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 عزیزی والدین / رسپرست،

۔ آپ ےک بچے ےک استاد اور پروگرامز ہمیں بڑی خوشی ہے آپ اور آپ کا بچہ اس تعلییم سال میں ہمارے پری ےک   میں شامل ہو رہے ہیں
وری بنیادیں فراہم کر منتظم آپےک بچے کو ُپرلطف اور   تاکہ تاحیات سیکھنے ےک عمل ےک لیں ضے

ے
باہیم عمل ےک اسباق ےک ذریےع مدد دیں ےک

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

 

، نیو ہ  وع میں ( ےک ذریےع بچوں یک programs screenارک شہر عالیم پری کنڈر گارٹن ضوابط ےک مطابق، معائنہ پروگراموں )سال ےک رسی
۔ پری ےک فار آل  وریات پرکیھ جاتی ہیں میں اندراج ہونے واےل بچوں کا معائنہ انےک کالس روم ےک استاد پروگرامز ممکنہ نشونما اور تدرییس ضے

 ماسوانے اس بچے ےک جو 
ے

وینشن( ) کریں  ےک ( خدمات ےل رہا ہے یا آجکل پری اسکول خاص تعلیم  ےل رہا EIآجکل ابتداتے مداخلت، )اریل انبر
۔  ہے

 

۔ EIنہ اس لیں نہیں کیا گیا کہ وہ آجکل ابتداتے مداخلت )آپ ےک بچے کا معائ ( خدمات یا آجکل پری اسکول خاص تعلیم خدمات ےل رہا ہے
یں لیا تھا، آپےک بچے کا استاد آپ ےک بچے کا مشاہدہ کرے گا اور اسےک کام کو جمع کریگا تاکہ آپ کو اسےک گو کہ آپ ےک بچے معائنہ میں حصہ نہ

۔  بارے میں سال بھر ترقی یک معلومات فراہم کرتا رہے

 

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

 

yc.gov/schoolhttps://www.schools.n-مزید معلمات ےک لیں اس وئب سائٹ پر جائیں ابتداتے طفیل ذرائع ےک بارے میں  
learning-childhood-grade/early-by-life/learning/grade 

 

 مخلص،

 

 

 

 

 Josh Wallack 

 ڈپٹر چانسلر برانے ابتداتے طفیل تعلیم و طالبعلم اندراج
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