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 عزیزی والدین / رسپرست،

 

۔ آپ ےک بچے ےک پروگرامز فار آل  K-3ہمیں بڑی خوشی ہے آپ اور آپ کا بچہ اس تعلییم سال میں ہمارے  میں شامل ہو رہے ہیں
 تاکہ تاحیات سیکھنے ےک عملاستاد اور منتظم آپےک بچے کو ُپرلطف 

ے
وری  اور باہیم عمل ےک اسباق ےک ذریےع مدد دیں ےک ےک لیں ضے

۔ ان کوششوں میں آپ ےک بچے یک وسیع سماجر اور تعلییم صالحیتوں اور اس ےک ساتھ ساتھ تمام تعلییم سکیں  بنیادیں فراہم کر
۔  سال زبان یک نشونما پر نظر رکھنا شامل ہے

 

، مع وع میں وریات پرکیھ جاتی programs screenائنہ پروگراموں )سال ےک رسی ( ےک ذریےع بچوں یک ممکنہ نشونما اور تدرییس ضے
ی اسکریننگ  ۔ آپ ےک بچے یک یہ معائنہ اریل ِانوینبر ، یا ایک مساوی نشونما معائنہ ےک پروگرام ےک ذریےع اندراج ((®ESI-Rریوائزڈ  -ہیں

۔   براہ 45ےک 
ے

( کا انحصار آپ ےک بچے یک عمر پر timelinesکرم توجہ کریں کہ اس معائنہ ےک وقتی خطوط )  دنوں ےک اندر یک جائے یک
۔  ہے

 

۔ اس معائنہ ےس پری ےک 
ے

وریات سمجھنے میں مدد میل یک اس معائنہ ےس آپ ےک بچے ےک استاد کو آپ ےک بچے یک نشونما اور تدرییس ضے
ے نہیں ہو   ۔ آپ ےک بچے کا IQگا۔ یہ کیس پروگرام میں داخےل ےک لیں آتے کیو )فار آل یا کنڈرگارٹن یک لیں تیاری کا تعیں ( ٹیسٹ نہیں ہے

 استاد آپ کو اس معائنہ ےک نتائج میں شامل رکھے گا۔

 

 ہم آپ ےس یہ بیھ چاہنی ہیں کہ آپ والدین سوالنامہ، جو آپ ےک بچے کا استاد دے گا، اےس مکمل کر ےک واپس کریں۔

 

 .رابطہ کریںearlychildhood@schools.nyc.gov، براہ کرم اپنے بچے ےک استاد ےس یا اس پر اگر اپ ےک کوتے سواالت ہیں 

 

https://www.schools.nyc.gov/school-مات ےک لیں اس وئب سائٹ پر جائیں و مزید معلےک بارے میں  ذرائع طفیل ابتداتے 
learning-childhood-grade/early-by-life/learning/grade 
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Josh Wallack 

 اندراج طالبعلم و  میتعل طفیل ابتداتے ڈپتر چانسلر برائے 
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