اہل خانہ،
مکریم طلبا اور ِ
ے
بتان ےک لی لکھ رہا ہوں کہ نیویارک شہر محکمہ تعلیم ( )NYCDOEاور مئی کا ر
دفی طلبا اور خاندانوں ےک پبلک
می آج آپ کو یہ
ں
ں
ں
ر
ے
ے
چاہ کچھ بیھ ہورہا
اسکول جان ےک حقوق ےک تحفظ ےک ںلی
ِ
پابند عہد ےہ ،نقل وطن یک حیثیت ےس قطعہ نظر۔ وفاق سطح پر ے
ے
ہو ہم بطور ایک شہر ےک ے
می محفوظ رکھن ےک ںلی عہد بستہ
اپن تمام طلبا  ،بشمول ں
غیدستاویز واےل طلبا کو  ،ہمارے اسکولوں ں
ںہی۔
ہم اس بات پر فخر ر
کرت ںہی کہ نیویارک شہر ایک نقل وطنوں کا شہر ےہ۔ ہمارے نقل وطن والدین ،طلبا ،پرنسپل ،اساتذہ ،اور
عملہ ہمارے نظام کا ایک ُپرجوش اور اہم حز ہی ،اور ہم آپ می ےس ہر ایک یک قدر ر
کرت ںہی۔
ں
ں
منسلکہ دستاویز ،بعنوان “نقل ے
وطن خاندانوں ےک ںلی تحفظ” [,]schools.nyc.gov/protectingimmigrantfamilies
اپن نقل وطن خاندانوں کا خیمقدم اور تحفظ ر
ان متعدد طریقوں یک تفصیل بیان کرتا ہ جن ےس  NYCDOEاور نیویارک شہر ے
کرت
ں
ے
ںہی۔
ی
ی
ی
ے
وطن اور
قانون نفاذ ،بشمول نقل
غیمقایم
می
روشن ڈالنا پسند کرونگا۔  NYCDOEر
اس رہنمائ کا ایک اہم جز ےہ جس پر ں
ی
می ے
اپن نقل وطن خاندانوں
نہی دیتا ےہ۔ ہم اسکول ےک احاےط ں
کسٹم نفاذ ،کو ہمارے اسکول یک عمارتوں تک رسان یک اجازت ر
ے
می گرمیوں ےک اسکول
ےک حقوق کا تحفظ کرت ےک ںلی ثابت قدم ںہی ،بشمول گرمیوں ےک دوران جب ہمارے طلبا ہمارے اسکولوں ں
کرت ہی ،گرمیوں ےک کھانوں ےس مستفید ر
اور گرمیوں ےک پروگراموں می رشکت ر
ہوت ںہی ،اور بیھ بہت کچھ۔ جب ہمارے طلبا خزاں
ں
ں
وطن حیثیت ےس قطع نظر ،ہمارے اسکول می رشکت ے
آئی ےےک ،ہم ان یک نقل ے
کرت ےک حقوق کا دفاع کرنا
ں
می ہمارے پاس واپس ں
ں
ے
کھی ےک۔
جاری ر ں
ے
قانوئ نفاذ ےک
غیمقایم
 NYCDOEنقل وطن خاندانوں کو جو
معاونتی فراہم کرتا ےہ ان پر مزید معلومات ےک ںلی ،اور ساتھ یہ ں
ں
ی
می فکرمند
جائی۔ اگر آپ اس بارے ں
می رہنمائ ےک ںلی  www.schools.nyc.gov/supportingimmigrantfamiliesپر ں
بارے ں
ے
ںہی کہ وقاق پالییس کا آپ اور آپ ےک خاندان ےک ںلی کیا مطلب ہوسکتا ےہ ActionNYC ،یک ہاٹ الئن ےس  1-800-354-0365پر
ے
مفت اور محفوظ نقل ے
قانوئ مدد ےک ںلی رابطہ کریں۔
وطن
چاہ آپ یا آپکا خاندان  100برس پہےل ی
آن ہوں یا  100دن پہےل — آپ نیویارکر ںہی — اور ہم آپ ےک ساتھ کھڑے ںہی۔
ے
آپ ےک ساتھ متحد،
Richard A. Carranza, Chancellor
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