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 عزیزی اہِل خانہ،

ہمارے اسکول خیر مقدم کرنے واےل، سب ےک لیر مشمویل ماحول رکھتے ہیر اور تعصب اور کیس بیھ قسم یک عدم برداشت ےس پاک ہیر اس 
۔ نیو یارک شہر  ، طلبا اور اہل خانہ انتھک محنت کرنے ہیر ے پبلک اسکولوں میر غیر  بات کو یقینے بنانے ےک لیر ہر روز پورے شہر ےک معلمیر

۔  سامیت، نسیل تعصب یا نفرت یک کوئی جگہ نہیر ہے
 
 ہمارے کالس رومز، راہداریوں، اور اسکول ےک صحن میر حقیقت بن جائے ہے جہاں ہم سب مل کر رسگرم عمل طور پر کام 

ی
یہ عہد بستگ

۔ اس کا دارومدار ہم پر ہے کرنے ہیر تاکہ یہ یقینے بنایا جانی کہ ہمارے طلبا، عملہ اور اہل خانہ ہما اور ہر ایک کو اپنا  -ری تائید کرنے ہیر
 کردار ادا کرنا ہو گا۔

 
( اسکولوں اور اہل خانہ کو ایےس وسیےل فراہم کرنا جاری رکھے گا جو DOEاس کوشش ےک حےص ےک طور پر، نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم ) 

روان چڑھائیر اور نفرت یک تبایہ یک طاقت کو ظاہر کریں۔ ہماری ُپر عظیم پر عمل درآمد ہمارے شہر یک متنوع برادریوں یک آگیہ اور فہم کو پ
یٹیج ےک ساتھ  کرنے اور اس اہم کام کو جاری رکھتے ےک لیر ہم مرست ےک ساتھ  آپ کو بتانے ہیر کہ محکمئہ تعلیم نے میوزیم آف جیوش ہیر

اکت کو توسیع دی ہے  ۔ جو کہ ہولوکاسٹ یک جینے  -اپنے رسر  جاگنے یاد گار ہے

ے ارکان ےک ساتھ میوزیم کا بالکل مفت دورہ کرنے  2020اگست،  30  ےس آغاز کرنے ہونی نیو یارک شہر پبلک اسکول ےک تمام طلبا اہل خانہ ےک تیر
۔

ی
 ےک قابل ہوں ےک

یٹیج   ی پار  -دی میوزیم آف جیوش ہیر ے ےک بییر ے ہییر ، میر ی پلیس پر واقع ہے  36ک سنر میر جو کہ ہولوکاسٹ یک جینے جاگنے یاد گار ہے بییر

۔   جو متعدد سب وے الئینوں ےس پیدل چل کر جانے ےک فاصےل پر ہے

رپورٹ یہاں پہنچتے پر، برانی مہربائے نیو یارک شہر پبلک اسکول ےک موجودہ اندراج ےک ثبوت ےک ساتھ ) طالبانہ شناخت )آئی ڈی( یا تازہ ترین 
، جس یک پیشکش انگریزی، ہسپانوی، کارڈ ( ےک ساتھ میوزیم ےک ویزٹر  ۔ آپ ےک دورے میر آڈیو رہنمائی شامل ہے ڈیسک یک جانب جائیر

۔ و، جرمن، پولیش یا رویس شامل ہے  فرانسییس، ہییر

( پر information-https://mjhnyc.org/visitorمیوزیم ےک دورے یک مزید معلومات بشمول اوقات اور تعطیالت ان یک ویب سائٹ  )

(۔ کنی نمائشوں ےک بارے میر مطالعہ کرنے کو یقینے بنائیر اور اپتے بچوں یک عمر کو ذہن میر   دستیاب ہیر )جو رصف انگریزی میر دستیاب ہے

۔  ین رہے گنی ے کریں کہ آپ ےک اہِل خانہ ےک لیر کونیس بہیے  رکھتے ہونی یہ تعیر

، اور ہمارے اسکولوں کا نظام ہماری برادریوں ےک نر پناہ تنوع یک وجہ ےس اس  قوم کا ایک مثایل نیو یارک  شہر دنیا کا ایک عمدہ ترین شہر ہے
۔  ہم سب نیو یارک شہر ےک باشندے ہیر اور نیو یارک ےک باشندوں ےک طور پر ہر ایک کالس روم، ہر ایک اسکول میر رسگرم  ترین نظام ہے

۔عمل جشن منانے   بڑھنا چاہتے ہیر
ے

  اور مشمولیت کو جگہ دیتے ےک لیر  ہم برداشت اور قبولیت ےس آگ
 

۔
ی

 ہم امید کرنے ہیر کہ آپ اس اہم موقع ےس فائدہ اٹھائیر ےک
 

 متحد ہو کر
 

 Richard A. Carranza 
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