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 2021فروری،  26

  عزیزی اہِل خانہ، 

  
۔ میں آج آپکو ایک اہم خبر ےک بارے میں لکھ رہا ہوں۔   میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ ےک پیارے محفوظ اور صحتمند ہیں

  
دار ہوجاونگا۔ ن سال تک قیادت کرنن ےک بعد، میں مارچ میں چانسلر ےک عہدے ےس دستبر   محکمئہ تعلیم یک تیں

  
ُپر ہوں۔ آپ یک خدمت کرنا، اور آپےک بچے ےک اسکول اور ہمارے تمام نظام کو  تعلیم خاندان کو چھوڑنے وقت مخلوط جذبات ےس محکمئہ

۔ لیں باعِث افتخار رہا ہے ے  ن طلبا کا استحکام اور استقامت 1ہمارے  —آپےک بچوں اسےک مکمل استعداد تک پہنچنن میں مدد دینا مبں —ملیں
ن ہے 

ُ
ن ہے جس نن مجھے اس نر نظبں بحران میں مدد دی، اور ییہ میں اس عہدے کو چھوڑنے وقت اپنن ساتھ  ےل جارہا  ۔انتہائی متاثرک ییہ چبں

۔ ہوں۔ معمویل ہے لیں جس ُپرعزیم اور اعانت کا مظاہرہ کیا ہے وہ غبں  آپ نن اپنن بچوں اور اپنن اسکول برادری ےک 

  
ن مبں  ا یہ یقیں ۔ پبلک تعلیم اپنن تمام کرئبں ےک دوران، مبں لیں ایک طاقت ور مساوی گر ہے لیں باعث رہنمائی رہا ہے کہ پبلک تعلیم بچوں ےک  ے 

، یا  ، یا جو عارضن رہائش گاہ میں رہتا ہے لیں جو غریب ہے ۔ پبلک تعلیم ایک بچے ےک  ی اپنن —برادریوں کو مضبوط کرئے ہے جیسا کہ مبں
لیں خواب دیکھنا اور پھر انہیں پورا کرنا وہ جب پبلک اسکول سسٹم میں داخل ہ—صورِت حال میں  ،  انےک  ونے ہیں تو انگریزی نہیں بولنے ہیں

ے وقت نن  ۔ نیویارک شہر میں مبں ۔ سچ ہے کہ یہ پبلک تعلیم ہے جو ہماری جمہوریت ےک اعیل ترین نظریات کا اظہار کرئے ہے ممکن بناتا ہے
، کیونکہ میں نن اےس بار بار  ۔ستمام بروز ےک اسکولوں میں اس نظرنے کو تقویت دی ہے   چ ہونے دیکھا ہے

  
ح اور کالج میں انداراج   یک شر

ی
ز نن اپنن یہ ریکارڈ توڑے ہیں جب سندیافتگ ۔ ہمارے سینبی بڑھتا اور ملکر، ہم نن اسےک ثبوت کا مشاہدہ کیا ہے

۔ ح کم ےس کم ہوئے گنی ہے ، اور اسکول چھوڑنن یک شر   رہا ہے
  

ہم نن ان ترتیبوں اور پالیسیوں کو منہدم کرنن میں سچی پیش رفت یک ہے جو شہر اور ملک میں دہائیوں ےس قائم شدہ نسیل تعصب کا نتیجہ 
لیں کام کیا  ۔ ہم نن  تفریق کو ختم کرنن اور "مساوات" کو ایک مخفن نظرنے ےس حقیقت میں بدلین ےک  لیں  ،تھیں ہر وہ اسکول جو داخےل ےک 

لیں محکمئہ تعلیم ےک وسائل کا استعمال بچوں یک ن ےک  ، اور ہر ضلع جو کم آمدئن واےل طلبا یا انگریزی زبان ےک متعلمیں ن نہیں کرتا ہے  چھان بیں
۔ ، وہ اس نظرنے کو حقیقت بنا رہا ہے   کرتا ہے

  
اپنن کالس روم اور اسکول برادری میں ہم نن آخرکار اپنن بچوں یک ذہنن صحت کواہمیت دی اور اےس ایک بڑی ترجیح بنایا تاکہ ہر بچہ 

۔—پذیرائی کیں جانا، آرام دہ اور محفوظ محسوس کرے   خاص طور پر اب، جبکہ ہمارے بہت ےس طلبا ناگہائن صدےم ےس گزر رہے ہیں

  
برادریوں یک صحت کو عالیم بحران ےک آغاز میں ہم نن قوم ےک سب ےس بڑے اسکول نظام کو اپنن طلبا، عمےل، خاندانوں اور  COVID-19اور، 

۔ اع کیا ہے لیں رات بھر میں تبدیل کیا۔ ہم نن نیویارک شہر پبلک اسکولوں میں تعلیم و تدریس کو دوبارہ اخبے  بچانن ےک 
  

۔ لیں کیا بہبے ہے میں مشکل  اس تمام ےک دوران، میں نن سیایس طور پر کیا درست ہے ےک مقابےل میں اس بات کو ترجیح دی ہے کہ بچوں ےک 
لیں اونچے معیار مقرر کرنن یک  ت و شنید ےس کبیھ بیھ خوف زدہ نہیں ہوا ہوں۔گف ن کیا ہے کہ ہمیں ہر طالب علم ےک  میں نن ہمیشہ یقیں

ورت ہے   اور پھر انہیں انگ تکمیل میں مدد دیں۔ —ضن
  

، اور عہد بستہ عملہ جو آپکو خدمات فراہم کرتا ہے وہ آپےک اگےل چانسلر ےس  ۔ آپ، آپےک بچے تسلسل اور جرات مندانہ قیادت ےک حقدار ہیں
 جو ہمارے اسکولوں یک حقیقیت ےس اچیھ طرح واقف ہو، اور تعلییم سال کواستحکام ےک ساتھ اختتام تک نی آپ کو ایسا شخص چاِہ 

لیں کام کرے۔  پہنچانن یک صالحیت اور قیادت رکھتا ہو اور ستمبر میں ہر بچے کو عمارتوں میں واپس النن ےک 
  

 :
ی

لیں مجھے فخر ہے کہ اس کام میں اہم ترین قائد آپےک اگےل چانسلر ہونن کا اعزاز اور ذمہ داری لیں یک   .Meisha Porter اس 
  

Meisha  ن 20نیویارک شہر پبلک اسکولوں میں ، اور فن الوقت برونکس ایکزیکٹو سبی ۔ٹسال کا تجربہ رکھنے ہیں ، وہ  نڈنٹ ہیں اس کردار میں
، جو تمام برو ےک   7-12کمیوننی اسکول ضلع  ۔ 235,000اسکولوں اور  361یک قیادت کرئے ہیں وہ تمام عمر نیویارک  طلبا کا احاطہ کرتا ہے

بطور استاد میں ریہ ہیں اور ہمارے پبلک اسکولوں کا ثمر ہیں جو محکمئہ تعلیم میں پہےل برونکس اسکول فار ال، گورنمنٹ اینڈ جسٹس میں 
،  18ایک اسکول جسگ انہوں نن بنیاد ڈالین میں مدد یک۔ اسکول میں —ےک شامل ہوئی تھیں  سالوں ےک بعد، جہاں وہ پرنسپل بن گنی تھیں
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Meisha  ن سال بطور ضلع ، اور وڈالن ےک عالقوں کو خدمات  11نن تیں ےک ممتہم ےک گزارے، برونکس ےک پیلہم پارک وے، ایسٹ چیسبی

، اور  2018۔ وہ فراہم کیں  ، اور اسکول اس ےس انتظایم مہتمم ریہ ہیں دوران، برونکس ےک طلبا نن اہم تعلییم کامیابیاں حاصل یک ہیں
  ۔مضبوط ےس مضبوط تر ہوگنی ہیں 

  
Meisha  انہیں تد ، ۔ انہوں نن انکو خدمات فراہم کیں مساوی آزمودہ کار ہیں لیں ایک غبں ریس دی، اور ہمارے طلبا اور ہمارے اسکولوں ےک 
۔ پچھےل کنی چانسلروں میں ےس کوئی بیھ سباب وہ ان 

ی
لیں چانسلر ہونگ ے —ےک  ہمارے اسکولوں ےک ساتھ شگریم ےس، —بشمول مبں

، جس وقت وہ تقرر کیں گیی تھے۔  لیں اپنن   Meishaروزانہ کام نہیں کرنے رہے ہیں ، وہ آپ اور آپےک بچوں یک اعانت ےک 
ی

اس رسم کو توڑیں یک
۔ آپ جلد یہ  ماضن 

ی
، اور میں اگےل کنی ہفتوں تک انےک   Meishaاور حال کا تمام تجربہ اپنن ساتھ الئیں یک

ی
یک جانب ےس بہت کچھ سنیں ےک

لیں کام کرونگا۔   ساتھ ایک ہموار اور ثمرآور منتقیل ےک 
  

ن ےس بڑھ کر، میں آپکو خدمات فراہم کرنن پ ۔ میں ر فخرمند ہوں، اور ان کامیابیوں کیس بیھ چبں پر فخر کرتا ہوں جو ہم نن حاصل یک ہیں

، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں کیس بیھ جگہ اور ہر جگہ نیویارک شہر کا جوش اور دلفرینر اپنن  ے مستقبل میں کیا ہے  نہیں جانتا کہ مبں
  ساتھ ےل کر جاونگا۔

  

۔ میں   کا اعزار رہا ہے
ی

ی زندیک   آپ میں ےس ہر ایک کا شکرگزار ہوں۔آپکو بطور چانسلر خدمات فراہم کرنا مبں
   

 
 بخلوص، 

 
Richard A. Carranza 

 چانسلر

 نیویارک شہر محکٔمہ تعلیم
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