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 !  مڈل اسکولوں یک پیشکشیں دستیاب ہیں

 عزیزی والدین / رسپرست،

، آپ اسےک پیشکش خط کو  —اچیھ خب   ۔ اگر آپ نے  MySchools اگر آپ کا بچہ اس خزاں میں مڈل اسکول میں جا رہا ہے میں دیکھ سکتے ہیں

، آپ کو اس خط یک ایک نقل آپ ےک بچے ےک گھر ےک پتے پر بیھ اس ہفتے ارسال کر  پیشکش خط کو بذریعئہ ڈاک موصول کرنے یک درخواست یک ہے

 : ۔ اس خط میں شامل ہیں
ی

 دی جانے یک

  :اور آپ کا بچہ آپ کو سوانے اس پیشکش کو قبول کرنے ےک ک آپےک بچے یک مڈل اسکول یک پیشکش ، ورت نہیں ہے چھ اور کرنے یک ضے

۔ وع کر سکتا ہے  اس خزاں میں اس پروگرام میں جانا رسر

  : وہ درخواست کنندگان  کیس ایےس پروگراموں ےک بارے میں معلومات جن میں آپ ےک بچے کو منتظرین یک فہرست میں رکھا گیا ہے

کرنے وہ خود بخود ہر اس پروگرام ےک لتں منتظرین یک فہرست   جو اپتے پہےل انتخاب پروگرام ےک لتں پیشکش موصول نہیں 

مزید  —میں ڈال دنے جانے ہیں جنہیں انہوں نے اس پروگرام ےس اونچا درج کیا تھا جسےک لتں انہیں پیشکش موصول ہوئے ہے 

 schools.nyc.gov/Waitlistsجانتے ےک لتں یہاں جائیں 

  کیا کرنا ہے 
ے

( ےک کھلتے ےک بعد مزید منتظرین ےک فہرستوں میں  اب آگ اور اپتے بچے کو اس ہفتے میں منتظرین یک فہرست )یہ اختیاری ہے

۔ ہ کریگا؛ جن طلبا پیشکش کر سکتا ہے تو وہ آپ ےس براہ راست رابط اگر کوئے اسکول آپ کو منتظرین یک فہرست یک ایک کیےس ڈالنا ہے

۔ د کرنے ےک لتں ایک ہفتہ ہے  کو منتظرین یک فہرست یک ایک پیشکش مل جانے انےک پاس اےس قبول یا مسبے

خلہ وڈیوز جو ہماری ہماری مڈل اسکول دا schools.nyc.gov/Middleپیشکشوں ےک بارے میں مزید جانتے ےک لتں یہاں جائیں 

۔ بائے کر رہا ہے ے  سلسلہ یک مبں

 NYCSA  ؟ ۔ کا ایک اکاونٹ نہیں ہے ان آپ کو  آپ اپتے بچے یک پیشکش اسےک موجودہ اسکول ےک مشبں ےس حاصل کر سکتے ہیں  اسکول مشبں

MySchools ۔  اکاونٹ بنانے یا اس تک رسائے کرنے میں مدد کر سکتے ہیں

 !  سواالت؟ ہم یہاں آپ یک مدد کرنے ےک لیں موجود ہیں

 اپتے بچے ےک اسکول ےک مشبں ےس بات کریں 

  پر رابطہ کریں۔ 718-935-2009ہم ےس 

  ےس رابطہ کریں جب ایسا کریں، برانے مہربائے اپتے بچے کا نام، آخری نام اور تاری    ِخ پیدائش کو پیغام میں  —خاندائے استقبالیہ مرکز ایک

 
ی

 شامل کریں: اس ےس ہمیں آپ یک جلد مدد کرنے میں مزید مدد مےل یک

 بعد، منتظرین یک فہرست ےک بارے میں سواالت میں مدد اور درخواست ےک لتں یہاں ای میل  منتظرین یک فہرست ےک کھلتے ےک

 waitlists@schools.nyc.govکریں

 

 آپ کا شکریہ! 

 اسکول داخلہ ٹیم مڈل 

 دفبے برانے طالب علم اندراج
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