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  عزیزی اہِل خانہ،
  

جب کہ یہ بے نظیر تعلیمی سال اپنے اختتام کو پہونچ رہا ہے، اسکول کی عمارتوں کے بند ہونے اور ریموٹ لرننگ کے نفاذ کو اپنانے 

خانہ کے صبر، برداشت اور استقامت کا شکر گزار ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس صورِت حال سے کے لیے میں آپ  کا اور آپ کے اہل 

 خصوصاً ان کے لیے جوانفرادی تعلیمی—آپ پر مشکالت آئی ہوں گی، اور ہمارے طلبا کی تعلیم میں نئی پیچیدگیاں الئی ہوں گی 

و آپ نے اپنے بچے کی معاونت اور ہماری ان مسابقت طلب ( کے حامل ہیں۔ ہم ہر چیز کے لیے شکرگزار ہیں جIEPsپروگراموں )

  وقتوں کو اپنانے میں مدد کے واسطے ہمارے ساتھ شراکت کے لیے کی ہے۔
  

جبکہ ہم ورچوئل تدریسی اور ٹیلی تھیراپی پروگراموں میں مصروِف عمل ہوئے ہیں، آپ نے کامیابی سے ساتھ دیا ہے اور اپنے بچے 

پ کے بچے کی ضروریات سے بہترین طور پر نمٹنے کے متبادالت کی چھان بین جاری آذریعہ بنے ہیں۔  کی معاونت کا سب سے بڑا

رکھتے ہوئے، ہم ان فیصلوں کو کرنے میں جو واقعی فرق ڈال سکتے ہیں، اس مضبوط رشتے پر بہت انحصار کریں گے جو ہم نے 

  آپ کے ساتھ ہمارے اشتراک کے سفر میں قائم کیا ہے۔
  

چے کے استاد نے گرمیوں میں منتقلی کی اعانت میں ایک سال کے اختتام کی گفتگو کے لیے آپ سے رابطہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کے ب

اہداف  IEPہم آپکی اپنے بچے کے  آپ کو مزید معلومات درکار ہو، براِہ مہربانی اپنے بچے کے پرنسپل سے براِہ راست رابطہ کریں۔

سواالت پوچھنے، تجاویز دینے اور تبصرات فراہم کرنے کہ ریموٹ لرننگ کے دوران آپ کے پر ہونے والی پیشرفت کے بارے میں 

بچے کے لیے کس چیز نے کام کیا ہے اور کس نے نہیں، اور گرمیوں میں منتقلی میں مدد کے لیے معلومات کی درخواست کی حوصلہ 

اتھ گرمیوں کے اسکول میں اضافی تعلیمی معاونت کے افزائی کریں گے۔ ہم آپکی اپنے بچے کے استاد اور اسکول منتظمین کے س

  بارے میں کسی تجاویز کے لیے بھی بات چیت کرنے کی حوصلہ افزائی کریں گے۔
  

پچھلے تین مہینوں کے دوران، ہم نے اس بارے میں اپنے نظریے کو وسعت دی ہے کہ خاندانوں کی مصروف عملی اور بااختیار 

نے آپ کے جیسے والدین اور خاندانوں کی متعدد ورکشاپس اور فورمز میں آواز سنی ہے، آپ کے  بنانے کا اصل مطلب کیا ہے۔ ہم

نا ہم نے آپ میں سے متعدد سے س بچے کے تعلیمی طریِق کار کے بارے میں سواالت پوچھ کر، تشویشات، اور تجاویز پیش کرکے۔

، اور ساتھ ہی خاندان کے لیے Beyond Accessکا سلسلہ  ہے کہ معذوری کے حامل بچوں کے خاندانوں کے لیے آن الئن ورکشاپس

ے ستمبر اور اسکے بعد کے لی دفتر کے اوقات نے گراں قدر معلومات فراہم کی ہیں جنہیں فوری طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔

یں راہم کرنا جاری رکھتیاری کرتے ہوئے، آپ کو مدد فراہم کرنے کے لیے ہم وسائل، ورکشاپس، اور خاندانوں کے لیے سیشنز ف

    گے۔
  

خزاں کی جانب دیکھتے ہوئے اور اسکول کی عمارتوں کو ممکنہ محفوظ ترین طریقے سے دوبارہ کھولنے کے اہم فیصلے کرتے 

ہوئے، ہم اس بارے میں تبصرات فراہم کرنے پر آپ پرانحصار کرتے رہیں گے کہ آپ اور آپ کے بچے کے لیے کیا بہترین ہوگا۔ 

پر  schools.nyc.gov/returntoschool2020نے پہلے سے نہیں کیا ہے، برائے مہربانی ہمارے اسکول واپسی سروے کواگر آپ 

   .جون تک مکمل کر کے اس طریِق کار کی رہنمائی میں ہماری مدد کریں 30
  

کے حامل تمام طلبا کو خدمات فراہم کرنے اور ایک عمدہ تعلیم دینے کے لیے انتہائی عہد بستہ  IEPsم میں ہم اپنے یہاں محکمئہ تعلی

   ہیں۔
  

  میں آپ کا آپ کے  بچے کو تعلیم دینے میں شراکت کا شکرگزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ موسم گرما سے محظوظ ہونگے!
 

  بخلوص،

       
Richard A. Carranza       

        چانسلر

نیویارک شہر محکٔمہ تعلیم

 


