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  عزیزی اہِل خانہ،
  
سال اپنے اختتام کو پہونچ رہا ہے، اسکول کی عمارتوں کے بند ہونے اور ریموٹ لرننگ کو اپنانے کے   ب کہج  یہ بے نظیر تعلیمی 

اور استقامت کا شکر گزار ہوں۔  کسی نے کبھی بھی ایسی انتشار انگیز اور  لیے میں آپ  کا اور آپ کے اہل خانہ کے صبر، برداشت 
ئی ہوں گی، اور ہمارے طلبا کی تعلیم میں نئی آیں کیا ہو گا۔ میں جانتا ہوں کہ اس سے آپ پر مشکالت  نقصان دہ عالمی وبا کا تصور نہ

  خصوصاً ان کے لیے جو انگریزی میں روانی بڑھا رہے ہیں۔ -پیچیدگیاں الئی ہوں گی  
  

طور پر ان مشکالت کا اندازہ ہے جنکا آپ  میں نے کنڈرگارٹن کا آغازبغیر انگریزی کا ایک لفظ بولے شروع کیا تھا، لٰہذا مجھے ذاتی  
تعلیم میں، ہم سب آپ کی گھریلو زبان، گھر کی ثقافت   لیے محکمئہ  اور آپ کے بچوں نے معمول کے حاالت میں سامنا کیا ہوگا۔ اسی 

تعلیمی   ےے بچے کوہ تمام چیزیں جو آپ کو اور آپ کے بچے کو وہ بناتی ہیں جو آپ ہیں۔ ہم آپ ک —اور روائتوں کو قبول کرتے ہیں
اور مددگار بنانے میں پُرعزم ہیں۔ یہ ہمارے اسکول کی عمارتوں کے اندر اور جب ہم آپ کے بچوں   خیر مقدمی  تجربے کو محفوظ، 

  کو ریموٹلی تعلیم دے رہے ہیں دونوں پر صادق ہوتا ہے۔
  

کی جانب، ہم ہمارے معلمین کو انکی مطلوبہ تعلم اور  وسائل سے آراستہ کرنے کے لیے پُرعزم ہیں تاکہ یہ یقینی گرمیوں سے خزاں 
سیکھنے کے لیے درکار لسانی مدد مل سکے۔  میں آپ کی اپنے استاد سے رابطہ   بنایا جا سکے کہ آپ کے بچے کو گریڈ سطح مواد 

گرمیوں کے دوران آپ کونسے  نہیں کیا ہے تاکہ آپ نشاندہی کر سکیں کہ  ارکھنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں اگر آپ نے اب تک ایس 
آپ کے بچے کی گرمیوں میں تعلیمی   ۔لسانی فروغ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں  ےپروگرام، ذرائع، اور حکمت عملیاں اپنے بچے ک

  عمل میں معاونت ہم سب کی اولین ترجیح ہے۔
  

کریں! اس زبان میں مطالعہ، تحریر اور سواالت    اس کے ساتھ ہی، برائے مہربانی اپنے بچے کے ساتھ اپنی گھریلو زبان پر بھی کام
   پوچھنا جو آپ استعمال کرتے ہیں انکو دونوں زبانوں میں تعلیمی کامیابی کی جانب لے جائے گا۔

  
آپ نے پہلے   ہم   فیصلے کر رہے ہیں. اگر  محفوظ طریقے سے دوبارا کھولنے کے اہم  کو ممکنہ  کی عمارتوں  اسکولوں  خزاں میں 

جون تک مکمل   30پر    school2020schools.nyc.gov/returntoسے نہیں کیا ہے، برائے مہربانی ہمارے اسکول واپسی سروے کو
   ۔رہنمائی میں ہماری مدد کریں  کیکر کے اس طریِق کار 

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

 
 

  بخلوص،

       
Richard A. Carranza       

        چانسلر
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