ایک اسکول
درکار ہے؟
ہم یہاں آپ کو اندراج کرانے میں مدد کے
لیے موجود ہیں!

ذیل پر مزید جانیں

ارلی لرن (پیدائش  2 -سال کی عمر)

اہل خاندانوں کے لیے ،پیدائش سے دو سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے ارلی لرن پروگرامز ہیں۔
■ای میل کریں  earlylearn@schools.nyc.govیہ جاننے کے لیے کہ آیا آپ کا خاندان اہل ہے اور
پروگراموں کے بارے میں مزید جانیں۔

 3( K-3سال کی عمر) | پری کنڈرگارٹن ( 4سال کی عمر)

 2020میں تین سال کے ہونے والے بچوں کے لیے  K-3پروگراموں کے بارے میں جانیں۔  2020میں چار سال کا
ہونے والے ہر بچے کے لیے ایک پری کنڈرگارٹن نشست موجود ہے۔
■اپنے خاندانی استقبالیہ مرکز سے  K-3یا پری کنڈرگارٹن انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے رابطہ
کریں۔
■توسیعی دن  /سال پروگرامز برائے  K-3اور پری کنڈر گارٹن ان بچوں کے لیے دستیاب ہیں جو خاندان کی
آمدنی اور ضروریات کی بنیاد پر اہل قرار پاتے ہیں۔ ایک خاندانی استقبالیہ مرکز سے ان پروگراموں کے
بارے میں مزید جاننے اور یہ دیکھنے کے لیے رابطہ کریں کہ آیا آپکا خاندان اہل ہے۔

ایلمنٹری اسکول | مڈل اسکول

 2020میں پانچ سال کا ہونے والے ہر بچے کے لیے ایک کنڈرگارٹن نشست موجود ہے۔ پانچواں گریڈ مکمل کر
لینے والے طلبا مڈل اسکول کا آغاز کر سکتے ہیں۔ الیمنٹری یا مڈل اسکول کے لیے زیادہ تر بچے اپنے زون شدہ
اسکول میں سرکت کرتے ہیں۔
■اگر آپ کا ایک زون شدہ اسکول ہے تو تعلیمی سال کے دوران اندراج کروانے کے لیے اپنے زون شدہ اسکول
سے برا ِہ راست رابطہ کریں۔ اگلے صفحے پر ،یہ جانیں کہ اپنا زون اسکول کیسے تالش کریں۔
■اگر آپکا کوئی زون اسکول نہیں ہے یا آپ دیگر انتخابات کو زیر غور النا چاہتے ہیں تو ایک خاندانی
استقبالیہ مرکز سے اسکولوں اور اندراج کے بارے میں جاننے کے لیے رابطہ کریں۔

ہائی اسکول

آٹھواں گریڈ مکمل کر لینے والے طلبا ہائی اسکول کا آغاز کر سکتے ہیں۔
■اسکول انتخابات پر بات چیت کرنے اور اندراج کروانے کے لیے اپنےخاندانی استقبالیہ مرکز سے رابطہ کریں۔

خاندانی استقبالیہ مراکز اپنے بچے کے لیے اسکول تالش کرنے میں آپکی
مدد کے لیے سارا سال موجود ہوتے ہیں۔ ان غیریقینی اوقات میں ہم
اپنے خاندانوں کی دور سے (ریموٹلی) مدد کررہے ہیں۔ اگلے صفحے اور
 schools.nyc.gov/WelcomeCentersپر جانیں کہ ہم تک کیسے
رسائی حاصل کی جائے۔

اپنے نزدیک ایک خاندانی استقبالیہ مرکز سے رابطہ کریں۔

وقت مالقات کی درخواست
ہم بذریعہ ای میل ،فون اور وڈیو کانفرنس آپ کی مدد کے لیے دستیاب ہیں۔ ذیل پر آن الئن ایک
ِ
کریں یا ہمیں ایک سوال بھیجیں  schools.nyc.gov/WelcomeCentersجب ہم سے رابطہ کریں ،برا ِہ مہربانی اس میں
شامل کریں:
تاریخ پیدائش
■اپنے بچے کا پہال نام ،آخری نام اور
ِ
■آیا کسی دوسری زبان میں مدد درکار ہے
■اگر آپ (بچے کے والدین  /سرپرست) بہرے ہیں یا کم سنائی دیتا ہے
برو

برونکس

اضالع

ای میل

8, 11, 12
7, 9, 10
19, 23, 32

بروکلن

17, 18, 22
13, 14, 15, 16
20, 21

مین ہیٹن

1, 2, 4
3, 5, 6
24, 30

کوئنز
اسٹیٹن آئلینڈ

25, 26
27, 28, 29
31

اسکول واپسی :اکثر پوچھے جانے والے سواالت
میں اپنا اسکولی ضلع کیسے تالش کروں یا کیسے جانوں کہ آیا میرا زون شدہ اسکول ہے؟

 311سے رابطہ کریں یا  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolپر اپنا پتہ درج کریں۔ آپکا بچہ کچھ اسکولوں میں جانے کی
ترجیح رکھ سکتا ہے ،جیسے انکا زون شدہ اسکول اور انکے ضلع یا برو کے اسکولوں میں۔
 MySchoolsاور  MyStudentاکاونٹ میں کیا فرق ہے؟
 Myschools.nycایسی جگہ ہے جہاں آپ مخصوص اسکولوں کو تالش کرسکتے ہیں اور انکے بارے میں جان سکتے ہیں
(اور مقرر کردہ درخواست کے دورانیے میں اسکول میں درخواست دے سکتے ہیں۔)  MyStudent.nycایسی جگہ ہیں جہاں
موجودہ محکمئہ تعلیم طلبا کے خاندان اپنے نیویارک شہر اسکولز اکاونٹ تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں اور اپنے بچے کی
تعلیمی معلومات دیکھ سکتے ہیں جیسے ،گریڈز اور حاضری
میں ایک ریموٹ لرنگ آلے کی درخواست کیسے کرسکتا ہوں؟
 coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevicesپر فارم مکمل کریں۔ خاندانی استقبالیہ مرکز عملہ بھی آپکی
ایک آلے کی درخواست میں مدد کرسکتا ہے۔
میں ریموٹ لرننگ کے بارے میں کہاں سے مزید جان سکتا ہوں؟
ذیل پر جائیں۔
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