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 عزیزی اہِل خانہ، 

ہمیں اس موسم گرما  وسعت دینے کے لیے موسِم گرما مطالعہ نہایت اہم ہے!  کوتعلیم کو جاری رکھنے اور اپنے تصور
مزید مفت ای بُکس اور آڈیوبُکس دستیاب بنانے کی بے    اہل خانہ کے ہرعمرکے فرد کے لیے  محکمئہ تعلیم کے تمام   میں

حد خوشی ہے، اور ان تک رسائی حاصل کرنا پہلے سے کہیں زیاده آسان ہے۔ برائے مہربانی مزید معلومات  کے لیے 
جون تک   29فصیالت کے لیے جائیں جو پیر،  پر مزید اضافی ت  schools.nyc.gov/summerreadingآگے پڑھیں اور 

 ۔ شائع ہوں گی

 Sora  !کے ساتھ مطالعہ 

تاکہ   کے لیے کئی زبانوں میں سینکڑوں متنوع انداز کے ذرائع کے مجموعے ہیں  3K-12، میں گریڈز Soraای ریڈر 
ے (ڈیوائس) پر  لآپ اپنی آؒ  طلبا جن کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ ان میں اپنے آپ کو اور ہمسر طلبا کو دیکھ سکیں۔ 

ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا ایک ویب براؤزر کے ذریعے سے ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو  
الگ اِن ہوں؛ مزید کسی سائن اپ کی ضرورت نہیں ہے۔  شروع کی آئی ڈی کے ساتھ    DOEصرف اتنا کرنا ہے کہ اپنی  

 ۔ پر جائیں  discoversora.com/nycکرنے کے لیے برائے مہربانی  

سے  DOEاگر آپ نے  کلک کریں  یہاں تالش کرنے میں معاونت درکار ہے؟ کوالگ اِن  DOEآپ کے طالب علم کے 
 ۔جوالئی کو شامل ہو جائے گی 1ایپ  Soraاس میں خود بخود  ایک آئی پیڈ وصول کیا ہے،

مزید ای بکس عنوانات  اور نیویارک شہر اسکول الئبریری نظام کے ڈیڻابیس تک رسائی کے لیے آپ 
galepages.com/nycdoe11  پر بھی جا سکتے ہیں. نیویارک ریاست سے باہر کسی مقام  سے ای بکس اور ڈیڻابیس

پر صارف نام اور پاس ورڈ کے لیے ای میل  libraries@schools.nyc.govمہربانی ذیل تک رسائی کے لیے برائے 
 بھیجیں۔

گو کہ ان میں سے چند ذرائع صرف انگریزی میں دستیاب ہیں، ہم مسلسل کوشش کرتے رہیں    برائے مہربانی متوجہ ہوں
 ں میں زیاده ذرائع دستیاب ہو سکیں۔گے کہ گھریلو زبانو

 

 پبلک الئبریری کے ذرائع سے بھی فائده اڻھائیں!

نیویارک شہر پبلک الئبریری نظام بھی ڈیجیڻل ذرائع فراہم کر رہا ہے اور انڻرنیٹ کے قابل آالت (ڈیوائسس)، بشمول 
DOE  ) کے فراہم کرده تمام آئی پیڈز پر نجی تدریس کے پلیٹ فارم برین فیوزBrainfuse  تک مفت رسائی فراہم کر رہا (
 ہے۔ 

 

https://discoversora.com/nyc
https://pwsauth.nycenet.edu/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts
https://pwsauth.nycenet.edu/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts
https://pwsauth.nycenet.edu/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts
https://galepages.com/nycdoe11
mailto:libraries@schools.nyc.gov
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پر فارم مکمل  Bklynlibrary.orgبروکلن پبلک الئبریری۔ بروکلن پبلک الئبریری ای کارڈ حاصل کرنے لیے    •
 .کریں

ایپ   SimplyEنیویارک پبلک الئبریری برونکس، مین ہیڻن اور اسڻیڻن آئلینڈ میں خدمت انجام دے رہی ہے۔ مفت  •
 پر جائیں.    NYPL.org  کے ذریعے نیویارک  پبلک الئبریری ڈیجیڻل کارڈ حاصل کرنے کے لیے، برائے مہربانی

 پر فارم مکمل کریں. QueensLibrary.orgکوئنز پبلک الئبریری کوئنز پبلک الئبریری ای کارڈ حاصل کرنے کے لیے،  •

 
 مطالعہ سے بھر پور موسِم گرما کے لیے نیک تمنائیں! 

 
 نیک تمنائیں 

 

 
Linda Chen 

 اٰعلی تعلیمی افسر

 

https://disc.bklynlibrary.org/ecard/
https://www.nypl.org/
https://www.queenslibrary.org/get-a-card/eUser

