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 2ر
عزیزی اہل خانہ،
ہم جانت ہی کہ اہل خانہ ےک لت غب یقین حاالت می کن پیچیدہ فیصےل کرت ہوت یہ سال دیگر سالوں جیسا نہی ےہ۔ ہم آپ ےک اہل خانہ
ےک ساتھ ساتھ تمام طلبا ،خاندانوں اور شہر بھر یک اسکول یک برادریوں یک لچک اور برگشت کو جانت ہی اور اس یک ستائش کرت ہی۔
اب جبکہ اسکول یک عمارتی دوبارہ کھل گن ہی اور  COVID-19یک انفیکشن یک رشح شہرپیما طور پر اور ہمارے اسکولوں می کم ریہ ےہ،
ہم جانت ہی آپ می ےس کن افراد اپن بچ کو ذات طور پر موجودیک می تعلیم حاصل کرت ےک لت واپس بھیجنا چاہن ہی۔ اگر سابقہ طور پر
آپ ن اپن بچ ےک لت مکمل طور پر ریموٹ تعلیم کا انتخاب کیا تھا ،اس وقت آپ ےک پاس بقایا تعلییم سال ےک لی مخلوط تعلیم (بلینڈڈ
نومب تک ،برات مہربات تعلییم ترجیح ےک شوے کو مکمل کر ےک بلینڈڈ لرننگ می درج ہوں ،شوے
لرننگ) می درج ہون کا موقع ےہ!  15ر
کو ذیل پر پایا جا سکتا ےہ؛ nycenet.edu/surveys/learningpreference۔ جن اہل ،خانہ کو شوے می اضاف مدد یک ضورت ےہ یہ 311
پر رابطہ کر سکت ہی۔
نومب ےک بعد بلینڈڈ لرننگ می درج ہوت ےک قابل نہی ہوں ےک۔
اس وقت ،اہل خانہ  15ر
دسمب ےک ہفتوں ےک دوران ذات طور پر موجودیک
نومب یا 7
ر
جو اہل خانہ درج ہوت ےک دورانت ےک دوران بلینڈڈ لرننگ کا انتخاب کریں ےک یہ  30ر
می تعلیم حاصل کرت کا آغاز کریں ےک۔ آپ کو آپ ےک بچ یک آغاز کرت یک تاری خ اور ذات طور پر موجودیک می تعلیم حاصل کرت ےک شیڈول
ےس مطلع کرت ےک لت آپ ےک بچ کا اسکول آپ ےس براہ راست رابطہ کرے گا۔
رہ ہی ان کا پورے تعلییم سال ےک دوران بل ترتیب  COVID-19کا ٹیسٹ کیا جان گا۔
جو طلبا ذات طور پر موجودیک می تعلیم حاصل کر ے
اسکول می عمےل اور طلبا یک معمول می ٹیسٹنگ ہمی ہمارے اسکولوں اور وسیع تر برادری کو صحت مند اور محفوظ رکھن می مدد کرت
ےہ۔ ٹیسٹ کرنا آسان ،فوری اور محفوظ ےہ یہ ٹیسٹ مخترص ،ایک چھوت پھان (ایک کیو ٹپ یک طرح) ےس کیا جان گا جو ضف ناک ےک
سامت تک اندر جاتا ےہ۔ یہ یقین بنان ےک لت کہ آپ ےک بچ کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ےہ ،براہ کرم ٹیسٹ کرت ےک لت اجازت کو جمع کروائی۔
آپ اجازت دو طریقوں ےس مکمل کر سکت ہی:
 .1آن الئن :ایک نیویارک شہر اسکولز اکاونٹ ( )NYCSAکو استعمال کرت ہوت فارم کو آن الئن مکمل کریں۔ ذیل پر جائی
mystudent.nyc۔
 oاگر آپ ےک پاس پہےل یہ اپن طالب علم (طلبا) ےک ساتھ مربوط ایک  NYCSAاکاونٹ ےہ :الگ ان کریں ،اپن طالب علم
ےک نام پر کلک کریں" ،اکاونٹ منظم کریں" پر کلک کریں ،اور پھر جب ایک ڈراپ ڈاون مینیو کھےل" ،اجازت ےک فارم" پر کلک
کریں۔ صفچ کا مطالعہ کریں ،اور پھر آخر می اپن طالب علم ےک لت اجازت کا انتخاب منتخب کریں۔
 oاگر آپ ےک پاس پہےل یہ ےس ایک  NYCSAاکاونٹ نہی ےہ :آپ ایک فوری طور پر بنا سکت ہی! اگر آپ ےک پاس اپن اسکول
یک جانب ےس ایک اکاونٹ تخلیق کوڈ موجود ےہ ،آپ تقریبا پانچ منٹ می ایک مکمل اکاونٹ بنا سکت ہی ،اور پھر مذکورہ
باال ےک مطابق اجازت فراہم کرسکت ہی۔ اگر آپ ےک پاس اپن اسکول یک جانب ےس ایک اکاونٹ تخلیق کوڈ موجود نہی ےہ،
آپ پھر بیھ  "COVID-19ٹیسٹنگ" ےک نیچ "اکاونٹ منظم کریں" پر کلک کرےک اور اپن اور اپن بچ یک معلومات فراہم
کرےک اپن اجازت فراہم کرسکت ہی۔
 .2کاغذی فارم :کاغذی فارم مکمل کریں اور اسکول کو واپس کردیں۔ ایک قابل پرنٹ  PDFفائل  schools.nyc.gov/covidtestingپر
دس زبانوں می دستیاب ےہ۔
آپ اجازت اور ٹیسٹنگ یک مزید معلومات کو  schools.nyc.gov/covidtestingپر اکب پوچھے جان واےل سواالت ےک تحت دیکھ سکت ہی۔
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ہم جانت ہی کہ اہل خانہ یک صورت حال تبدیل ہو سکن ےہ اور ہم ان اہل خانہ کو لچک فراہم کرت ےک لت پرعظم ہی جن کو تعلییم سال
ےک دوران کیس بیھ وقت کیس بیھ وجہ ےس ریموٹ لرننگ می منتقل ہوت یک ضورت ےہ۔ اہل خانہ کیس بیھ وقت ریموٹ لرننگ می درج
ہوت ےک لت اسیہ شوے کو استعمال کر سکت ہیnycenet.edu/surveys/learningpreference :۔
بلینڈڈ لرننگ کا انتخاب کرت واےل خاندانوں ےک لت ،ہم آپ کا ذات طور پر موجودیک می ولولہ انگب تعلییم سال می ہمارے اسکول یک عمارتوں
ُ
رہ ہی
می خب مقدم کرت ےک لت پرجوش ہی۔ اور تمام خاندانوں ےک لت ،اس بات ےس قطع نظر کہ یہ اس سال کس طرح تعلیم حاصل کر ے
تجرت کو فراہم کرت ےک لت کام کرت ہوت آپ یک رشاکت کا ایک بار پھر شکریہ۔
ہمارے طلبا ےک لت کلس می بہبین تعلییم
ر
بخلوص،

Richard A. Carranza
چانسلر
ٔ
نیویارک شہر محکمہ تعلیم
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