عزیزی اہ ِل خانہ،

آج سے ،موجودہ گریڈ  8اور گریڈ  9کے پہلی مرتبہ کے طلبا کے تمام اہل خانہ کا اپنے مائی اسکولز اکاونٹس میں الگ اِن ہونے
کا آغاز ہو رہا ہے اور آپ متخصص ہائی اسکول داخلہ امتحان ( )SHSATمیں اندارج کرا سکتے ہیں۔ تمام طلبا جو ہائی اسکول
میں داخلے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ متخصص ہائی اسکولوں کے داخلوں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔
یہ اس طرح شروع کیا جا سکتا ہے:
مائی اسکولز میں الگ اِن ہوں





اپنا استقبالیہ خط موصول کریں۔ محکمئہ تعلیم کے پبلک اسکول اور چارٹر اسکول کے موجودہ گریڈ  8کے طلبا کے
اہل خانہ کو ای میل کے ذریعے استقبالیہ خطوط ارسال کیے جا چکے ہیں۔ گریڈ  8کے تمام طلبا (اور گریڈ  9کے پہلی
مرتبہ کے طلبا ،اگر دلچسپی رکھتے ہیں) بھی اپنے استقبالیہ خطوط اپنے موجودہ اسکول سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس
خط میں ہائی اسکول کے داخلوں کا ایک عمومی جائزہ اور یہ کہ کس طرح محکمئہ تعلیم کی آن الئن ڈائریکٹری اور
عملدرامد کرنے کے نظام  MySchools.nycکو استعمال کیا جا سکتا ہے ،شامل ہیں۔
اگر مائی اسکولز آپ کے لیے نیا ہے ،آپکے بچے کا استقبالیہ خط آپکو اپنے مائی اسکولز اکاونٹ کو تریتب دینے میں
مدد کریگا ،اپنے بچے کو اسکے منفرد اکاونٹ کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے اس میں شامل کریں۔
پچھلے سال کا مائی اسکولز اکاونٹ پہلے سے ہی موجود ہے؟ ابھی الگ اِن ہوں! اگر ضرورت ہو تو آپ اپنے مائی
اسکولز کا نیا پاس ورڈ بنا سکتے ہیں .اگر آپ کو اپنے بچے کا نام اپنے ڈیش بورڈ پر نہ نظر آئے ،کوئی بات نہیں -
صرف اپنے بچے کا استقبالیہ خط حاصل کریں اور وہاں دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

ایک بار الگ اِن ہونے کے بعد ،آپ ذیلی کام کر سکتے ہیں:




 15نومبر ،تک  SHSATکا اندراج کرا لیں۔ متخصص ہائی اسکول داخلہ امتحان ( )SHSATکے داخلے ابھی کھلے ہیں،
یہ آٹھ متخصص ہائی اسکول میں داخلوں کا تعین کرتا ہے۔
 oاگر آپ ان اسکولوں میں سے کسی میں  /سب میں درخواست دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں 15 ،نومبر کی
حتمی تاریخ تک اپنا اندراج بشمول اپنے اسکول کی ترجیحات کے کرا لیں۔  SHSATمیں اندراج پہلے آئیے
پہلے پائیے نہیں ہے؛ تمام طلبا جو اس حتمی تاریخ تک اندراج کرا لیں گے  SHSAدے سکتے ہیں۔
 oآپ آن الئن اپنے مائی اسکولز اکاونٹ یا اپنے موجودہ اسکول کے مشیر کے ذریعے اپنا اندراج کرا سکتے
ہیں۔
 oامتحانات کی مشق کریں ،یہاں پر  ،schools.nyc.gov/SHSامتحان کی تاریخ ،اور مقام دستیاب ہیں .دسمبر
کے اوائل تک اندراج کنندہ طلبا کو ایک انفرادی امتحان کی ٹکٹ موصول ہوگی جس میں تصدیق کی جائے
گی کہ دسمبر میں یہ امتحان کب اور کہاں ہوگا۔
مائی اسکولز میں اپنے ہائی اسکول کے انتخابات تالش کریں .جب آپ اپنے اکاونٹ میں الگ اِن ہو جائیں ،آپ اپنے
پسندیدہ پروگراموں کے ناموں کے آگے دیے گئے ستاروں پر کلک کرکے محفوظ کر سکتے ہیں۔

براہ کرم توجہ کریں :ہائی اسکول کی درخواست ابھی کھلی نہیں ہے ،اور لگوارڈیا ہائی اسکول کے آڈیشن کا اندراج بھی ابھی
کھال نہیں ہے۔ جب مزید معلومات دستیاب ہونگی ،ہم تازہ ترین کے بارے آپکو ای میل کریں گے۔
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مدد کی ضرورت ہے؟




اپنے بچے کے موجودہ اسکول مشیر سے بات کریں۔ داخلہ طریقئہ کار کے دوران وہ آپ کے رابطے کا مرکزی ذریعہ
ہونگے اور آپکو اپنے استقبالیہ خط موصول کرنے میں مدد کرسکتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ ایک نجی یا مذہبی اسکول یا
گھر پر تعلیم حاصل کر رہا ہے ،آپکو ایک خاندانی استقبالیہ مرکز سے رابطہ کرنا چاہئیے.
مزید معلومات حاصل کریں اور ہماری داخلہ وڈیوز بشمول ان وڈیوز مالحظہ کریں— کہ مائی اسکولز تک کیسے
رسائی حاصل کریں اور کس طرح استعمال کرنے کے لیے اس پر— schools.nyc.gov/Highاور
 schools.nyc.gov/SHSپر جائیں.

ہم آپ کے اور آپ کے بچے کے لیے ایک ثمرآور داخلہ دورانیے کے لیے دُعاگو ہیں۔

آپ کا شکریہ،
ہائی اسکول داخلہ کی ٹیم ،دفتر برائے طالب علم اندراج
نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم
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