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 )3-1ہدایتی توقعات (ہفتے 

 طالب علموں کو مندرجہ ذیل شیڈول کے بعد مواد ریکارڈ کیا جائے گا: 6-8 •
 )21-17(اگست  1ہفتہ 
 5دن  4دن  3دن  2دن  1دن 
S اوکاال Eفنون لطیفہ سائنس میڈیا حرکی S  اوکاالEحرکی 

 ڻیکنالوجی کی تجاویز پیئ وفاتکیS اوکاال ایس عالمی زبان ڻیکنالوجی کی تجاویز
 سائنس ریاضی ریاضی سائنس ریاضی

English  L انگواگی 
Arts 

 انگواگی English  L وفاتکیS اوکاال ایس
Arts 

English  L انگواگی 
Arts 

 وفاتکیS اوکاال ایس

 
 )28-24(اگست  2ہفتہ 
 5دن  4دن  3دن  2دن  1دن 
S  اوکاالEمیڈیا موسیقی-آرڻس سائنس میڈیا حرکی 

 عالمی زبان پیئ کیوفاتSاوکاال  ایس عالمی زبان ڻیکنالوجی کی تجاویز
 سائنس ریاضی ریاضی سائنس ریاضی

English  L  انگواگی
Arts 

انگواگی  English  L کیوفاتSاوکاال  ایس
Arts 

English  L  انگواگی
Arts 

 کیوفاتSاوکاال  ایس

  
 )4ستمبر -اگست 31( 3ہفتہ 
 5دن  4دن  3دن  2دن  1دن 

 موسیقی-آرڻس سماجی جذباتی سائنس میڈیا فنون لطیفہ
 پیئ مرکب سیکھنا کیوفاتSاوکاال  ایس عالمی زبان پیئ

 سائنس ریاضی ریاضی سائنس ریاضی
English  L  انگواگی

Arts 
انگواگی  English  L کیوفاتSاوکاال  ایس

Arts 
English  L  انگواگی

Arts 
 کیوفاتSاوکاال  ایس

ریکارڈ شده مواد کے عالوه ، اساتذه چھوڻے گروپوں میں طالب علموں کے ساتھ دو گھنڻے روزانہ مالقات کریں گے ، انفرادی طور پر  •
 یا مختصر الئیو بات چیت منعقد کرتے ہیں.
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 4ستمبر -17 اگست   - واقفیت سیشن

 ہر اسکول والدین سے رابطہ کرے گا ایک تعارف سیشن کے لئے ایک وقت قائم کرنے کے لئے. •
 واقفیت کے سیشن میں شامل ہوں گے: •

 یونیورسل پری تشخیص •
 گشت کینوس •
 تعلیم کے لئے گوگل اطالقات کو سمجھنے •
 رسائی ڈیجیڻل نصابی کتب •
 الئیو ہدایات میں حصہ لینے •
 تفویضات جمع کرنا •
 ریکارڈ شده سبق تک رسائی •
 اپنے بچے کے دور دراز سیکھنے کے دن کو سمجھنا •
 کے طالب علم) HS(صرف  کا استعمال کرتے ہوئے کیریئر اور کالج گائیڈ •

 )9-4ہدایتی توقعات (ہفتے 

 دور دراز ہدایات کے لئے روزانہ کی توقعات
(ریکارڈ مطابقت پذیری بند  تلیکالک (الئیو) ہدایات گریڈ کی سطح

شده) ہدایات اور دیگر ڈیجیڻل 
 وسائل

 گھنڻے تک 2 گھنڻے 3 گریڈ  ویں8 –  ویں6
  

روز الئیو تلیکالک   چھوڻے گروپ اور انفرادی چیک ان/جائزوں اور ضلع کے فراہم کرده مواد کے ساتھ ہفتہ کے اساتذه کو ایک ہفتے میں •
 کرنا فراہم سبق

o  ، بعد میںسبق ریکارڈ کیا جانا چاہئے اور اس طرح کے طالب علموں کو جو الگ ان نہیں کر سکتے ہیں پوسٹ کیا چاہئے 
 رسائی حاصل کرسکتے

o ریکارڈ شده سبق الئیو ہدایات کے عالوه بھی استعمال کیا جا سکتا ہے 
پالیسی کے لئے ( پالیسی مندرجہ ذیل پر تفویض کیا جائے گاگریڈ تعلیم کے بورڈ کی طرف سے منظوری دے دی کے طور پر ضلع گریڈنگ  •

 )یہاں کلک کریں
• Gcs پر عمل کریں کینوس کورس ہدایات 
 ہوگا طلباء کو تفویض کرده کام گریڈ سطح کا مواد •
 حاصل کرنے کے لئے جاری رہے گی پیکاالس کالسز اور الیکشنز جیسے آرٹ ، عالمی زبانوں اور جسمانی تعلیمsطالب علموں کو  •
 ایک دن/بی ڈے شیڈول مڈل اور ہائی اسکولوں کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ طالب علموں کو مواد تک رسائی حاصل کریں •

 
• M کو ایک موقع ملے گا:  ہائی اسکول کے طالب علموں  اور اددلی 

) دن ایک ہفتے ، انفرادی اور چھوڻے گروپ کے ساتھ جمعہ پر چیک ان کے تمام میں 4(الئیو ، ان کے کورسز  •

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=guilford_old#&&hs=365680
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=guilford_old#&&hs=365680
https://gcsnccom-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/arbergj_gcsnc_com/EaG2KvnhzOxAgQ6hfregzacBsiEmD5PPLwy7KjqyjqwxnQ?e=PUb1cQ&wdLOR=cFDF859D2-487B-43C5-A9C5-91A10D917DBA
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 مجازی ہدایات حاصل کریں.  
 ضروری ہے کہ ہدایات کے لئے چھوڻے گروپوں میں شامل ہوں. •
 ادی حمایت کی درخواست کریں.ان کے اسکول کے مشیر کی طرف سے انفر •
 ذمہ داریاں اور منصوبوں پر آزادانہ طور پر کام. •
 دن بھر میں تحریک ، دوپہر کے کھانے ، اور اسکرین وقفے لے لو •

 حاضری اور گریڈنگ

 رابطہ کریں ۔حاضری روزانہ لے جایا جائے گا.  اگر آپ کے بچے کو کالس میں حصہ نہیں دیا جائے گا تو براه مہربانی اسکول سے  •
 طالب علموں کو جو الگ ان نہیں ہے ، ہر روز اسکول کی طرف سے رابطہ کیا جائے گا •
 اسکولوں کو غیر حاضر طلباء کو نشان زد کرنے سے پہلے والدین کے ساتھ رابطے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے •
پالیسی کے لئے ( درجہ ذیل پر تفویض کیا جائے گاگریڈ تعلیم کے بورڈ کی طرف سے منظوری دے دی کے طور پر ضلع گریڈنگ پالیسی من •

 )یہاں کلک کریں

 منصوبوں 504اگ خدمات ، انگریزی سیکھنے ، معذور افراد کے طالب علموں ، 

.  شیڈول سروس کریں گے ، ان کی خدمات حاصل کرنے کے لئے جاری رکھنا چاہئےطلباء جو عام طور پر کسی بھی خدمات کو حاصل  •
کے اوقات کے ارد گرد تیار کیا جانا چاہئے تاکہ طالب علموں کو کالس روم کی ہدایات میں حصہ لینے اور خدمات حاصل کرنے میں کامیاب 

 ہوں.  
• Tبرقرار رکھنے چاہئے, فون چیک  ایاکہرس ای میل کی شکل میں طالب علموں کے ساتھ جاری مواصالت– ins نیوز لیڻر اور ہفتہ وار ,

 مواصالت کے دیگر ذرائع.  
 خدمات فراہم کرنے والے کو ہفتہ وار ہونا چاہئے ۔ •
طالب علموں کے لئے متعلقہ خدمات کے لئے تقرریوں کو بنانے کے لئے موقع دور فراہم نہیں کیا جاسکتا ہے تمام اسکول کے مقامات پر  •

 ب ہونا چاہئے.دستیا
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	 Mاددلی  اور  ہائی اسکول کے طالب علموں  کو ایک موقع ملے گا:
	 لائیو ، ان کے کورسز (4) دن ایک ہفتے ، انفرادی اور چھوٹے گروپ کے ساتھ جمعہ پر چیک ان کے تمام میں مجازی ہدایات حاصل کریں.  
	 ضروری ہے کہ ہدایات کے لئے چھوٹے گروپوں میں شامل ہوں.
	 ان کے اسکول کے مشیر کی طرف سے انفرادی حمایت کی درخواست کریں.
	 ذمہ داریاں اور منصوبوں پر آزادانہ طور پر کام.
	 دن بھر میں تحریک ، دوپہر کے کھانے ، اور اسکرین وقفے لے لو

