالل:

ہیں. جو طلباء اسکول کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں   تعلیم پر مبنی سرگرمیوں کے جسمانی اور جذباتی فوائد بے شمار

وہ ایسے ماحول میں زندگی کے اسباق سیکھتے ہیں جسے نقل نہیں کیا جاسکتا، اور تعلیمی، جسمانی، جذباتی، ذہنی اور 

ے دوستوں کے ساتھ کھیلوں کی سرگرمیوں میں دوبارہ مشغول ہون جسمانی تندرستی جیسی چیزوں سے مستفید ہوتے ہیں.  

کے طلباء   BCPSیہ سرگرمیاں  سے بچوں اور نو عمروں کے لیے جسمانی اور نفسیاتی صحت دونوں طرح کے فوائد ہیں.  

کو اپنے ہم جماعتوں، ٹیم کے ساتھیوں، کوچوں اور اسکولوں کے ساتھ محفوظ، کنٹرول شدہ اور ذمہ دارانہ انداز میں جڑے 

 رہنے کی اجازت دیں گی.

 

 رہنما اصول: 

• BCPS  ایتھیلیٹس، کوچز، اور اسٹیک ہولڈرز کی صحت اور حفاظت ہماری اولین ترجیح رہے   -کے طلباء، اسٹوڈنٹ

 گی اور تمام فیصلہ سازی میں آگے بڑھے گی.

ایتھلیٹکس کا دفتر مقامی اور وفاقی رہنمائی میں بیان کردہ ہیلتھ میٹرکس کی پیروی کرے گا تاکہ اس حد کا تعین کیا جا   •

میں ایتھلیٹک سرگرمیوں   BCPSک ذاتی موجودگی کے ساتھ ایتھلیٹک سرگرمیاں منعقد کی جا سکیں. سکے جس حد ت 

 کی جاری نوعیت کا تعین کرنے کے لیے کم از کم ہفتہ وار بنیادوں پر ان میٹرکس کی نگرانی کی جائے گی.

 )یہ سرگرمیاں کسی بھی وقت تبدیل یا منسوخ کی جا سکتی ہیں.( 
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 سیزن کے تقاضے:

لیے   ذیل کی    BCPSتمام طلباء شرکت کے  پر عمل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ، درج  پالیسیوں  اہلیت کی  ایتھلیٹک 

 ضرورت ہے: 

 

 کے ذریعے اور اسکول کے ایتھلیٹک ڈائریکٹر کے ساتھ فائل پر جمع کرایا گیا  RELeafفارم  -  رجسٹریشن

طلباء کو ساالنہ پری شرکت جسمانی امتحان کی تکمیل سے متعلق ریاستی ضوابط پر عمل کرنا    - قبل از شرکت طبعیات   (1

میڈیکل ایڈوائزری کمیٹی نے مناسب صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کے استعمال    MPSSAAجاری رکھنا چاہیے.  

فارم کے ساتھ منسلک    PPEدہ  کے لیے اس جسمانی شکل میں ایک ضمنی شیٹ شامل کی ہے. یہ فارم ذیل میں لنک کر 

ہے. مقامی اسکول کے نظام کو تیاری کے مرحلے کا استعمال اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کرنا چاہیے کہ تمام طلبا  

ہے:   سکتی  مل  پر  یہاں  شکل  ٹھوس  کردہ  تجویز  کی  شرکت  پیشگی  ہے.  موجود  فزیکل  ڈیٹ  ٹو  اپ  پر  فائل  پاس  کے 

safety-and-safety/health-and-services/health-https://www.mpssaa.org/membership -  

resources-and-forms-recommended / 

2) COVID-19  م کرنا  انفیکشن کی تاریخ کے ساتھ ایک طالب علم ایتھلیٹ کو الزمی طور پر ایک میڈیکل کلیئرنس فراہ

انفیکشن   COVID-19ایک بار طبی طور پر کلیئر ہوجانے کے بعد،    ضروری ہے جو انفیکشن کے بعد انجام دیا گیا تھا.

کی تاریخ کے ساتھ ایک طالب علم کھالڑی کو کھیل کے لیے بتدریج واپسی شروع کرنی چاہیے، اور اپنے صحت کی 

 طالع دیں.دیکھ بھال فراہم کرنے والے کو کسی بھی عالمات کی ا

یہ شرکت سے پہلے کے فارموں میں شامل ہوتے ہیں،   - ایتھلیٹ میں شرکت کی قبولیت کے بیانات  -والدین/طالب علم (3

تجویز کی جاتی ہے کہ مقامی اسکول سسٹم ایک سائن آف )دستخط کے ساتھ قلمبند کرنا( نافذ کریں جس میں وہ یہ قبول 

کے خطرے سے متعلق فراہم کردہ معلومات کو پڑھ   COVID-19نے  کریں کہ والدین/سرپرست اور طالب علم دونوں  

لیا ہے کیونکہ اس کا تعلق ان کی انٹر اسکوالسٹک ایتھلیٹکس اور سرگرمیوں میں شرکت سے ہے. اس فارم میں کسی  

 کی جانب سے عالمات سے پاک تقاضوں کا اعتراف بھی شامل ہے. CDCبھی اجتماع یا تقریب میں شرکت کے لیے 

https://www.mpssaa.org/assets/1/6/MPSSAA_Roadmap_For_Return_of_Interscholastic_Ath 

letics_Recommended_Forms.pdf 

 طلباء کو فلو شاٹ لینے کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتا ہے. BCPS - فلو شاٹ (4

 

 عملہ اور طالب علم کی توقعات

وبائی مرض    COVID-19ایک محفوظ اور صحت مند کام کی جگہ کی دیکھ بھال ہمارے اسٹریٹجک پالن کا ایک جزو ہے.  

طلباء کے کھالڑیوں کے لیے صحت کی جانچ کی ( تمام مالزمین اور  BCPSکا تقاضا ہے کہ بالٹیمور کاؤنٹی پبلک اسکولز ) 

 توقعات قائم کریں. ذیل میں دی گئی توقعات کو سی ڈی سی اور محکمہ صحت کی سفارشات کے مطابق اپنایا گیا ہے.

انفیکشن کی   COVID-19کنڈیشنگ یا پریکٹس کی اطالع دے کر، مالزم/طالب علم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ان میں  

 پراپرٹی پر رہتے ہوئے انفیکشن پھیلنے کا زیادہ خطرہ نہیں ہے. BCPSہیں اور عالمات نہیں 

 خاص طور پر، مالزم/طالب علم الزمی طور پر:   

تصدیق کریں کہ انہیں بخار نہیں ہے. یہ سفارش کی جاتی ہے کہ ہر مالزم/طالب علم کام پر رپورٹ کرنے سے پہلے   •

 گھر پر اپنا درجہ حرارت چیک کرے. 

 ڈگریز یا اس سے زیادہ ہے تو رپورٹ نہ کریں. 100.4ان کا درجہ حرارت +اگر  •

 COVID-19انفیکشن ہو سکتی ہیں تو اس کی اطالع نہ دیں.    COVID-19اگر ان میں بیماری کی عالمات ہیں جو   •

میں لینے  سانس  کرنا،  محسوس  قلت  کی  سانس  یا  کھانسی  والی  ہونے  شروع  نئی  بخار،  میں  کی عالمات   انفیکشن 

https://www.mpssaa.org/membership-services/health-and-safety/health-and-safety-recommended-forms-and-resources/
https://www.mpssaa.org/membership-services/health-and-safety/health-and-safety-recommended-forms-and-resources/
https://www.mpssaa.org/assets/1/6/MPSSAA_Roadmap_For_Return_of_Interscholastic_Ath
https://www.mpssaa.org/assets/1/6/MPSSAA_Roadmap_For_Return_of_Interscholastic_Athletics_Recommended_Forms.pdf
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دشواری، اور/یا ذائقہ یا بو کا اچانک سے غائب ہو جانا اور/یا درج ذیل میں سے دو عالمات شامل ہیں: تھکاوٹ، پٹھوں 

 یا جسم میں درد، سر درد، سردی لگنا، گلے کی سوزش، سینے میں گھٹن، متلی یا الٹی، اسہال.

 اہم کنندہ سے مشورہ کریں.کی عالمات ہیں تو ان کے ہیلتھ کیئر فر COVID-19اگر انہیں بخار یا  •

 ٹیسٹ کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں. COVID-19رپورٹ نہ کریں اگر وہ  •

 انفیکشن کی وجہ سے الگ تھلگ ہیں. COVID-19رپورٹ نہ کریں اگر وہ موجودہ  •

 کے لیے ٹیسٹ ہونے کی اطالع دیں.  COVID-19ٹیسٹ اور/یا   COVID-19اپنے سپروائزر یا کوچ کو مثبت  •

سکول کے لیے قائم کردہ روک تھام کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے پر اتفاق کریں جیسے کہ جسمانی فاصلہ  اپنے ا •

 برقرار رکھنا اور چہرے کو ڈھانپنے کی چیزوں کا استعمال کرنا .  

 

 مطلق گائیڈ الئنز

پروگرام سے ہٹا دیا جائے گا اور واپس وہ طلباء جو کھیل کے گائیڈ الئنز پر مناسب واپسی پر عمل نہیں کرتے ہیں انہیں  

 آنے کی اجازت نہیں ہوگی. 

 چہرے کو ڈھانپنا اختیاری ہے. :چہرہ ڈھانپنا •

کنڈیشنگ سیشن سے پہلے اور بعد  جب ممکن ہو تو جسمانی دوری کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے.    : جسمانی فاصلہ •

 جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے. میں، طلباء کو اسکول کی سہولیات میں یا باہر جمع ہونے یا 

طلباء کو اپنا پانی النا چاہیے جس میں ان کے نام واضح طور پر نشان زد ہوں. طلباء کی پانی کی بوتلیں کم از   :پانی •

 آنس ہونی چاہئیں. ہائیڈریشن اسٹیشنوں کو طلباء کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. 16کم 

 لیے اپنے ساتھ ہینڈ سینیٹائزر النا چاہیے. طلبہ کو ورزش کے   :سینیٹائزر ہینڈ  •

 مناسب حفظان صحت پر ہمیشہ عمل کیا جانا چاہئے.  :صفائی •

o .جب بھی ممکن ہو ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں 

o  .طلباء کو اپنے ہینڈ سینیٹائزر النے کی ترغیب دی جاتی ہے 

o  لگائیں. طلباء کو یاد دالیا جائے کہ وہ اپنے چہروں کو ہاتھ نہ 

o .طلباء پانی کی بوتلیں، تولیے وغیرہ کا اشتراک نہیں کر سکتے 

o   ٹیم کے ہڈلز، مصافحہ، مٹھی سے ٹکرانا، گلے لگانا، تھوکنا، سورج مکھی کے بیج چبانا، اور بیماری کی منتقلی

 کو فروغ دینے والی دیگر سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے.

 ے کے شیڈول پر عمل کرنا چاہیے.کے منظور شدہ مقابل BCPSٹیموں کو  :شیڈول •

 داخلے/باہر نکلنے کی حکمت عملی

 حفاظت کو فروغ دینے کے لیے، والدین ورزش میں شرکت نہیں کر سکتے اور نہ دیکھ سکتے ہیں. •

 پریکٹس سیشن ختم ہونے کے فوراً بعد طلبہ کو اٹھا لیا جانا چاہیے. •

 غیر گھریلو اراکین کے لیے کار پولنگ کی تجویز نہیں کی جاتی.   •

 چہل قدمی کرنے والے طلباء کو ہر تفویض کردہ ورزش سیشن کے اختتام کے فوراً بعد احاطے سے نکل جانا ہے. •

 چیک ان کے طریقہ کار 

 ہر کوچ پریکٹس سے پہلے ایتھلیٹک ایڈوائزر سے چیک ان کرے گا. •

 ہر کوچ کے لیے ایک مخصوص ڈراپ آف/پک اپ مقام ہوگا.  •

 طلباء کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر پہنچیں اور جب تک ان کا کوچ موجود نہ ہو اپنی گاڑیوں میں موجود رہیں.  •

 کوچز کے لیے زیر غور باتیں

 ٹریننگ مکمل کریں گے. COVIDکو درکار  BCPSکوچز تمام  •

 ان عالمات کے لیے طلباء کی نگرانی کرنی چاہیے. کوچز کو ورزش سے پہلے اور دور •

جسمانی دوری، ہاتھ دھونے وغیرہ  کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے وقفے کے وقت کو بڑھانے اور/یا لڑکھڑانے کی   •

 ضرورت پڑ سکتی ہے.
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 طلباء کے لیے زیر غور باتیں

  16ہوں. طلباء کی پانی کی بوتلیں کم از کم  طلباء کو اپنا پانی النا چاہیے جس میں ان کے نام واضح طور پر نشان زد   •

 آنس ہونی چاہئیں.

 طلباء کو مقابلہ/پریکٹس سے پہلے اور بعد میں اپنی یونیفارم اور سامان خود صاف کرنا چاہیے. •

 سامان کا اشتراک نہیں کرنا چاہئے. •

 طلباء کو آہستہ آہستہ سرگرمی کی شدت میں اضافہ کرنا چاہیے. •

 ستی سے متعلق خدشات کو فوری طور پر کوچز اور ایتھلیٹک ڈائریکٹرز تک پہنچانا چاہیے. طلباء کو صحت اور تندر •

چاہئے.   • نکلنا  اور  پہنچنا  پر  فوری طور  میں  اس سہولت  تاخیر کی    BCPSطلباء کو  کی  قسم  پر کسی  پراپرٹی 

 اجازت نہیں ہے.  

 

 خصوصی ضروریات والے طلباء کے لیے رہائش

 سے کچھ شرائط کے لیے مستثنیات کی ضرورت ہو سکتی ہے.حاالت کی بنیاد پر ان میں  •

 اسکولوں اور تنظیموں کو اضافی ماسک/چہرے کو ڈھانپنے کی چیزیں دستیاب رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. •

جسمانی کمزوریوں کی بنیاد پر اضافی حاالت پیدا ہو سکتے ہیں. اسکولوں اور تنظیموں کو ان حاالت کے بارے میں  •

کی منتقلی کو    COVID-19ش کرنی چاہئے اور ایسے حل تیار کرنے کی کوشش کرنی چاہئے جو  سوچنے کی کوش

 روکنے کے کلیدی عناصر پر عمل کرتے رہیں. 

 

 نقل و حمل کے لئے قابل غور باتیں 

دوبارہ کھولنے کا منصوبہ   BCPSطلباء کی محفوظ نقل و حمل کے لیے تخفیف اور صفائی کے طریقہ کار کے لیے   •

 دیکھیں. 

 

 سہولیات کے لئے قابل غور باتیں

• CDC    کے طریقہ کار کے مطابق اورBCPS   کے دوبارہ کھولنے کے منصوبے میں بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق

ے امکانات کو کم کرنے کے لیے تمام ایتھلیٹک سہولیات کے لیے صفائی کا مناسب نظام  کسی بھی متعدی بیماریوں ک

 االوقات بنایا اور الگو کیا جانا چاہیے.

سہولیات کے استعمال سے پہلے، اس کے دوران، اور بعد میں، تمام سطحوں صاف اور جراثیم سے پاک کیا جانا   •

 چاہیے.

 امیہ کے استعمال کے لیے مقرر کیا جائے گا.بیت الخالء کو اسکول اور ایتھلیٹک انتظ •

 بیت الخالء میں ایک نشان ہونا چاہیے کہ بیت الخالء میں ایک وقت میں کتنے افراد کی اجازت ہے. •

  20کسی بھی سطح کو چھونے یا مشقوں میں حصہ لینے سے پہلے افراد کو اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے کم از کم   •

 چاہئیں.سیکنڈ تک دھونے 

 ہینڈ سینیٹائزر یا ہاتھ دھونے کے لیے طالب علموں کی جگہ جگہ منتقلی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے.  •

 طلباء کو مناسب لباس پہننا چاہیے تاکہ پسینہ کو سطحوں پر منتقل ہونے سے بچایا جا سکے.  •

 رار رکھیں گے. بلڈنگ سروس ورکرز ایتھلیٹک ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر صفائی کا شیڈول برق •

 

 خراب موسمی طریقہ کار پر غور کرنا

خراب موسمی طریقہ کار اسکول کے ایتھلیٹک ڈیپارٹمنٹ کے ذریعہ اسکول انتظامیہ، اسکول سیفٹی مینیجر، محافظ عملہ،   •

گراؤنڈ کے عملے، اسکول نرس اور ایتھلیٹک ٹرینر کے ان پٹ کے ساتھ بنائے جائیں گے. تمام جسمانی دوری کے گائیڈ  

 الئنز کو نافذ العمل رہنا چاہیے.  
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BCPS   ایتھلیٹک ایونٹس میں تماشائیوں کے لیے قابل غور باتیں 

 اسپیکٹیٹر گائیڈینس سے رجوع کریں. BCPSبراہ کرم  •

ہماری کچھ چھوٹی سہولیات کے سائز کی وجہ سے، موجودہ جسمانی دوری کے رہنما خطوط کے تحت شائقین کو  •

 محفوظ طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے.

کے بعد میدان یا اسٹیڈیم میں کوئی اجتماع نہیں ہونا چاہیے. تمام والدین کو اپنے طلباء سے اسکول میں واپس ملنا    کھیل •

 ہے. 
 

 

 کیسز کا جواب دینا COVID-19مثبت 

BCPS    اسکول یا دفتر میں حالیہ موجودگی کے ساتھ کوئی طالب علم یا عملہ کا رکنCOVID-19   کے لیے مثبت آنے کی

کے گائیڈ الئنز کے مطابق تنہائی میں رہنے کا مشورہ دیا جائے گا.   CDCصورت میں اس شخص کو محکمہ صحت اور  

 دیکھیں(  E)فال اسپورٹس کے مخصوص گائیڈ الئنز کے لیے ضمیمہ 

 

 

 روابط خاندانی معاونت اور 
 

ریچ   آؤٹ  کمیونٹی  اور  کمیونیکیشنز  اور  رہنمائی  کی  سٹاف  آف  ڈائریکٹر چیف  ریچ کے  آؤٹ  کمیونٹی  اور  کمیونیکیشنز 

رٹمنٹ کے تعاون کے ساتھ ری اوپننگ پالن ڈیزائن ٹیم اور پوری تنظیم )بشمول اسکولوں( کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر ڈیپا

 کام کرنے والے 

 اپنے مواصالتی پروٹوکول کی پیروی کرے گا  BCPS. نظامی مواصالت کو مربوط کرتے ہیں

نی اسٹیک ہولڈرز کو اہم اور ہنگامی معلومات کے جو اس عمل کا خاکہ پیش کرتا ہے جس کے ذریعے اندرونی اور بیرو

 بارے میں مطلع کیا جاتا ہے  

 ائٹکی ویب س  BCPSبشمول بورڈ آف ایجوکیشن، اسکول اور مرکزی دفتر کی قیادت اور عملہ، والدین اور طلباء اور عوام.  

 پر واضح معلومات کو ترجیح دی جائے گی  

ٹی وی، اور   ،پیرنٹ یونیورسٹیاور عملہ متعدد اور جاری حکمت عملیوں بشمول خودکار پیغامات، معلوماتی واقعات، اور  

ریڈیو، اور پیرنٹ نیٹ ورکس کے ذریعے عملی تجاویز فراہم کر کے خاندانوں کے ساتھ مشغول رہے گا. ترجمہ شدہ وسائل 

 یب سائٹ کے ذریعے دستیاب ہوتے رہیں گے.عوامی و

 

BCPS    طلباء اور عملے کو واپس خوش آمدید کہے گا اورBCPSFest  ،میں تعلیمی سال کا آغاز   2022اگست    20، ہفتہ

کرے گا. پرنسپلز اسکول کی کمیونٹی میں جاری رسائی اور مشغولیت کو فروغ دینے کے لیے اسکول میسنجر اور ہمارے 

سسٹم، اسکولوجی سمیت متعدد ٹولز کا استعمال کریں گے. ہر اسکول تعلیمی سال کے پہلے چند ہفتوں کے   لرننگ مینجمنٹ

( اس کام میں اسکول کی PTAsدوران ایک بیک ٹو اسکول نائٹ ایونٹ کی میزبانی کرے گا. پیرنٹ ٹیچر ایسوسی ایشنز ) 

ندان کی شمولیت کو فروغ دینے کے لیے اپنے مقامی سطح پر ایک اور اہم شراکت دار ہوں گی اور اسکول والدین اور خا

PTAs   کے ساتھ شراکت داری جاری رکھیں گے. ہم خاندانوں کو بدلتے ہوئے وبائی حاالت کے جواب میں اسکول میں

 کے لیے تیار کرنے میں بھی مدد کریں گے. کسی بھی تبدیلی    معموالت اور توقعات میں

  

http://www.bcps.org/
http://www.bcps.org/
https://cos.bcps.org/departments/communications/family_and_community_engagement/parent_university
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 تعمال    کی سہولیات کا اس BCPSکمیونٹی کا 
 

BCPS   کمیونٹی کی طرف سے تعلیمی اور تفریحی استعمال کے لیے سکول کی عمارتوں اور گراؤنڈز کے استعمال کی

افزائی کرتا ہے جو کہ   بیان کردہ شرائط و ضوابط پر ہے.    BCPSحوصلہ  پالیسیوں، قواعد و ضوابط میں   BCPSکی 

سہولیات   –کی ویب سائٹ پر کمیونٹی ٹیب کے تحت، ایونٹ مینیجر    BCPSسہولیات کو استعمال کرنے کے لیے درخواستیں  

 Policyمتعلقہ بورڈ    سہولیات کے استعمال سے متعلق اضافی معلومات، بشمول  BCPSکا استعمال کے تحت مل سکتی ہیں.  

، ممنوعہ سرگرمیوں کی فہرست، اور کراؤڈ مینیجر کی تربیت، سہولیات کے استعمال Superintendent's Rule  1300  اور

    پر مل سکتی ہے. ویب سائٹ کی 

 

 نظام االوقات روزانہ کے   VLP: نمونہ A  ضمیمہ
 

ذیل میں تجویز کردہ اوقات تخمینی ہیں. ہر کالس میں الئیو، ہم وقت ساز ہدایات )پورے گروپ اور چھوٹے گروپ( اور کسی 

 بھی وقت، غیر مطابقت پذیر اسائنمنٹس کو آزادانہ طور پر مکمل کرنے کے مواقع شامل ہوں گے.   

 

 شیڈول ایلیمنٹری  VLPنمونہ 

 تدریسی مضمون  منٹ 

 میٹنگ کالس  منٹ   15

 صوتیات/ الفاظ کا مطالعہ  منٹ  45سے  30

 پڑھنا    -انگریزی زبان کے فنون  منٹ   45

 بریک  منٹ   15

 لکھنا  -انگریزی زبان کے فنون  منٹ   45

 ریاضی  منٹ   75

 دوپہر کا کھانا/رسیس  منٹ   60

 )گردش( سائنس/سوشل اسٹڈیز/صحت  منٹ  45سے  30

 فنون( ، بصری PEاسپیشل ایریا )موسیقی، الئبریری،  منٹ   50

 بند  منٹ   10

 

 دن( Bدن/ Aمڈل اسکول شیڈول ) VLPنمونہ 

 دن B دن A منٹ

 ہوم روم ہوم روم منٹ 15

 1Bپیرڈ  1Aپیرڈ  منٹ 80

 تبدیلی تبدیلی منٹ 10

 2Bپیرڈ  2Aپیرڈ  منٹ 80

 تبدیلی تبدیلی منٹ 10

 3Bپیرڈ  3Aپیرڈ  منٹ 80

 دوپہر کا کھانا  دوپہر کا کھانا  منٹ 50

 4Bپیرڈ  4Aپیرڈ  منٹ 80

 



33 

BCPS  :2022 اگست اپ ڈیٹ کردہ:  2023-2022ری اوپننگ پالن 

 

 

 دن(  Bدن/ Aنمونہ ہائی اسکول شیڈول )

 دن B دن A منٹ

 ہوم روم ہوم روم منٹ 10

 1Bپیرڈ  1Aپیرڈ  منٹ 80

 تبدیلی تبدیلی منٹ 10

 2Bپیرڈ  2Aپیرڈ  منٹ 80

 دوپہر کا کھانا  دوپہر کا کھانا  منٹ 30

 دفتر کے اوقات دفتر کے اوقات منٹ 20

 تبدیلی تبدیلی منٹ 5

 3Bپیرڈ  3Aپیرڈ  منٹ 80

 تبدیلی تبدیلی منٹ 10

 4Bپیرڈ  4Aپیرڈ  منٹ 80

 

 

 اسسمنٹ کے اعداد و شمار اور ٹیبلز  B  :BCPS  ضمیمہ

BCPS   ڈیٹا بنیادی 

  لیول طالب علم ےک  KRA Fall 2021- BCPS. 1اعداد و شمار  
 

     ےک لحاظ ےس کارکردگ
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 کا جامع اسکور  KRA Fall 2021- BCPS: 2اعداد و شمار  
 

 ےک لحاظ ےس نسل طالب علم گ کارکردگ

 

 

 کا جامع اسکور KRA Fall 2021- BCPS: 3اعداد و شمار  
 

 ےک لحاظ ےس  رسورس  طالب علم گ کارکردگ
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 پر یا اس ےس زیادہ اسکور کرن  واےل طلباء کا فیصد   پرسنٹائل   ویں    61  – تک    5ےس    Kگریڈز    MAP  2020. موسم رسما  1  ٹیبل 

 ریاض   پڑھنا  

طلباء کا  

 گروپ 
 ٹوٹل 

یا اس ےس زیادہ گ   61

 پرسنٹائل 
 پرسنٹائل یا اس ےس زیادہ گ  61 ٹوٹل 

 # #  % # #  % 

 45.7 23,602 51,666 49.6 25,363 51,150 مکمل 

AM 239 90 37.7 239 90 37.7 

AS 3,722 2,330 62.6 3,776 2,383 63.1 

BL 19,185 7,312 38.1 19,266 6,042 31.4 

HI 6,172 1,902 30.8 6,471 1,863 28.8 

MU 2,890 1,479 51.2 2,899 1,347 46.5 

PI 70 30 42.9 71 26 36.6 

WH 18,872 12,220 64.8 18,944 11,851 62.6 

 44.1 11,097 25,136 53.0 13,199 24,891 لڑکیاں 

 47.1 12,505 26,530 46.3 12,164 26,259 لڑک 

EL - 16.9 810 4,805 14.2 620 4,381 ہاں 

EL -  48.6 22,792 46,861 52.9 24,743 46,769 نہی 

FARMS - 28.7 2,666 9,304 34.8 3,104 8,931 ہاں 

FARMS -  49.4 20,936 42,362 52.7 22,259 42,219 نہی 

SE- 20.2 1,251 6,205 20.6 1,276 6,205 ہاں 

SE-  49.2 22,351 45,461 53.6 24,087 44,945 نہی 

 پر یا اس ےس زیادہ اسکور کرن  واےل طلباء کا فیصد پرسنٹائل   ویں  61 – 8ےس   6گریڈز    MAP 2020. موسم رسما 2  ٹیبل

طلباء کا  

 گروپ 

 ریاض   پڑھنا 

 ٹوٹل 
یا اس ےس زیادہ گ   61

 پرسنٹائل 
 پرسنٹائل یا اس ےس زیادہ گ  61 ٹوٹل 

 # #  % # #  % 

 30.8 7,796 25,331 37.9 9,490 25,019 مکمل 

AM 118 33 28.0 117 21 17.9 

AS 1,586 948 59.8 1,613 946 58.6 

BL 10,542 2,737 26.0 10,606 1,720 16.2 

HI 2,696 648 24.0 2,893 495 17.1 

MU 1,191 474 39.8 1,196 360 30.1 

PI 39 18 46.2 39 14 35.9 

WH 8,847 4,632 52.4 8,867 4,240 47.8 

 30.4 3,790 12,467 41.6 5,127 12,321 لڑکیاں 

 31.1 4,006 12,864 34.4 4,363 12,698 لڑک 

EL - 1.7 24 1,378 2.0 23 1,127 ہاں 

EL -  32.4 7,772 23,953 39.6 9,467 23,892 نہی 

FARMS - 15.3 600 3,911 24.1 901 3,743 ہاں 

FARMS -  33.6 7,196 21,420 40.4 8,589 21,276 نہی 

SE- 4.5 138 3,070 7.6 232 3,064 ہاں 

SE-  34.4 7,658 22,261 42.2 9,258 21,955 نہی 
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 10یا اس ےس زیادہ ےک طلباء کا فیصد: انگریزی  Cکورس ےک اختتایم گریڈز   2021–2020. 6ٹیبل 

 اس ےس زیادہ گریڈ یا   Cکورس کا اختتام   ٹوٹل  گروپ طلباء کا 

 # #  % 

 60.8 5,408 8,902 مکمل 

AM 40 26 65.0 

AS 607 492 81.1 

BL 3,722 2,125 57.1 

HI 1,093 454 41.5 

 

 10یا اس ےس زیادہ ےک طلباء کا فیصد: انگریزی  Cکورس ےک اختتایم گریڈز   2021-2020. 6ٹیبل  

 اس ےس زیادہ گریڈ یا   Cکورس کا اختتام   ٹوٹل  گروپ طلباء کا 

 # #  % 

MU 380 204 53.7 

PI 13 10 76.9 

WH 3,047 2,097 68.8 

 65.9 2,955 4,487 لڑکیاں 

 55.6 2,453 4,414 لڑک 

EL - 38.4 221 575 ہاں 

EL -  62.3 5,187 8,327 نہی 

FARMS - 46.7 1,424 3,048 ہاں 

FARMS -  68.0 3,979 5,849 نہی 

SE –  49.9 511 1,024 ہاں 

SE-  62.7 4,573 7,294 نہی 

یڈ کا فیصد: انگریزی  Cکورس ےک گریڈ   2022-2021: 7ٹیبل   10یا اس ےس زیادہ ےک طلباء گ پہیل مارکنگ پیر

 اس ےس زیادہ گریڈ یا   Cکورس کا اختتام   ٹوٹل  گروپ طلباء کا 

 # #  % 

 69.5 6,200 8,927 مکمل 

AM 37 26 70.3 

AS 562 485 86.3 

BL 3,663 2,405 65.7 

HI 1,313 735 56.0 

MU 397 261 65.7 

PI 14 12 85.7 

WH 2,941 2,276 77.4 

 73.5 3,220 4,379 لڑکیاں 

 65.5 2,977 4,543 لڑک 

EL - 51.0 340 667 ہاں 

EL -  70.9 5,860 8,260 نہی 

FARMS - 58.6 1,950 3,327 ہاں 

FARMS -  75.9 4,250 5,600 نہی 

SE –  58.4 600 1,027 ہاں 

SE-  70.9 5,600 7,900 نہی 
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ا  Cکورس ےک اختتام پر   2020- 2021۔ 8ٹیبل   1یا اس ےس زیادہ گریڈز واےل طلباء کا فیصد: الجبر
 

 ++ 12ےس  9گریڈ  + 8ےس  6گریڈ  

طلباء کا  

 گروپ 

 
 ٹوٹل 

 Cکورس کا اختتام  
اس ےس  گریڈ یا  

 زیادہ 

 
 ٹوٹل 

 

 اس ےس زیادہ گریڈ یا   Cکورس کا اختتام  

 # #  % # #  % 

 2,470 5,418 74.7 3,047 4,077 مکمل 
45.

6 

AM 12 3 25.0 26 14 
53.

8 

AS 430 370 86.0 195 132 
67.
7 

BL 1,259 830 65.9 2,763 1,281 
46.

4 

HI 308 167 54.2 932 350 
37.

6 

MU 179 121 67.6 240 99 
41.

3 

PI 9 5 55.6 6 3 
50.

0 

WH 1,880 1,551 82.5 1,256 591 
47.

1 

 1,258 2,475 77.8 1,604 2,062 لڑکیاں 
50.

8 

 1,212 2,943 71.6 1,443 2,015 لڑک 
41.
2 

 * * * * * * نامعلوم 

EL - 237 609 62.5 25 40 ہاں 
38.

9 

EL -  2,233 4,809 74.9 3,022 4,037 نہی 
46.

4 

FARMS - 936 2,425 53.3 475 892 ہاں 
38.

6 

FARMS -  1,531 2,987 80.8 2,572 3,185 نہی 
51.

3 

SE –  499 1,078 72.2 65 90 ہاں 
46.

3 

SE-  1,899 4,025 74.8 2,799 3,742 نہی 
47.
2 

 سے کم 10گروپ کا سائز   *
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ا  Cطلباء ےک کورس ےک پہےل نشانات ےک دورانیر کا فیصد  2021-2020. 9ٹیبل   1یا اس ےس زیادہ ےک درجات: الجیر

 

 ++ 12ےس  9گریڈ  + 8ےس  6گریڈ  

طلباء کا  

 گروپ 

 
 ٹوٹل 

 Cکورس کا اختتام  
اس ےس  گریڈ یا  

 زیادہ 

 
 اس ےس زیادہ گریڈ یا   Cکورس کا اختتام   ٹوٹل 

 # #  % # #  % 

 54.9 3,539 6,444 83.6 3,587 4,289 مکمل 

AM 15 * * 29 15 51.7 

AS 434 402 92.6 185 148 80.0 

BL 1,370 1,054 76.9 3,148 1,681 53.4 

HI 394 300 76.1 1,303 696 53.4 

MU 199 164 82.4 310 172 55.5 

PI * * * 13 12 92.3 

WH 1,871 1,655 88.5 1,456 815 56.0 

 57.7 1,708 2,958 86.4 1,848 2,140 لڑکیاں 

 52.6 1,831 3,484 80.9 1,736 2,145 لڑک 

 * * * * * * نامعلوم 

EL- 57.8 509 880 67.2 39 58 ہاں 

EL -  54.5 3,030 5,564 83.9 3,548 4,231 نہی 

FARMS - 48.7 1,509 3,098 72.0 708 984 ہاں 

FARMS -  60.7 2,030 3,346 87.1 2,879 3,305 نہی 

SE –  53.8 600 1,116 71.8 89 124 ہاں 

SE-  55.2 2,939 5,328 84.0 3,498 4,165 نہی 

 

 سے کم 10گروپ کا سائز   *
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 پیشرفت اور نتائج کی نگرانی کرنا : طلباء کی Cضمیمہ 
 

BCPS    طلباء کی پیشرفت اور نتائج کی نگرانی کے لیے متعدد ماپوں کا استعمال کرے گا. ان متعدد ماپوں میں مقامی اور

ریڈنگ اور ریاضی کی پیشرفت    MAPکے طلباء کے نتائج   2ریاستی اعداد و شمار شامل ہوں گے. کنڈرگارٹن سے گریڈ  

ویں پرسنٹائل پر یا اس سے اوپر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کے  61نے    BCPSمبنی ہیں.    اور کامیابی پر 

کیں.   قائم  توقعات  لیے  کیرئیر ریڈی  ،  The Compass: Our Pathway to Excellenceفیصد کے  اور  کالج  ہمارے 

اف اور اہداف قائم کیے کے حصول کے لیے آٹھ سالہ اہد  MCAPاور    MAPٹریجیکٹری کے ایک حصے کے طور پر  

ریڈنگ اور ریاضی کے لیے، اہداف وبا سے پہلے کے طالب علم کی کارکردگی پر مبنی تھے جس کا پانچ   MAPہیں.  

 ویں پرسنٹائل پر یا اس سے زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے.61طلباء کا  50تک( ٪ 2024-2025سالہ ہدف )

 

  –نتائج 

 کنڈرگارٹن MAPسے  2گریڈ 

کے    MAPکے    2022کے طالب علموں نے پڑھائی اور ریاضی میں موسم سرما کے    2نڈرگارٹن سے لے کر گریڈ  ک

کی ترقی کی توقعات پر مبنی طالب علم کی ترقی اور   BCPSٹیسٹنگ میں حصہ لیا.    MAPجائزوں کے لیے نظام بھر میں  

ویں پرسنٹائل پر یا اس سے اوپر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کے فیصد کے موسم سرما   61کامیابی کے نتائج.  

کے اثرات اور وقفے وقفے سے تدریس کے وقفوں کی بنیاد پر نظر ثانی کرنے کی   COVID-19کے نتائج کو    MAPکے  

 رت ہو سکتی ہے. ضرو

 

 ویں پرسنٹائل پر یا اس سے اوپر61پڑھنے کا فیصد  MAP 2گریڈ -K: 1ٹیبل 

 2022اسپرنگ  2022سرما  2021فال  2020سرما  درجہء جماعت 

 39.5 41.6  34.2 کنڈرگارٹن 

 39.0 39.1 41.9 40.2 1جماعت 

 38.8 39.1 39.8  2جماعت 
 

 

 ویں پرسنٹائل پر یا اس سے اوپر  61ریاضی کا فیصد طلباء کا  K-2 MAP: 2ٹیبل 

 2022اسپرنگ  2022سرما  2021فال  2020سرما  درجہء جماعت 

 45.8 50.5  38.0 کنڈرگارٹن 

 37.2 38.2 45.5 39.0 1جماعت 

 32.5 33.8 36.6  2جماعت 

 

مجموعی طور پر، کنڈرگارٹن کے طلباء پڑھائی اور ریاضی دونوں میں وبا سے پہلے کے کنڈرگارٹن کے طلباء سے بہتر  

کے لیے، طلباء بنیادی سطح کے ڈیٹا سے کم کارکردگی ادا کر رہے   2اور    1کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں.  جماعت  

 یوں سے موسم بہار کے جائزوں تک کارکردگی میں کمی کا مظاہرہ کیا. ہیں.  تمام گریڈ کی سطحیں یا تو یکساں رہیں یا سرد 

 

MAP  8سے  6اور جماعت  5سے  3جماعت 

 سیکھنے میں تیزی النے سے طلباء کی نشوونما میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے تدریسی پروگرام اور سپورٹ 
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یادہ وقت اور مشغولیت فراہم کرنے کے لیے طلباء کو اعلی  معیار کی ہدایات، فیڈ بیک، اور سیکھنے کے اطالق میں ز

سے    1بنائے گئے ہیں. حصولی کے خال کو ختم کرنے میں ایکویٹی کے لیے تیز رفتار ترقی ہمارا ماڈل ہے. جماعت  

یا اس سے زیادہ طلباء پر مبنی ہیں جو فال/موسم خزاں سے   70کے طلباء کے طلباء کے گروپ کے نتائج ٪  8جماعت  

 2022ریڈنگ اور ریاضی کے جائزوں میں ترقی کا مظاہرہ کرتے ہیں.  موسم سرما کے    MAPک  لے کر موسم سرما ت

MAP   .اسسمنٹس کی بنیاد پر ترقی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کا فیصد نیچے چارٹ میں دکھایا گیا ہے 

 

 ویں پرسنٹائل پر یا اس سے اوپر61طلباء کا پڑھنے کا فیصد،  MAP 5سے  3: جماعت 3ٹیبل 

 2022سرما  2021فال  2020سرما  درجہء جماعت 

 39.8 45.1 44.6 3جماعت 

 41.9 43.3 45.1 4جماعت 

 41.2 45.6 43.8 5جماعت 

 

 ویں فیصد پر یا اس سے اوپر 61ریاضی کا فیصد طلباء کا  MAP 5سے  3: جماعت 4ٹیبل 

 2022سرما  2021فال  2020سرما  درجہء جماعت 

 38.4 38.6 37.2 3جماعت 

 34.1 33.0 33.4 4جماعت 

 34.1 32.6 33.1 5جماعت 

 

مقابلے میں پڑھنے کی کے طلباء نے وبا سے پہلے کے بنیادی اعداد و شمار کے    5سے    3مجموعی طور پر، جماعت  

ویں فیصد پر یا اس سے  61کارکردگی میں کمی کا مظاہرہ کیا، نیز موسم خزاں سے لے کر موسم سرما کے جائزوں تک 

کے طلبا نے موسم خزاں سے لے   5سے    3اوپر طالب علم کی کامیابی میں کمی کو ظاہر کیا. ریاضی کے لیے، جماعت  

کردگی پر یا اس سے اوپر رہتے ہوئے، بیس الئن پری پینڈیمک ڈیٹا کے مقابلے کر موسم سرما کے جائزوں تک اپنی کار

 کارکردگی میں اضافہ کا مظاہرہ کیا.

 

 ویں پرسنٹائل پر یا اس سے اوپر61طلباء کا پڑھنے کا فیصد,  MAP 8سے  6: جماعت 5ٹیبل 

 2022سرما  2021فال  2020سرما  درجہء جماعت 

 34.6 38.5 35.1 6جماعت 

 34.9 39.1 41.3 7جماعت 

 37.9 37.4 43.1 8جماعت 

 

 ویں پرسنٹائل پر یا اس سے اوپر ریاضی کا فیصد 61طلباء کا  MAP 8سے  6: جماعت 6ٹیبل 

 2022سرما  2021فال  2020سرما  درجہء جماعت 

 22.9 26.7 24.3 6جماعت 

 26.6 26.1 29.1 7جماعت 

 23.8 26.1 30.0 8جماعت 
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کے طلباء نے وبا سے پہلے کے بنیادی اعداد و شمار کے مقابلے میں پڑھنے کی   8سے    6مجموعی طور پر، جماعت  

کے فال/موسم خزاں سے لے کر موسم سرما کے جائزوں میں   7اور    6کارکردگی میں کمی کا مظاہرہ کیا، نیز جماعت  

کے طلباء  8سے  6ظاہر کیا. ریاضی کے لیے، جماعت ویں فیصد یا اس سے زیادہ کی کمی کو  61طلباء کی کامیابی میں 

نے موسم خزاں سے لے کر موسم سرما کے جائزوں تک اپنی کارکردگی پر یا اس سے اوپر رہتے ہوئے، بیس الئن پری  

 پینڈیمک ڈیٹا کے مقابلے کارکردگی میں اضافہ کا مظاہرہ کیا. 

 

 کی شرح نمو MAPتک  2022سے موسم سرما   2021نسل کے لحاظ سے فال/موسم خزاں 

 کے طلباء کا نسل کے لحاظ سے پیشرفت کے خاکے پر پورا اترنا یا اس سے بھی آگے بڑھنا 2سے  1: جماعت 1فِگر 

 

 

 

جائزوں کے توقعات کے خاکے پر    MAPکے طلباء نے فال/موسم خزاں سے لے کر موسم سرما کے    2اور    1جماعت  

مواد اور نسل کی بنیاد پر، طلباء کی نشوونما کو ظاہر کرتا ہے.  مجموعی طور    1پورا اترنے جتنی پیشرفت کی ہے.  فِگر  

پر، جو طلباء ہسپانوی ہیں ان کی پڑھنے میں شرح نمو اپنے ساتھیوں کے مقابلے کم ہے جبکہ سیاہ فام یا ہسپانوی طلباء کی 

 مو ریاضی میں اپنے ساتھیوں کی نسبت کم ہے.   شرح ن
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 کے طلباء کا نسل کے لحاظ سے پیشرفت کے خاکے پر پورا اترنا یا اس سے بھی آگے بڑھنا    5سے    3: جماعت  2اعداد و شمار  

 

 

 

جائزوں کے توقعات کے خاکے پر    MAPکے طلباء نے فال/موسم خزاں سے لے کر موسم سرما کے    5اور    3جماعت  

مواد اور نسل کی بنیاد پر، طلباء کی نشوونما کو ظاہر کرتا ہے.  مجموعی طور    2پورا اترنے جتنی پیشرفت کی ہے.  فِگر  

 ے ساتھیوں کے مقابلے میں کم ہے.پر، سیاہ فام طلباء کی ریاضی میں آگے بڑھنے کی شرح اپن 
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 کے طلباء کا نسل کے لحاظ سے پیشرفت کے خاکے پر پورا اترنا یا اس سے بھی آگے بڑھنا   8سے    6: جماعت  3اعداد و شمار  

 

 

 

مڈل اسکول میں، طلباء کے گروپوں میں مجموعی طلباء کی سب سے زیادہ فیصد )سیاہ، سفید، پھر ہسپانوی( پڑھنے کے لئے  

 طرح کی شرح نمو رکھتے ہیں جبکہ ہسپانوی طلباء کی شرح نمو سیاہ یا سفید طلباء کے مقابلے قدرے کم ہوتی ہے.   اسی 
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 ہائی اسکول کورس گریڈز 

: مارکنگ پیریڈ کے لحاظ سے ہائی اسکول کورس گریڈز 3اعداد و شمار 

 

 

  1" یا اس سے بہتر مارکنگ پیریڈز  Cنشاندہی کرتے ہیں کہ "مارکنگ پیریڈ کے لحاظ سے کورس کے مجموعی درجات اس بات کی  

 کم ہوا ہے. 6تک کمانے والے طلباء کا فیصد مواد کے لحاظ سے کل طلباء کا تقریباً ٪ 4سے 

 

 ' یا اس سے بہتر حاصل کرنے والے ہائی اسکول کے طلباء کا فیصدC. چوتھی سہ ماہی میں '7ٹیبل 

 طالب علم 

فنون انگریزی/ زبان کے 

(ELA) معاشرتی علوم  سائنس ریاضی 

 % A-C گریڈس  % A-C گریڈس  % A-C گریڈس  % A-C گریڈس  گروپ 

 73.6 18,106 73.1 16,491 68.7 16,433 71.9 19,082 لڑکیاں 

 65.5 17,873 64.4 15,984 59.9 16,632 61.8 18,369 لڑکے 

 65.1 126 67.3 113 59.5 111 61.4 127 امریکی انڈین

 86.9 2,617 86.7 2,486 81.8 2,283 83.6 2,395 ایشیائی 

 63.8 14,769 62.1 12,800 59.0 13,598 61.9 15,892 سیاہ فام یا افریقی امریکی 

 70.0 60 76.5 51 75.5 49 64.9 57 پیسیفک آئی لینڈر

 79.0 12,117 78.3 11,386 72.1 11,103 75.4 12,688 سفید فام

سے   اس  یا  زیادہ دو 

 68.2 1,633 67.7 1,449 62.3 1,457 64.4 1,709 نسلوں واال

 54.4 4,680 53.2 4,212 52.5 4,486 53.0 4,608 ہسپانوی/الطینی

 57.8 3,678 54.9 3,113 54.3 3,591 59.4 4,487 سپیشل ایجوکیشن 

 51.6 2,328 48.8 2,125 53.2 2,392 49.3 2,091 انگریزی سیکھنے واال

FARMS 18,477 56.5 16,087 54.4 15,412 57.9 17,322 59.4 
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کے لیے طلباء کے کورس کے درجات کا تجزیہ طلباء کے   4جنس، نسل، اور خصوصی خدمات کے لحاظ سے دورانیہ  

شناخت مخصوص گروپوں کی کارکردگی کے بارے میں زیادہ بصیرت فراہم کرتا ہے.  وہ طلباء جو خواتین کے طور پر  

کرتے ہیں وہ طلباء سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو تمام مواد کے شعبوں میں مرد کے طور پر شناخت کرتے 

" یا اسی شرح سے بہتر حاصل کیا Cہیں.  سیاہ یا افریقی امریکن کے طور پر شناخت کرنے والے طلباء کی فیصد نے "

ہیں، یعنی جنس سے قطع نظر، کارکردگی نسبتاً برابر تھی.  وہ طلبا جو جیسا کہ طلباء جو مرد کے طور پر شناخت کرتے  

" حاصل کرنے والے سب سے کم فیصد یا Cہسپانوی کے طور پر شناخت کرتے ہیں، انگریزی سیکھنے والوں کے عالوہ "

اپنے بیشتر   دیگر تمام طلباء گروپوں سے بہتر تھے.  طلباء کے دونوں گروپ، جن کا ایک اعلی  سطحی تقطیع ہے، نے

 " یا اس سے بہتر گریڈ حاصل کیے ہیں.Cساتھیوں کے مقابلے میں بہت کم شرح پر "

 

ڈیٹا   KRA  2022کے نتائج کے موازنہ پر مبنی ہوگی.     KRA  2022کے نتائج اور    KRA  2021ترقی    -  KRAکنڈرگارٹن  
 فی الحال دستیاب نہیں ہے.

 

کے ایم سی اے پی کے نتائج   2022کے ایم سی اے پی کے نتائج کا    2019ترقی    –  اسسمنٹس  MCAP،    8سے    3گریڈ  
 ڈیٹا فی الحال دستیاب نہیں ہے. MCAP 2022سے موازنہ کرنے پر مبنی ہوگی.  

 

 

MCAP ELA  10    2019ترقی    - اسسمنٹس    1اور الجبرا  MCAP  2022 کے نتائج کے موازنہ پر مبنی ہو گی  MCAP 
 ڈیٹا فی الحال دستیاب نہیں ہے. MCAP 2022نتائج کے ساتھ.  

 

ترقی اور کامیابی میں طالب علم کی پیشرفت کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ہر سہ ماہی کے لیے سہ ماہی نتائج کی رپورٹ کے 

بورڈ آف ایجوکیشن، اور ہماری کمیونٹی کے ساتھ اشتراک کیا جاتا ذریعے ایگزیکٹو قیادت، اسکول کے رہنماؤں، عملے،  

ہے. چار ماہی نتائج کی رپورٹیں کورس کے درجات کے لیے حاضری، معطلی، اور تعلیمی کارکردگی کے لیے اور نظام  

علم کے  یا اس سے زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے فیصد، طالب    70اور اسکول کے نصاب پر مبنی جائزوں پر ٪

رپورٹیں  اہم  کی  کامیابیوں  تعلیمی  لیے  کے  جانچ  مقامی  اور  ریاستی  ہیں.  کرتی  فراہم  رجحانات  کے  ڈیٹا 

https://draa.bcps.org/department/key_reports پر عوامی جائزے کے لیے پوسٹ کی جاتی ہیں . 

 

 

 2022- 2023: ایتھلیٹکس فال سیزن  Dہ ضمیم
 

19-COVID ٹیسٹنگ، قرنطینہ، الگ تھلگ رہنے کے اکثر پوچھے گئے سواالت  

  ایکسپوژر COVID-19مالزم کے اکثر پوچھے گئے سواالت: 

 ٹیسٹ COVID-19بت  مث -مالزم کے اکثر پوچھے گئے سواالت 

  

https://draa.bcps.org/department/key_reports
https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=66710109
https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=68031008
https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=68031010
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 ہدایات موسم خزاں/فال کے کھیلوں کی مخصوص 

 

 بیڈ منٹن 

 

 پریکٹس/گیمز 

   ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں گے. ضرورت کے مطابق ایتھلیٹ  •

 کا اشتراک نہیں ہوگا. اشیاء پانی کی بوتلیں یا دیگر ذاتی  •

سطحوں اور آالت کو صاف اور جراثیم سے پاک کیا سہولیات کے استعمال سے پہلے، اس کے دوران، اور بعد میں، تمام  •

 جانا چاہیے. 

• BCPS   اورMPSSAA پر عمل کرنا چاہیے. گائیڈ الئنز کی   

 
 خوش ہو جاؤ 

 

 پریکٹس/گیمز  

 ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں گے. ضرورت کے مطابق ایتھلیٹ  •

 کا اشتراک نہیں ہوگا. اشیاء پانی کی بوتلیں یا دیگر ذاتی  •

سہولیات کے استعمال سے پہلے، اس کے دوران، اور بعد میں، تمام سطحوں اور آالت کو صاف اور جراثیم سے پاک  •

 کیا جانا چاہیے. 

• BCPS  پر عمل کرنا ضروری ہے. گائیڈ الئنز کی 

 
 کراس کنٹری.  

 پریکٹس/ملنے کے طریقہ کار 

 ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں گے. ضرورت کے مطابق ایتھلیٹ  •

 کا اشتراک نہیں ہوگا. اشیاء پانی کی بوتلیں یا دیگر ذاتی  •

سہولیات کے استعمال سے پہلے، اس کے دوران، اور بعد میں، تمام سطحوں اور آالت کو صاف اور جراثیم سے پاک کیا  •

 جانا چاہیے. 

بھی نامزد عالقے کے لئے فراہم کیا جائے گا جہاں طلباء/ٹیم  ہینڈ سینیٹائزر شروع اور ختم کرنے والے عالقوں اور کسی   •

 کا عملہ واقع ہوگا.

 لے جانے کے لیے اپنے کوڑے کے تھیلے فراہم کریں گی. اپنے ساتھ  تمام ٹیمیں کچرے کو جمع کرنے اور   •

• BCPS   اورMPSSAA پر عمل کرنا چاہیے. گائیڈ الئنز کی   

 
 

 فیلڈ ہاکی 

 پریکٹس/گیمز 

 ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں گے. ضرورت کے مطابق ایتھلیٹ  •

 کا اشتراک نہیں ہوگا. اشیاء پانی کی بوتلیں یا دیگر ذاتی  •

سہولیات کے استعمال سے پہلے، اس کے دوران، اور بعد میں، تمام سطحوں اور آالت کو صاف اور جراثیم سے پاک  •

 کیا جانا چاہیے. 

• BCPS   اورMPSSAA نا چاہیے.پر عمل کر گائیڈ الئنز کی   
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 فٹ بال، گولف. االئیڈ ساکر، گرلز اینڈ بوائز ساکر اور والی بال  

 پریکٹس/گیمز 
 

 ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں گے. ضرورت کے مطابق ایتھلیٹ  •

     کا اشتراک نہیں ہوگا. اشیاء پانی کی بوتلیں یا دیگر ذاتی  •

 کے بعد سینیٹائزر کیا جائے گا. سیشن گیندوں کو ہر  •

• BCPS   اورMPSSAA پر عمل کرنا چاہیے.  گائیڈ الئنز کی 

سہولیات کے استعمال سے پہلے، اس کے دوران، اور بعد میں، تمام سطحوں اور آالت کو صاف اور جراثیم سے پاک  •

 کیا جانا چاہیے. 

 

 کو اپ ڈیٹ کیا گیا 2022اسٹیک ہولڈر ریکوری گروپ اور ڈیزائن ٹیم، اگست  E: BCPSضمیمہ 
 

 فراہم کرنے کے لیے ماہانہ میٹنگ کرتا ہےجائزہ لینے اور تاثرات اسٹیک ہولڈر ریکوری گروپ: 
 

 کیبینیٹ لیڈ: ڈاکٹر میری میک کومس اکیڈمک آفیسر، نصاب اور ہدایات کا ڈویژن •

 کیبینیٹ کو لیڈ: ڈاکٹر جیفری ہومز، سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر نصاب اور ہدایات •

 ایلیسا الونسو، چیئر، سینٹرل ایریا ایجوکیشن ایڈوائزری کونسل •

 صدر، بی سی پی ایس آرگنائزیشن آف پروفیشنل ایمپالئیز  نک آرگیروس، •

 جیکی بریوسٹر، چیئر، ساؤتھ ایسٹ ایریا ایجوکیشن ایڈوائزری کونسل •

 ولیم برک، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، کونسل آف ایڈمنسٹریٹو اینڈ سپروائزری ایمپالئیز •

 ایلیسن کارٹر، ٹیچر، ٹیچرز ایسوسی ایشن آف بالٹیمور کاؤنٹی  •

 کے ممبر NWAEACکلفورڈ کولنز، نارتھ ویسٹ ایریا ایڈوائزری کونسل  •

 برائن ایپس، صدر، امریکن فیڈریشن آف اسٹیٹ، کاؤنٹی اور میونسپل مالزمین •

 بری فورٹکیمپ، پرنسپل نمائندہ، ایلیمنٹری اسکول ایڈمنسٹریٹرز کی ایسوسی ایشن •

 وکیشن ایسوسی ایشن سیلسٹی ہیرس، یونی سرو ڈائریکٹر، میری لینڈ اسٹیٹ ایج •

 میتھیو جوچمینز، ٹیچر، ٹیچرز ایسوسی ایشن آف بالٹیمور کاؤنٹی  •

 کونسل PTAجین لی، صدر، بالٹی مور کاؤنٹی  •

 چارلین مول، پرنسپل نمائندہ، سیکنڈری اسکول ایڈمنسٹریٹرز ایسوسی ایشن  •

 ، رینڈالسٹاؤن برانچNAACPرے موسیلے، صدر،  •

 ھ ویسٹ ایریا ایجوکیشن ایڈوائزری کونسلکولٹن، چیئر، ساؤت- مارلین پیئرسن •

 لوری فیلپس، صدر، ایسوسی ایشن آف ایلیمنٹری اسکول ایڈمنسٹریٹرز  •

 کریگ ریڈ، صدر، سیکنڈری اسکول ایڈمنسٹریٹرز ایسوسی ایشن •

 سنڈی سیکسٹن، صدر، ٹیچرز ایسوسی ایشن آف بالٹی مور کاؤنٹی  •

 ایڈوائزری کونسلڈونا سیبلی، کوآرڈینیٹر، ایریا ایجوکیشن  •

 ڈیب سومرویل، کوآرڈینیٹر، ہیلتھ سروسز •

 ٹفنی سٹیتھ، شریک چیئر، شمال مشرقی ایریا ایجوکیشن ایڈوائزری کونسل •

 سامنتھا وارفیل، عبوری صدر، بالٹی مور کاؤنٹی اسٹوڈنٹ کونسلز •

 جینیٹ ینگ، صدر، بالٹی مور کاؤنٹی کے ایجوکیشن سپورٹ پروفیشنلز •

 ، رینڈالسٹاؤن برانچ NAACPریان کولمین،  •
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 مالقات کی فریکوئنسی، پریکٹس، اور اثر

 2022- 2023، اور تعلیمی سال 2021- 2022، تعلیمی سال 2020-2021تعلیمی سال 

 

BCPS    دوبارہ کھولنے والے اسٹیک ہولڈر گروپ کی میٹنگز ہر مہینے اگست سے جون تک ایک سے دو بار منعقد کی

جاتی ہیں. معلومات اور مکالمے کے تبادلے میں معاونت کے لیے اجتماعی طور پر ایک محفوظ اور موثر طریقہ کار  

 منعقد کی جاتی ہیں. کے طور پر ایک انٹرایکٹو پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے میٹنگز

ٹیم کے ممبران وبا کے موجودہ حاالت کے   BCPSیہ میٹنگز ایک اپ ڈیٹ فارمیٹ میں منعقد کی جاتی ہیں جس میں  

 جواب میں آپریشنل طریقوں کو اپ ڈیٹ فراہم کرتے ہیں.

مستقبل کے اپ ڈیٹس کے ہر اپ ڈیٹ کے بعد، میٹنگ کا ایک سوال و جواب )سوال و جواب( کا حصہ منعقد کیا جاتا ہے. 

 عنوانات کی منصوبہ بندی اور مشغولیت کی حمایت کے لیے بھی درخواست کی جاتی ہے. 
 

میٹنگز کے سوال و جواب کے پورشن سے آنے والے تاثرات منصوبہ اور کارروائیوں کو متاثر کرتے ہیں. اس کی  

ل کیسے کام کریں گے، جو ہمارے فال/موسم  ستمبر کی میٹنگ میں یہ درخواست تھی کہ قرنطینہ کے عم   30ایک مثال  

کے    Iکی وجہ سے قرنطینہ کے دوران سیکھنے اور خدمات کے ضمیمہ    COVID-19کے ورژن میں    2021خزاں  

کے ورژن میں اپ ڈیٹ اور توسیع شدہ کیا گیا ہے. اس    2022تسلسل کو شامل کرنے کا باعث بنتا ہے جسے جنوری  

لی میٹنگ کو، دوبارہ کھولنے والے گروپ کے اراکین کی درخواست پر موسم  میں پہ   2022کے ساتھ ساتھ، جنوری  

کے مختلف اثرات کے جواب میں، ایک ہفتہ آگے بڑھایا گیا، جس میں ہم نے    Omicronسرما کے وقفے کے بعد  

فوری طور پر اپ ڈیٹس فراہم کیں کہ ہم کس طرح سوچ سمجھ کر ضروریات کو پورا کر رہے تھے تاکہ ممکنہ حد  

 تک ذاتی طور پر دی گئی ہدایات کو محفوظ رکھیں. 

BCPS    کو دوبارہ کھولنے واال اسٹیک ہولڈر گروپ وبا کے پورے عرصے میں ایک ثابت قدم اور انمول وسیلہ، مشاورتی

 اور سفارتی گروپ رہا ہے.

 

 کے نظام االوقات 2022-2023تعلیمی سال 

 2022اگست  3 •

 2022ستمبر  7 •

 2022اکتوبر  5 •

 2022نومبر  2 •

 2022دسمبر  7 •

 2023جنوری  4 •

 2023فروری  1 •

 2023مارچ  1 •

 2023اپریل  12 •

 2023مئی  3 •

 2023جون  7 •

کی میٹنگ میں شیئر کیے جائیں گے. تمام نظام االوقات وبا   2023جون   7کے نظام االوقات  2023-2024تعلیمی سال 

 کے حاالت کی بنیاد پر تبدیل کیے جا سکتے ہیں.  
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 :لڈر ان پٹ کے لیے اضافی طریقےاسٹیک ہو

BCPS    کے تمام اسٹیک ہولڈرز کے پاس ہمارےBCPS    کے دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر رائے اور سفارشات فراہم

 کرنے کے لیے درج ذیل طریقے ہیں:

ہیں، ہر  -تعلیمی بورڈ کے اجالس اگست • میٹنگ  مئی اور ماہانہ جون اور جوالئی میں دو بار منعقد کیے جاتے 

عوامی تبصرے کی اجازت دیتی ہے. رجسٹریشن درکار ہے، رہنمائی، بورڈ آف ایجوکیشن، عوام کی شرکت کے 

 تحت ہدایات ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں.

 تعلیمی بورڈ کے ممبران کو ای میل بھیجی جا سکتی ہے. •

 کابینہ کے ارکان کو ای میل کے ذریعے رائے دی جا سکتی ہے. •

 نسپلز کو فراہم کیا جا سکتا ہے جو مناسب کیبینیٹ کی قیادت کے کردار پر آگے بڑھیں گے.فیڈ بیک ان پر •

 

BCPS Design Team   

Cabinet Members  :.Dr Mary McComas, Chief Academic Officer; Dr Myriam Yarbrough, 

Deputy Superintendent; Ms. Shiria Anderson, Chief of Human Resources; Mr. Pedro Agosto, 

Chief Information Officer; Mr. Christopher Hartlove, Chief Financial Officer; Dr. Mildred 

Charley-Greene, Chief of Staff; Dr. Michael Zarchin, Chief of Schools . 

 

 Ms. Gboyinde Onijala, Director of Communicationsرابطوں کا تعاون: 
 

 ورک گروپس
 

 ، جو کہ سماجی جذباتی سپورٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں Ms. Kimberly Ferguson  قیادت: -صحت اور حفاظت 

 ,Ms. Heather Denmyer, Principal, Seventh District Elementary; Ms. Jenn Drury  :اراکین

Supervisor, Copy and Print School; Mr. William Burke, Executive Director of CASE; Ms . 

Sharonda Gregory, Executive Director, School Support; Ms. Seleste Harris, UniServ Director, 

Maryland State Education Association; Ms. April Lewis, Executive Director of School Safety; 

Ms. Deborah Magness, Principal, Pine Grove Middle School; Ms. Assata Peterson, EMP Absence 

and Risk Management Manager, Ms. Lori Phelps, Principal, Woodbridge Elementary School; Mr. 

Chris Roberts, Director, Physical Facilities; Ms. Deborah Somerville, Director of   

Health Services; Mr. Paul Taylor, Director, Strategic Planning; Ms. Jeannette Young, 

President, ESPBC 

  

https://www.bcps.org/leadership/board_of_education/participation_by_the_public
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 ، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ  Dr Myriam Yarbrough. قیادت: -کام سرانجام دینا 

 Mr. Nick Argyros, President, OPE; Dr. Hope Baier, Principal, Fort Garrison Elementary:  اراکین

School; Mr. Bryan Epps, President, AFCSME; Mr. Mark Gingerich, Supervisor, Student Data and 

Reporting; Dr. Jess Grim, Director, Transportation; Mr. Michael Hodge   

 

Director, Staffing; Ms. Kyria Joseph, Executive Director, Department of Schools; Ms. Jaime 

Hetzler, Director, Food Services; Mr. Homer McCall, Director, Staffing; Dr. Eric Minus, 

Executive Director, Department of Schools; Ms. Deborah Somerville, Director, Health Services; 

Mr. Mike Sye, Coordinator, Athletics; Ms. Brook Wagner, Principal, Essex Elementary School 

 

 ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، تعلیم و تربیت Ms. Megan Shay قیادت: - تدریسی نمونہ 

 ,Ms. Rochelle Archelus, Principal, Woodlawn Middle School; Ms. Taylor Boren, Teacher  :اراکین

Elementary Art; Ms. Paula Boykin, Coordinator; Birth to Five; Mr. Jim Corns, Executive 

Director, Information Technology; Ms. Lisa Dingle, Supervisor, Early Childhood; Dr Michael 

Grubbs, Coordinator, Career and Technical Education; Mr. Douglas Handy, Executive Director, 

Equity and Cultural Proficiency; Ms. Jennifer Hernandez, Director, ESOL and World Languages; 

Ms. Joslyn Lear, Supervisor, Enterprise Applications; Ms. Lori Phelps, Principal, Woodbridge 

Elementary School; Tara Greenwood, Elementary School Teacher; Dr Jess Grim, Director, 

Transportation; Sheila Harte-Dimitrev, UniServ Director, Maryland State Education Association; 

Alexis Mileto, Elementary Teacher; Dr. Jennifer Mullenax, Executive Director, School Support; 

Mr. Craig Reed, Principal, Perry Hall High School; Ms. Allison Robinson, High School Teacher; 

Ms. Cindy Sexton, President, TABCO; Dr. Erin Sullivan, Coordinator, ESOL; Ms. Danielle 

Weyant, Middle School Teacher; Dr. Melissa Whisted, Executive Director, Academic Services; 

Ms. Jeannette Young, President, ESPBC 

 

کی   معمول  ساتھ  کے  عملے  کے  ہیلتھ  آف  ڈیپارٹمنٹ  کاؤنٹی  بالٹیمور  اور  لینڈ،  میری  آف  یونیورسٹی  ہاپکنز،  جانز 

 مشاورت ہوتی ہے. 


