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ر لی تازہ خبیں ے محکمئہ تعلیم خاندانوں ےک 
2 0  ، ل ری پ 2ا 0 2 1 

 

 مندرجات
  اپریل ےس ہو گا 19سینبر منتقیل یک ابتدا کا آغاز 

  یشن کا آغاز  اپریل کو ہو گا۔ 26سمر رائزینگ )پروگرام( رجسبر

 CCEC  مئر کو ہو گا 1ووٹنگ کا آغاز 
 

 سینبر منتقیل کا آغاز

ز ےک !  ہائر اسکول ےک تمام سینیبر  خاندانوں کو مدعو کیا جاتا ہے

  ، کت کر سکیے ہیے جو ان  اپریل 30جمعہ، ےس ےل کر  اپریل 19پیر ز اور ان ےک اہِل خانہ آن الئن رسگرمیوں ےک ایک سلسےل میے رسر تک، سنیبر
۔ رسگریم ےک موضوعات میے ذیل 

ی
 ےک اگےل اقدامات کا آغاز کرنے میے مدد کریں یک

ی
 ےک بعد زندیک

ی
: یک سندیافتگ  شامل ہیے

  10 زبانوں میے مایل امداد یک ورکشاپس 

   ےک بعد کیا توقع یک جائر  کہ  تیاری کرنا 
ی

 سندیافتگ

    لیے موسِم گرما ےک مہینوں کو استعمال کرنے ےک طریقے  ثانوی ےک بعد منتقیل یک تیاری کرنے ےک 

  معاونتوں یک دستیائر اور ان تک رسائر کس طرح حاصل یک جائر  2021خزاں 

 یاد دہانیوں اور اگےل اقدامات ےک متعلق اہم ٹیکسٹ انتباہ اہم 

 bit.ly/SeniorTransitionKickoff21ذیل پر سینیبر منتقیل آغاز ےک بارے میے مزید جانیے 

 سمر رائزینگ )پروگرام(
 

لیے موسِم گرما پوری طرح ےس  ! طلبا ےک  ے ہونے جا رہا ہے  مزید ولولہ انگبے

 

  ، ، گریڈز اپریل  26پیر لیے سائن اپ کرنے کا آغاز کر سکیے ہیے ، نیو یارک شہر ےک خاندان سمر رائزینگ )پروگرام( ےک   K-12ےس آغاز کرنے ہونر
۔  کت کرنے میے دلچسئی رکھتا ہے لیے مفت پروگرام جو رسر  میے کیس بیھ ایےس بچے ےک 

 
لیے نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم یک تعلیمات سمر رائزینگ پرو  گرام اس موسِم خزاں میے اسکول واپیس میے ایک تعلق بنائے میے مدد کرنے ےک 

۔  ا ی ےک پروگراموں ےک ساتھ مالپ کرتا ہے ور یک خوبیوں کا نیو یارک شہر محکمئہ نوجوانان اور برادری یک فروغ دیہ ےک اسکول پر مبئے بہبے
۔یہ والدین کو مالز  لیے ذہئے سکون فراہم کرتا ہے  مت پر واپیس ےک 

 
۔  گریڈز    میے دستیاب ہیے

ے
 میے )ِان پرسن( ایےس  K-8سمر رائزینگ ہر مضافائے عالق

ی
لیے پروگرام مکمل دن ےک، خود موجودیک ےک طلبا ےک 

 جن کو مقایم اسکول قائدین اور قابِل بھروسہ برادری پر مبئے تنظیموں ےک ذریےع
ی

محفوظ اور معاونئے ماحول میے چالیا  تجربات ہوں ےک
وریات یک  جائر گا۔  ہر ایک پروگرام تعلییم معاونت، فنون، اور تفری    ح یک پیشکش کرتا ہے اور عمےل ےک ارکان طلبا یک سماجر اور جذبائے ضے

وئے جگہوں ےک فیلڈ ٹرپس )تفرییح  لیے  تکمیل کرنے ےک ی یک دیگر ببے ۔  سمر رائزینگ پروگرام طلبا کو پارکس، پولز، اور بہبے
ی

تیار ہوں ےک
۔  دوروں( یک بیھ پیشکش کرے گا جو کہ تعلییم ہیے اور ریاست ےک صحت اور تحفظ ےک رہنمائر خطوط ےک مطابق ہیے
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، بشمول میل جول میے فاصلہ )سوشل ڈیسٹینسنگ( تمام سمر رائزینگ پروگرام صحت اور تحفظ ےک کڑے طر 
ی

یقوں یک پابندی کریں ےک
۔ اس ےک 

ی
رکھنے اور ماسک پہنیے ےک، اور ہر ایک مقام کو ٹیسٹنگ نرس یک معاونت اور ایک ٹییل ہیلتھ کال سینبر تک رسائر یک فراہیم ہویک

 ک بیھ فراہم کیا جائر گا۔عالوہ، ہر ایک طالِب علم کو ناشتا، دوپہر کا کھانا )لنچ( اور ایک سنی
 

لیے   ۔ schools.nyc.gov/summerسمر رائزینگ ےک بارے میے مزید معلومات ےک  لیے   26 پر جائیے اپریل ےس رجسبر کرنے کا اغاز کرنے ےک 

discoverdycd.dycdconnect.nyc ۔  پر جائیے

 

لیے تقویت  خاندان اور کمیونئر ےک 
 

  شہر اور اجتمائی تعلییم کونسل ےک لیر ووٹ ڈالیے کا آغاز ایک ہفیے میر ہو گا! 
 

لیے ووٹ پہیل دفعہ، نیو یارک شہر پبلک اسکول ےک ہر طالِب علم ےک والدین یا رسپرست ےک پاس اب اپئے تعلییم کونسل ےک  نمائندگان ےک 
  ڈالیے کا موقع ہو گا! 

  
، چانسلر اور نیو یارک شہر محکمئہ CCESsشہر اور اجتمائر تعلییم کونسلیے ) ( ہمارے اہِل خانہ یک آواز ےک طور پر خدمات انجام دیئے ہیے

۔  لیے گراں قدر تجویز پیش کرئے ہیے  اور منگل   مئی  1سنیچر، ووٹنگ   تعلیم ےک 
ی

وع ہو یک ۔ 11کو رسر
ی

  مئر کو ختم ہو یک
 

لیے آپ کو ضف نیو یارک شہر اسکولز اکاؤنٹ   جس میے آپ ےک تمام طلبا  (mystudent.nyc)ووٹ ڈالیے ےک 
ی

ورت ہو یک یک ضے

۔ نیو یارک شہر اسکولز اکاؤنٹ ےک بارے میے مزید جانیے ےک ۔ schools.nyc.gov/NYCSAلیے    رجسبر ہیے اگر آپ ےک پاس نیو  پر جائیے

، برانر مہربائے مد ورت ہے ، یا آپ کو اپنے موجودہ اکاؤنٹ میے اپنے بچوں کو رجسبر کرنے میے مدد یک ضے د یارک شہر اسکولز اکاؤنٹ نہیے ہے
لیے اپنے اسکول ےک والد  ین ربط دہندہ ےس رابطہ کریں۔ ےک 

https://schools.nyc.gov/summer
https://discoverdycd.dycdconnect.nyc/
https://mystudent.nyc/
http://schools.nyc.gov/nycsa
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