
CoVid 19 - اپنے بچے کے استاد اور اسکول کے ساتھ رابطے کے لیے رہنمائی کی ريموٹ لرننگ کے دوران      

، بی سی پی ايس نے آپکے بچے کی تعليم کو جاری رکھنے کے لئے پرنٹ اور آن الئن دونوں  مواد تيار   يںماس  دورانيے 

کيے ہيں. اس بات کا يقين کرنے کے لئے کہ آپ کے بچے کا سيکھنے کا عمل جاری ہے ، آپ کا  بچے کے اسکول اور  

  اپنےکے دوران  مدتہيں جو آپ اس   مفيد طريقے  کی طرح اہم ہے. مندرجہ ذيل کچھ استاد کے ساتھ رابطے ميں رہنا ہميشہ

استعمال کرسکتے ہيں.  کا اظہارکرنے کے ليے اوراپنی ضروريات پوچھنے سواالت   

ای ميل:اگر آپکے پاس اس شخص کا ای ميل ايڈريس ہے جس سے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہيں،تو پليز اس شخص کو ای   •

بل ہيں، اور اپنی زبان بتائں ۔ درخواست  قت جب آپ بات کرنے کے قاميل کريں۔ ای ميل ميں اپنا نام، فون نمبر، وہ و 

 کريں کہ وہ شخص آپکو لينگو يج الئن کے ذريعے کال کرے۔ 

o Sample email: My name is ____________ and my phone number is _______________.   

I speak Urdu.  Please return my message using Language Line.  I will be available on 

Monday between 1-4pm. 

آی ميل: اگر آپ اس شخص کا اي ميل ايڈريس جانتے ہيں جس سے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہيں، تو اسے ای ميل  

کريں ۔  ای ميل ميں اپنا نام، فون نمبر، وقت جب آپ بات کر سکتے ہيں، اور جو زبان آپ بولتے ہيں، وہ بتائيں ۔ 

ريعے کال کرے۔  ت کريں کہ وہ شخص آپکو لينگو يج الئن کے ذدرخواس   

 ای ميل کا نمونہ: ميرا نام ___________________ ہے اور ميرا فون نمبر _______________ہے۔

بجے کے درميان   4سے  1ميں پير کو   –ميں فرنچ بولتا ہوں ۔ پليز مجھے لينگو يج الئن کے ذريعے جواب ديں 

 بات کر سکتا ہوں۔  

 

 

ہيں ، اور آپ کو انگريزی کے عالوہ کسی زبان ميں مدد کی ضرورت   افکار اگر آپ کے پاس عمومی سواالت يا  الئن:  لينگويج

 ہے ، تو براہ کرم اپنی زبان ميں کال کرنے ميں مدد کيلئے درج ذيل فون نمبر استعمال کريں ۔ 

 3972- 874-866-1ڈائل  .1

 530771 کريں مہيا آئی ڈی نمبر کال ئنٹ کا .2

 آپ جو زبان بولتے ہيں اس کی نشاندہی کريں  .3
 505171رسائی کوڈ فراہم کريں   .4

 آپ کال کرنا چاہتے ہيں و نمبر ديں جوہ مترجم کو   .5

• ESOL ہےاضافی سواالت کے ساتھ مدد کرنے کے لئے دستياب  آپکے ا عملہ کے دفتر ک ايسال آفس : ر آفس کے اہلکا  .

وہ استاد يا    مگر نہ دے سکے،کام کے بارے ميں مخصوص سواالت کا جواب آپ کے بچے کے  عملہ يہ  ہو سکتا ہے کہ

گھنٹے کے اندر آپ کے پيغام کا   48انتظاميہ کے ساتھ رابطے کی سہولت فراہم کرنے ميں مدد کر سکتے ہيں ۔  اہلکار 

 جواب ديں گے ۔    
يا   -6794 809 443 کے درميان    2:00سے   12کال کريں کو  شائستہ احمد ميں مدد کے ليے اردو .1

sahmad@bcps.org   ميں کسی بھی وقت ای ميل sahmad@bcps.org . 

زبان  گھريلوآپ کی   Google Translateاگر آپ اپنے بچے کے استاد کو ای ميل کرنا چاہتے ہيں تو ،   گوگل کا ترجمہ:  •

پيغام   اپنےترجمہ يقينی بنانے کے لئے براہ کرم   صحيحسے انگريزی ميں پيغام کا ترجمہ کرنے کا ايک ذريعہ ہے. 

منحصر   پيغام پہ يہ  -نہيں ہوتا صحيحطور پر لکھيں.  تاہم ، ياد رکھيں کہ گوگل کا ترجمہ ہميشہ ہو، سادہ   ممکن  اجتن کو

الئن   لينگيوجکہ  کہيں کريں يا استاد سے کے الفاظ بدل کرکوشش ے پيغام اپن و ہے ت  پيغام غير واضحہوتا ہے ، لہذا اگر 

 . ے آپ کو کال کر ذريعے  ےک

ہفتہ وار ملے گا ۔ اساتذہ   ساتھے ذريعے آپ کے بچے کے  ک Meet Googleاستاد  اآپ کے بچے ک: ميٹنگ گوگل  •

کا استعمال کرسکتے ہيں.  آپ کو  ای ميل  Google Meet گوگل  بھی کو منظم کرنے کے لئے  ميٹنگزوالدين کے ساتھ 

mailto:sahmad@bcps.org


کے ذريعے اپنے بچے کے استاد سے ملنے کا دعوت نامہ ملے گا ۔ آپ کو ميٹنگ کے وقت کے ساتھ ايک لنک بھيجا  

 کمپيوٹر تک   کی جائے گا. آپ ديئے گئے وقت ميں ميٹنگ ميں شامل ہونے کيلئے لنک استعمال کرسکتے ہيں ۔ اگر آپ 

کے    سسٹمکے مواد ، اور اس وقت کے دوران اسکول ريموٹ لرننگ ،   ی سی پی ايسرس اپ ڈيٹس: بوائ کورونا  •

آپ صفحے کے    -  چيک کرتے رہيں   ghttps://www.bcps.or کے بارے ميں مسلسل اپ ڈيٹس کے لئے  وںفيصل

پر ہماری   Twitterٹويٹرمزيد اپ ڈيٹس کے ليے  ۔  گے پائيں کے حصے ميں تازہ ترين تر جمہ شدہ  اپ ڈيٹس  نيچے 

 Twitter@BCPSESOL and @BCPSESOLWELCOMEپيروی کريں 

 

 

 

https://www.bcps.org/

