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 خانہ، اہل   عزیزی

 

 "پبلک کو   آپ می   جس ہوگا  ہوا  موصول خط ایک ےس جانب یک  (DOE) تعلیم محکمئہ شہر  نیویارک می   یہ حال کو   آپ

 تھا۔ بھیجا  ےس غلیط خط یہ ن   ہم تھا۔ گیا   کیا   مطلع می   بارے ےک پروگرام انتخاب" اسکول

 

ین  DOEچانسلر اور  ۔ ہم آپ ےک اسکول اور شہر بھر ےک اسکولوں کو ممکنہ حد تک بہتے آپ ےک اسکول می  یقی   رکھتے ہی 

۔  می  ان یک مدد کرن  ےک لی  عہد بستہ ہی 
 یقی    می   دیت   موقع لی    ےک اصالح انہی   اور  کرن    محنت پر  اسکولوں اپت   ہم بنان 

۔ رکھتے   یک  معیار  ےک اسکول کیس  منسب اسکول یہ نہ اور  اسکورز  ےک امتحان ےک علم طالب تو  نہ کہ  ہی   کرنے   تسلیم ہم ہی 

 ۔ہی   کرنے   عکایس مکمل

 

DOE   وریات ےک مطابق وسائل اور معاونتی  فراہم کرےک کرنے  ۔شہر ےک ہر ایک اسکول ےک ساتھ ہ ہم ایسا ہر اسکول یک ض 

ی )ان اسکولوں پر کڑی توجہ ےک ساتھ جو ریاست ےک ذریےع جامع مع –ہی   ۔CSIاونت اور بہتے  ہم ( ےک لی  نامزد کی  گیے ہی 

 کہ  رکھی   یقی    ہوں۔ مستفید  ےس برادری اسکول مستحکم ایک اور  رکھت   قائم اندارج طالبانہ متوازن اسکول تمام کہ  ہی   چاہتے 

، بستہ عہد  لی    ےک معلمی    اور  خاندانوں، طلبا، اپت   ہم ۔ رکھتے  اعتماد  پر  اسکول ےک آپ ہم اور  ہی   ہی 

 

  سابقہ
ے
 ےل حصہ می   پروگرام انتخاب اسکول پبلک طلبا  مندرج می   اسکولوں کردہ  د نامز  ریاستے  کچھ  تحت، ےک قانون وفاق

  کہ  جب اب تاہم، تھا۔ دیتا  موقع کا   درخواست یک  تبادےل ےس اسکول کردہ  نامزد  ریاستے  ایک کو   خاندانوں جو  تھے، سکیے 
ے
 وفاق

، چکا  بدل قانون  دیا  بھیج ےس غلیط خط سابقہ ن   ہم ۔جاتا  کیا   نہی   پیش اب کو   خاندانوں پروگرام انتخاب اسکول پبلک ہ 

۔ خواہ معذرت ہم اور  تھا   ہی 

 

، ساتھ ےک اسکولوں تمام ےک DOE کہ  جیسا    تبادلہ کا   بچ   اپت   اور  ہی   تشویشات کوئے   می   بارے ےک اسکول اپت   ےک آپ اگر  ہ 

، رکھتے  دلچست   می   کرن    کرسکیے   رابطہ پر  )212( 374-5567 یا  JLee41@schools.nyc.gov ےس Lee Jessica آپ ہی 

۔  ہی 

 

، کرنے   معذرت لی    ےک پریشائ   اور  غلیط پھر  بار  ایک ہم  مسلسل یک  آپ می   کرن    تیار  لی    ےک کامیائ    کو   بچ   ےک آپ ہم اور  ہی 

اکت ۔ شکرگزار  لی    ےک شر  کھتے ر  یقی    ہم ذریےع، ےک اعانت یک  قائدین اسکویل اور  معلمی    محنتے  اور  خاندانوں جیےس ےک آپ ہی 

  اور  مساوات لی    ےک طلبا  تمام می   اسکول ہر  ہم کہ  ہی  
 

۔ کرسکیے   حاصل عمدیک  ہی 

 

 مخلص،

 

Kleinhandler Sarah 

 افرس اندراج   چیف

 اندراج طالبانہ برانے  دفتے 


