
 

 میں درخواست دیں!  Kمارچ تک پری  13میں توسیع!   موضوع: آخری تاری    خ 

 
 پیارے خاندان، 

 
! پری   ،  Kاچیھ خبر ! اگر آپ   13میں درخواست دینے یک آخری تاری    خ پبں میں رہنے ہیں اور آپ کا بچہ   NYCمارچ تک بڑھا دی گئی ہے

۔ یاد رکھیں کہ آخری تاری    خ  2019 ، تو وہ درخواست دینے ےک اہل ہیں تک درخواست دینا آپ ےک بچے ےک لیں اپنے  میں پیدا ہوا ہے
۔  ین موقع ہے  مطلوبہ پروگرام یک پیشکش حاصل کرنے کا بہبے

 
؟ ۔پہےل ےس الگو کیا ہے  اگر ایسا ہے تو، آپ بالکل تیار ہیں

 
ے طریقوں میں ےس کیس ایک میں درخواست دیں: ابیھ تک اپالئی نہیں کیا؟  براہ کرم آج تیں

ے پر کلک کرنا  . MySchools.nyc  ےک ذریےعآن الئن  .1 " ےک بی  ۔ "درخواست جمع کروائیں سپورٹ دس زبانوں میں دستیاب ہے
۔ -یقیئے بنائیں   تو آپ کو معلوم ہو جائی گا کہ ہمیں آپ یک درخواست موصول ہو گئی ہے

ے
یہ   جب آپ کنفیئ  دیکھیں ےک

 پ کو عمل ےک ذریےع ےل جائی گا. ویڈیو ٹیوٹوریل 
۔  200پر۔ زبان یک معاونت فون پر  2009-935-718فون ےک ذریع  .2  ےس زیادہ زبانوں میں دستیاب ہے
۔فیمیل ویلکم سینٹر ےک ذریع۔ .3  . ہماری ویبسائٹ  پر آپ مقامات تالش کر سکیے ہیں

 
، آپ یک پہیل پسند نمبر  K-آپ اپئے ترجیح یک صحیح ترتیب میں پری ےک طور پر    1پروگرام ےک بارہ تک انتخاب یک فہرست بنا سکیے ہیں

۔ پری 
ے

۔ آخری تاری    خ تک درخواست دینے واےل تمام خاندانوں کو پیشکش موصول ہویک داخلوں ےک بارے میں مزید   Kسب ےس اوپر ہے
۔  یہاں جانیں

 
۔ ہمیں  ، تو ہم مدد ےک لیں حاضے ہیں پر کال کریں یا ای میل  2009-935-718اگر آپ ےک سواالت ہیں

 . ESEnrollment@schools.nyc.govکریں۔

 
 نیک خواہشات،
 ابتدائی داخلہ ٹیم 

 
ور کریں۔کیا یہ ای میل آپ کو کیس دوست یک طرف ےس بھیجی گئی تیھ؟  ۔  Kہماری پری سائن اپضے  داخلوں یک ای میل لسٹ ےک لیں

۔  رکنیت ختم  یہاںہماری کیس بیھ یا تمام میلنگ لسٹوں ےس، براہ کرم کلک کریں۔اگر آپ مزید ای میلز وصول نہیں کرنا چاہتے ہیں
 رنے ےک لیں ک
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