.
اگر :ہیے۔مقصد کرسکتے حاصل رسائے کیےس تک تعلیم یک ان وہ تو جاسکتا نہیے اسکول ےس وجہ یک  COVID-19بچہ کا آپ اگر)لرننگ ےریموٹ( تسلسل یک سی ے
کھن
ہویکے۔ کرئے حاصل رسائے تک معیار ے qualityاچھ ےک تعلیم کو ان بیھ پھر تو ہے جاسکتا نہیے اسکول بچہ  /بچہ کوئے ےس وجہ یک پابندیوں پر  19کو ےویڈ
Continuity of Learning

Level 1

کیا میل ای پر لنک سوائے  1سطح مخصوص ایک کو ۔آپ)کرنا انتظار کا نتائج ےک امتحان /
کرئے مکمل تعلیم یک دراز دور میے گھر کو آپ جو یکے ہوں معلومات اییس میے جس گا جائے
ہر تاکہ ہیے کتے استعمال وسائل ےک اکیڈیم اوک پر طور بنیادی ئے ہ۔ہم ہوئے ضورت یک
جاری تعلیم اپنے میے مضامیے ےک فاؤنڈیشن اور ےریاضے  ،انگ ےری ےزی ہ childبچ
ٹائم سےک۔ رکھ ے
ےط ےس طرف یک استادے•گےا۔ کرے استعمال کا فارمس پلیٹ ذیل درج پہلو سیکھنے آزاد کا ٹیبل
انک لکھیے Writeاسٹارز راک ئے ئےے• کام زون ہجےے•کام ےک میتھلیٹکس شدہ
وری
ذریےع ےک کال فون یا میل ای( کار نگہداشت اور والدین ےک پڑھیںبجے پڑھیںنمبتھی ے
ےک ) ے
یکے۔ کرے پیش خاکہ یک سفر ےک سیکھنے چیت بات ساتھ

بہن( انفرادی ےس وجہ یک پابندیوں  - 19ک ےویوڈ
 /سفر جیےس( ہیے جاسکتے نہیے اسکول )بھائے
تھلگ الگ بعد ےک کیس  19کو ےویڈ شدہ تصدیق
ہونا

Continuity of Learning

Level 2

قاض ےس جائے اسکول جماعت تر وسیع یا بلبلہ ایک ےس وجہ یک پابندیوں یک  19کوبڈ
معلومات اییس میے جس گا جائے کیا میل ای پر لنک سوائے  2لیول مخصوص ایک کو ہ۔آپ
ہ۔ ہوئے ضورت یک کرئے مکمل تعلیم یک دراز دور ےس گھر کو آپ جو یکے ہوں
بیل سوائے اور ٹیموں مائیکروسافٹ
یہ یکے۔ جائے دی تعلیم کو بچوں ےس استعمال ےک میٹ ے
آزاد اور سیکھنے شدہ ےریکارڈ  ،سیکھنے راست براہ میے جس ہوگا ط ےریقہ کا سیکھنے واال مالوٹ
کیا ان سائن ےس توسط ےک میل ای یا  /اور ٹیموں سافٹ مائیکرو سب یہ ہیے۔ شامل مطالعہ
گا۔ جائے

یا بلبلہ ایک ےس وجہ یک پابندیوں یک  19کوبڈ
ہ۔آپ قاض ےس جائے اسکول جماعت تر وسیع
میل ای پر لنک سوائے  2لیول مخصوص ایک کو
جو یکے ہوں معلومات اییس میے جس گا جائے کیا
یک کرئے مکمل تعلیم یک دراز دور ےس گھر کو آپ
اور ٹیموں مائیکروسافٹ ہ۔ ہوئے ضورت
بیل سوائے
تعلیم کو بچوں ےس استعمال ےک میٹ ے
ط ےریقہ کا سیکھنے واال مالوٹ یہ یکے۔ جائے دی
شدہ ےریکارڈ  ،سیکھنے راست براہ میے جس ہوگا
سب یہ ہیے۔ شامل مطالعہ آزاد اور سیکھنے
توسط ےک میل ای یا  /اور ٹیموں سافٹ مائیکرو
گا۔ جائے کیا ان سائن ےس

Continuity of Learning

Level 3

آپ ہ۔ قاض ےس جائے اسکول مرحلہ کلیدی  /اسکول پ ےورا ےس وجہ یک پابندیوں 19۔ ک ےویوڈ
معلومات ذیل درج میے جس گا جائے کیا میل ای پر لنک سوائے  3لیول مخصوص ایک کو
یہ جائ۔ دی تعلیم کو بچوں ےس استعمال ےک  SWAYاور ٹیموں سافٹ مائیکرو یکے۔ ہوں
آزاد اور سیکھنے شدہ ےریکارڈ  ،سیکھنے راست براہ میے جس ہوگا ط ےریقہ کا سیکھنے واال مالوٹ
کیا ان سائن ےس توسط ےک میل ای یا  /اور ٹیموں سافٹ مائیکرو سب یہ ہیے۔ شامل مطالعہ
گا۔ جائے

 /اسکول پورا ےس وجہ یک پابندیوں 19۔ ک ےویوڈ
کو آپ ہ۔ قاض ےس جائے اسکول مرحلہ کلیدی
کیا میل ای پر لنک سوائے  3لیول مخصوص ایک
یکے۔ ہوں معلومات ذیل درج میے جس گا جائے
استعمال ےک  SWAYاور ٹیموں سافٹ مائیکرو
واال مالوٹ یہ جائ۔ دی تعلیم کو بچوں ےس
راست براہ میے جس ہوگا ط ےریقہ کا سیکھنے
مطالعہ آزاد اور سیکھنے شدہ ےریکارڈ  ،سیکھنے
یا  /اور ٹیموں سافٹ مائیکرو سب یہ ہیے۔ شامل
گا۔ جائے کیا ان سائن ےس توسط ےک میل ای

ہے ٹیبل ٹائم ایکے•جاسےک۔ کیا فراہم موقع کا کرئے مستحکم کو ان اور دیکھنے دوبارہ پر سیکھنے ےس پہےل کو بچوں تاکہ ہے گیا کیا ڈیزائن کو کام اس کام 1سطح
سطح اور  2سطح گا۔ کرے فراہم مدد میے دینے ترتیب وقت اپنا )میے کرئے فراہم ےس حساب ےک ہفتہ اختتام پر اختتام ےک سیکھنے یک دن  (10دن  14کو آپ جو
رہنے قائم پر علم اپنے کہ ہیے جانتے ہم ہوگا۔ مرک ےوز پر ثائے نظر پر سیکھنے یہ ےس آغاز ےک سال جو ہوگا حاصل سوئ ایک کو بچوں  ،دوران ےک دن دو پہےل 3:two
بڑا بہت ایک یہ کا کرئے عمل پر مہارت اس لتے ےک آپ لہذا اور ہے ضورت یک کرئے ثائے نظر پر اس ہے سیکھا پہےل کچھ جو ہمیے  before ،ل ےک بنائے یقینے کو

سیکھنا راست براہ :گ ےرین : oےکے ہوں سیشن واےل کوڈت کلر ےک قسم مختلف چار یہاں ہوگےا۔ رشوع ٹیبل ٹائم کا سیکھنے مرکب کا آپ  ،دن تیرسے thirdہ۔ موقع
پر وقت صحیح پر لنک آپ کہ بنائیے یقینے کو بات اس  -ہوگا تیار لتے ےک پڑھائے کو آپ اور ہوگا الئن آن )استاد اپنا کا آپ پر طور عام( استاد ایک کا اسکول -
ذریعہ ےک  SWAYsہوئے کرئے استعمال کا میڈیا دوشے اور ےویڈیوز سیشن یہ  -سیکھنا شدہ ےریکارڈ :نییل !oےکے دبائیے
 مطالعہ آزاد :اورنج  oےک۔ جائیے سکھائے ےآزادانہ آپ یہاں
ہماری ےس گھر آپ  -اسمبلیاں :ییلو oےک۔ ک ےریں استعمال کا فارم پلیٹ الئن آن اپنے  toل ےک رسائے تک سیکھنے پر طور ے
میے اسمبلیوں وار ہفتہ ے
راست ہیںباہ رہے جا دکھایا جو ےکے لیے نوٹ کا لوگوں ان اساتذہ ےک۔ ہوں لنکس ےک اسباق مختلف میے اس ےکے ک ےریں وصول آپ جو ےک۔سوئٹ سکیے ےل حصہ
شیک میے سیشنوں شدہ ےریکارڈ ےس پہےل اور سیشنوں ےک سیکھنے
فارم ایک لتے ےک بھرئے لتے ےک کرئے ظاہر کو ہیے رہے کر مکمل کام اپنا کو آپ میے "دار رشاکت" ر ے
ذریےع ےک ان الگ اساتذہ اپنے پر پورٹلز الئن آن اساتذہ گا۔ جائے کیا شامل
ےک بچوں کہ ہے نہیے ثبوت کوئے کا بات اس اگر ےک۔ کرسکیے نگرائے یک مطالےع آزادانہ ے
ذریعہ
حاضی  ،تو ہے ریہ جا یک حاصل رسائے تک سیکھنے ے
ے
ب ےوی یک اس مطابق ےک پالییس یک اسکول ٹیم
براہ پر طور ےک کم ےس کم کو آپ دن ہرے•یکے۔ کرے پ ے
ہو۔ نہیے میے اسکول آپ کہ گا جائے بھیجا لتے ےک چالئے تک مدت اس کو آپ ٹیبل ٹائم مکمل ہوگا۔ایک حاصل درس کا نصاب وسیع اور ےریاضے  ،انگ ےری ےزی راست
ذریےع ےک اولو ےک۔آکسفورڈ جائیے کر ےل گھر کتب گنا کنے  ،کتاب آر اے اپنے بجے تو ہے ہوتا الگو  3لیول یا  2لیول اگر :Levelجات حوالہ
تک پڑھتے الئن آن بجے ے
ہیے۔ کرسکتے حاصل رسائے

