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د آستن 1وون0یو پورې اړوند زده کوونکو او 
د ھغوی کورن7،  

د 1وون0یو تCل ھیAکلھ ھم داسې کار نھ دي 
چې موږ دې پر خوښ وو، مHر زموږ د زده 

کونکو ، کارکوونکو او کورنیو خوندیتوب او 
روغتیا مونS تھ تر ھرRھ ډٻره مھمھ ده.  
نو لمدې کبلھ مې پرٻکCه وکCه چې زموږ د 

١٢٩ 1وون0ي بھ د COVID-19 ناروغ7 خپرٻدو 
ورو کولو پھ خاطر د روانو ھAو د یوې برخې 
پھ توaھ، د نا معلوم وخت لپاره تCلي پاتي 

وي. 

د مخکې نھ اعالن شوي بندیز د مودې دا غ0ول 
 COVID-19 یو محتاط او اړین اقدام دی چې د
ناروغ7 سره د مبارزې لپاره زموږ د lولنې 

د پراخو ھAو یو برخھ جوړوي. 

خو موږ پھ دې خوښ یو چې تاسې تھ د زیاتو 
انتخابونو وړاندیز کوو چې لھ مخې یې 

1وونکي درسي مواد تر تاسې در ورسوي، لکھ 
کورتھ د درسي موادو وړلو پھ شمول د مجازی 

زده کCې فرصتونھ. پدې اړه جزیات تاسې 
کولی شئ پھ ھغھ لیک کې ومومئ کوم چې 

کورنیو او کارکوونکو تھ پھ دې اون7 کې 
https://www.austinisd.org/ :ل شویSلٻ
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زه ډاډه یم چې زموږ د تکCه کارکونکو پھ 
الر1وونې، زموږ زده کوونکي او د دوی کورن7 

بھ د دوامداره زده کCې لھ الرې پھ 
بریالیتوب سره بوختې پاتې شي. پھ دغھ نوي 

او بې ساري چاپیریال کې بھ، موږ د زده 
کوونکو، 1وونکو او کورنیو رول ال نور 

تعریف کCو. 

ھمدارنHھ، تاسې تھ خبر درکوو چې موږ لھ 
خپلو خصوصي او عامھ سکتور شریکانو سره پھ 

ھمکاري ھAھ کوو ترRو پر دې ډاډه شو، چې 
ھغھ سیمې چې د ان}رنیz لھ الرې وصل شوې نھ 

دې او انترنت ستونزې پکې شتھ، رسیدaي 
وشي. زه پھ (AISD ویاړم ھش}ګ) چې د ھغھ 

aر~نده الکترونیکھ وسایلو پھ کومک کوم چې 
پھ دې ورستیو کې ویشلی او ھغھ چې یې موږ 

پھ راتلونکو ور~و کې ویشو، د تکنالوژې پھ 
مz نSدې ۵١٠٠٠ زده کونکو د دوامداره زده 

کCې پھ تر السھ کولو کې مرستھ وکCي. 

ممکن د زده کونکو لپاره د 1وون0یو Rخھ 
بٻلتون یوه ننHونھ وي. خو لکھ RنHھ چې 

دوامداره زده کCه مھمھ ده، ھغھ Rھ چې تر 
ھغې ھم ډٻره مھمھ ده د lولنیزو او روحي 
پلوه پھ lول ماشوم پاملرنھ ده. د خپلو 

ماشومانو سره د خبرو لپاره وخت ورکCئ او 
دا Rھ چې روان دي او پی�یSي پھ �aه سره 
تیر کCئ. دا بھ سمھ وي چې دا ومنو او د 
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دوی نظر پدې حقیقت ترالسھ کCو چې موږ د 
تیرې اون7، تیرې میاشت او حتی یو کال 

دمخھ Rخھ پھ یو ډیر مختلف ~ای او وخت کې 
واقع یو. دا بھ وخت ونیسي چې زموږ پھ 

ور~ني ژوند کې د دې بدلون لھ املھ رامن� 
تھ شوي احساساتو Rخھ تیر شو. مHر د دې 
پریکCې سره، موږ اوس تر خپلھ وسھ د دې 

ھAھ کوو تر Rو د یو لھ بلھ جال وو تر Rو 
پھ پای کې د  AISD کورن7 پھ توaھ سره 

بیرتھ یو ~ای شو. 

د نن ور~ې اعالن ھدف دا دی چې میندې، 
پلرونو او 1وونکو تھ د امکان تر حده 

1کاره وضیعت او شفافیت مھیا شي ترRو لھ 
مخې یې کورن7 وکولی شي پریکCې وکCي او 

پالن جوړ کCي. پداسې حال کې چې دا ھغھ Rھ 
نھ وو چې موږ یې کلھ ھم د ٢٠١٩-٢٠٢٠ 
تعلیمي کال لپاره غو1تل، زه ستاسو د 

ھمکارۍ نھ مننھ کوم چې زموږ د 1وون0یو تر 
خالصون پورې د زده کونکو غوره چمتو کولو 

لپاره تر سر کوئ. 

یو~ل بیا، موږ سره د ال �aون پھ خاطر، زه 
لھ تاسې Rخھ غو1تنھ کوم چې خپل نظریات مو 

https://my.thoughtexchange.com/ پھ دې اړه لھ موږ سره د
hub/498310266# الرې شریک کCئ. ستاسې روغتیا او 
خوندیتوب زموږ لھ لومCیتوبونو Rخھ دي. 

موږ بھ د عامې روغتیا چارواکو سره نSدې 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%253a%252f%252ftrack.spe.schoolmessenger.com%252ff%252fa%252fO3XZRsGv_TKbQ8W7oRe4zA~~%252fAAAAAQA~%252fRgRgaNlFP4SXAWh0dHBzOi8vbGlua3Byb3RlY3QuY3VkYXN2Yy5jb20vdXJsP2E9aHR0cCUzYSUyZiUyZnRyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tJTJmZiUyZmElMmZFLVA0NU1yMmNKWVVKaTI0QkttRVRBfn4lMmZBQUFBQVFBfiUyZlJnUmdaMjIzUDBRdGFIUjBjSE02THk5dGVTNTBhRzkxWjJoMFpYaGphR0Z1WjJVdVkyOXRMeU0wT1Rnek1UQXlOall2YUhWaVZ3ZHpZMmh2YjJ4dFFnb0FBRGM2aGw0aUl4SjZVaGhzYjNKcExtSmhkV2RvUUdGMWMzUnBibWx6WkM1dmNtZFlCQUFBQUFFfiZjPUUsMSxhVkFTbHdJb2tiVk5FdEZzS0hzRjBiZmc4VDVhT0E1M3VZdUtubXJDM0paN3V3MUtEUTJaS3F6Z2NsZExSXzRaNUp0Q3BzeEZCTUJmbjNIVlY3QkRWTUo2V3lkd1FZRHZTQjkxblgzcXZtSVFmX0k5UTVENC13LCwmdHlwbz0xVwdzY2hvb2xtQgoAAMWlh17ZG928Uh9qZW5uaWZlci53aWxsaWFtc0BhdXN0aW5pc2Qub3JnWAQAAAAB&c=E,1,An7OndCiQeqLXf4-FRRjNDrax_VydKmT3fxInHG8HhYNl5tiiurl2UZt8rhGxy2AarZhfRl_SiApiI_WcSTOfaxlTvRiYivrPjtsIaNb&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%253a%252f%252ftrack.spe.schoolmessenger.com%252ff%252fa%252fO3XZRsGv_TKbQ8W7oRe4zA~~%252fAAAAAQA~%252fRgRgaNlFP4SXAWh0dHBzOi8vbGlua3Byb3RlY3QuY3VkYXN2Yy5jb20vdXJsP2E9aHR0cCUzYSUyZiUyZnRyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tJTJmZiUyZmElMmZFLVA0NU1yMmNKWVVKaTI0QkttRVRBfn4lMmZBQUFBQVFBfiUyZlJnUmdaMjIzUDBRdGFIUjBjSE02THk5dGVTNTBhRzkxWjJoMFpYaGphR0Z1WjJVdVkyOXRMeU0wT1Rnek1UQXlOall2YUhWaVZ3ZHpZMmh2YjJ4dFFnb0FBRGM2aGw0aUl4SjZVaGhzYjNKcExtSmhkV2RvUUdGMWMzUnBibWx6WkM1dmNtZFlCQUFBQUFFfiZjPUUsMSxhVkFTbHdJb2tiVk5FdEZzS0hzRjBiZmc4VDVhT0E1M3VZdUtubXJDM0paN3V3MUtEUTJaS3F6Z2NsZExSXzRaNUp0Q3BzeEZCTUJmbjNIVlY3QkRWTUo2V3lkd1FZRHZTQjkxblgzcXZtSVFmX0k5UTVENC13LCwmdHlwbz0xVwdzY2hvb2xtQgoAAMWlh17ZG928Uh9qZW5uaWZlci53aWxsaWFtc0BhdXN0aW5pc2Qub3JnWAQAAAAB&c=E,1,An7OndCiQeqLXf4-FRRjNDrax_VydKmT3fxInHG8HhYNl5tiiurl2UZt8rhGxy2AarZhfRl_SiApiI_WcSTOfaxlTvRiYivrPjtsIaNb&typo=1
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کار کولو تھ دوام ورکCو ترRو پھ پای کې 
وکولی شو چې خپلو 1وون0یو لپاره غوره 

پرٻکCې وکCو. 

پھ درن�ت، 

پروفیسور پال کروز 

د آستن د 1وون0یو د مستقلې ادارې 

 لوی مدیر


