نیویارک شہر پبلک اسکولوں می تبدییل اور اعتماد بحال کرن کا نظریہ
چانسلر  2 ،David C. Banksمارچ2022 ،
تعارف
می ہماری براہ راست ر
میے ساتھ خود موجودگ اور ورچوئیل
صبح ر
می ر
نشیات ر
بخی! آج یہاں ٹوئیڈ ر
شامل ہون ےک رلی آپ سب کا شکریہ۔
می
می ن سوچا کہ یہ ایک اچھا وقت ہ کہ ر
چانسلر بنن ےک دو ماہ ےس کچھ یہ زیادہ عرےص ےک بعد ،ر
ر
آپ سب ےک ساتھ نیویارک شہر پبلک اسکولوں ےک رلی اپن نظرن کا اشیاک کروں اور یہ کہ ہم ملکر اس
می اسےک رلی
می جو کچھ حاصل کیا ہ ر
نظرن کو کیےس حاصل کریں ےک۔ ہم ن ایک بہت کم عرےص ر
بیھ اپن تشکر کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔
نہی بتا ر
سکی کہ ہم اومنیکرون وائرس گ لہر ےک دوران اسکا مقابلہ کرن
می آپکو ر
اول ،میی  Adamsاور ر
ےک رلی اٹھ کھڑے ہون پر اپن طلبا ،خاندانوں ،اساتذہ ،اور عمےل پر کتی فخرمند رہی۔ نیویارک شہر
محکمئہ صحت ،ٹیسٹ اینڈ ٹریس کارپس ،نیویارک شہر محکمئہ پولیس ،گورنر UFT ،Kathy Hochul
ےک صدر  CSA ،Michael Mulgrewصدر  ،Mark Cannizzaroضلع کونسل  37ےک ایگزیکٹو
ڈائریکی ،Henry Garridoلوکل  237ےک صدر 891 ،Greg Floyd ،ےک صدر  ،Robert Trollerاور
می 16%
رہی منصوبہ جنوری ےک آغاز ر
رہی ،کھےل ر
بہت ےس دیگر رشاکت دارن ےک ساتھ ،ہمارا محفوظ ر
می کامیاب رہا ہ۔
می  1%ےس نیچ الن ر
گ رشح ےس فروری ےک آغاز ر
کھی ،کیونکہ اسکول واپس آنا معمول پر واپیس گ
یہ اس شہر ےک رلی اہم تھا کہ ہم اپن دروازے کھےل ر ر
جانب ایک بڑا قدم تھا۔ ہمارے پبلک اسکول نیویارک شہرگ ساخت اور معیشت ےک رلی اہم رہی۔
ر
سکی یہ ر
جانی ہون کہ
ہمارے خاندان ہمارے اسکولوں پر انحصار کرن رہی تاکہ وہ اپن کام انجام دے ر
ر
انہی ہر روز تعلییم طور پر چیلنج کیا جان گا اور اعیل توقعات
انےک بچ
می رہی جہاں ر
معاونت ماحول ر
جائی گ۔
وابستہ گ ر
می ن عہدہ سنبھاال تھا ،ہماری
رہی کامیاب رہا ہ۔  3جنوری ،جس دن ر
رہی ،کھےل ر
اور محفوظ ر
ر
حاضی گ رشح  65%تیھ۔ کل یہ شح  89%تیھ۔
می جب عالیم وبا ن ہماری اسکول عمارتوں کو بند ہون پر مجبور کیا تھا ،ہمارے
ان طویل مہینوں ر
بچ متاثر ہون۔ اسکول جان ،ایک استاد گ جانب ےس کمر پر تھپیک ،دوستوں ےک ساتھ کھان ےک معمول
نہی ہ کہ
باتی
می کوئ شک ر
جنہی ہم بہت ہلکا لین ےک عادی رہی—اس ر
ر
چھی لینا—وہ تمام عام ر
کو ر
منف سوچ ہمارے طلبا گ ذہت اور جسمائ بہبود پر اثرانداز ہوئ تیھ۔ ہمارے بہت ےس نوجوان،
می
می رہ ہوں جہاں وہ اپت اصلیت ر
خاص طور پر ہمارے  LGBTQ+طلبا ،ہوسکتا ہ ایےس گھروں ر
ر
ر
می بیھ۔ اییس اخیایع ،جامع
رہن ےک رلی آزاد نہ ہوں ،یا شاید حقیف طور پر محفوظ محسوس کرن ر
ر
جذبائ بہبود گ اعانت کریں ہماری ٹیم محکمئہ
حکمت عملیاں نافذ کرن ےک رلی جو طلبا گ ذہت اور
صحت اور ذہت صحت اور اسےک نی کمشی  Dr. Ashwin Vasanےک ساتھ ملکر کام کرے گ۔
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می مدد کررہ رہی ،ہم اپت واپیس کو ایک نی معمول گ جانب
اور جب ہم اپن طلبا اور عمےل گ بہبود ر
می حصہ لین ےک قابل رہی،
ےل جارہ رہی۔ اب ،ہمارے طلبا اور عملہ واپس آچےک رہی ،زیادہ طلبا  PSALر
می توانائ واپس آگت ہ ،اور وقف ےک وقت ماسک ختم رہی ۔۔ اور
ہمارے کالس رومز اور راہداریوں ر
ُ
امید ہ کہ اگےل ر
آئی ہم ملکر ہر ایک کو پرزور
می ےس بیھ ختم
ر
ہفی ےک اندر کالسوں ر
ہوجائی ےک۔ ر
تحسی پیش کریں جنہوں ن اےس ممکن بنایا۔
ر
نہی ہ۔ ہمارے
ہم ایک بات واضح کردیں :ضف  Covidیہ ہمارے اسکولوں ےک رلی واحد چیلنج ر
می  120,000ےس زائد طلبا کھون رہی— ایک رجحان جو عالیم وبا ےس
اسکولوں ن پچھےل پانچ سالوں ر
ر
پہےل رشوع ہوا تھا اور تب ےس زیادہ ہوچکا ہ۔ ہمارے خاندانوں ن اپت ناخوش کا اظہار کیا ہ ،اور
ہمی اسکا اٹل جواب دین گ ضورت ہ۔ اعتماد دوبارہ بحال کرن کا ایک جز ان مسابقتوں ےک بارے
ر
ہمی سامنا ہ:
می راست باز ہونا ہ جنکا ر
ر
ر
ہون رہی؛
نہی
 ہمارے کاف طلبا کالج یا ایک طرز معاش ےک رلی مستعد سندیافتہ ر
ر
تحفظائ مسائل جاری رہی؛
می
 ہمارے متعدد اسکولوں ر
 ہمارے بہت زیادہ اسکول تیرفتار تعلیم ےک لی معقول تعلییم شدت اور مواقع فراہم نہی کرنر
ر
ر
ر
رہی۔
ر
سیکھن رہی؛ دیگر
نہی
می ہمارے طلبا تیشے گریڈ تک مطالعہ کرنا ر
 ایک ناقابل قبول تعداد ر
ےک عالوہ
می سیاہ
بلی ڈالر خرچ کرتا ہ اس ر
می  38ر
ہمی اس کڑوے سچ کا سامنا کرنا ہ کہ ایک نظام جو سال ر
ر
می ناکام ر
رہن
می مہارت حاصل کرن ر
فام اور الطیت طلبا ےک دو تہائ طلبا ریاض اور انگریزی زبان فنون ر
رہی۔
ہمارے اسکولوں کو ہمارے تمام طلبا اور انےک خاندانوں کو امرییک خواب ےک ایک رہنما ےک بطور
چییں مختلف طریقوں ےس کرن گ ضورت
ہمی ر
خدمات انجام دین ےک اصل وعدے کو پورا کرن ےک رلی ،ر
می ایک بڑا قدم۔
ہ جو اعتماد گ ر
تعمی کریں ،ایک وقت ر
ہمارے اسکولوں کو ہمارے طلبا کو اصل دنیا ےس اور اس ےس مربوط کرن گ ضورت ہ جو انےک رلی اہم
ہمی ُپرمعت تعلییم تجربات فراہم کرن گ ضورت ہ جو محفوظُ ،پرلطف اور مرصوف رکھن
ہ۔ ر
می پھلی پھولن ےک رلی تیار کرنا درکار ہ
واےل ہوں۔ ہمارے اسکولوں کو ہمارے طلبا کو ہماری معیشت ر
می کوئ ش بیھ زبان بولنر
نکلی۔ اور ر
میا مطلب ہ تمام طلبا ،انےک خاندان گھر ر
جب وہ اسکول ےس ر
ہوں اور انیک کوئ بیھ خاص ضوریات ہوں یا دیگر مشکل حاالت کا سامنا ہو۔
ہر والدین اپن بچ ےک لی ر
ر
چاہن رہی۔
بہیین
ر
غی سفید فام طلبا ےک رلی جو
نہی ہورہا ہ ،خاص طور پر ر
لیکن ایسا ہمارے بہت ےس طلبا ےک رلی ر
ر
ر
می اپن نظام کو
معاش خوشحایل گ راہ ےک
اسکول کو بطور
دیکھن رہی۔ اسلی آج ،ر
مئی  Adamsاور ر
ُ
می ےس ہر ایک گراں قدر طرز معاش،
مکمل طور پر تبدیل کرن ےک رلی پرعزم رہی تاکہ ہمارے طلبا ر
طویل ر
ر
معاش تحفظ ےک ساتھ سندیافتہ ہو ،اور تبدییل ےک رلی مثبت توانائ ےس آراستہ ہو۔
مدئ
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ہم اس نظرن کو کیےس حقیقت بنائی گ
می
خاندانوں ،ہمش
معلمی ،اور طلبا ےک ساتھ رتی دہائیوں ےس زیادہ گ بات چیت ےس جو ر
چی تشکیل ر
ر
ر
تعمی کرن ےک چار ستونوں کا نام دیتا
می ہمارے خاندانوں ےک ساتھ اعتماد کو بہی بنان اور ر
آئ ہ اےس ر
ہوں:
آئی ہم نمی  1ستون ےس آغاز کریں ،جو طالب علم ےک تجرن گ تشکیل نو کرنا ہ۔
ر
می رائیکرز آئلینڈ کا دورہ کیا تھا اور نوجوان مردوں اور عورتوں ےک ساتھ وقت گزارا تھا
می ن حال یہ ر
ر
صالحتی سیکھ رہ تھے ،اور وہ بہت دھیان
گیی گ
جو  OSHAگ تربیت حاصل کررہ تھے اور بڑھت ر
ر
ُ
می ن ان ےس
می مرصوف تھے اور جو وہ کررہ تھے اسےک ل ری واضح طور پر پرجوش تھے۔ جب ر
ےس ،کام ر
کہی۔ لیکن اب وہ مرصوف
باتی ر
می پوچھا ،ان سب ن منف ر
انےک ماض ےک اسکول تجرن ےک بارے ر
ُ
می تھے بلکہ اسلی کہ جو وہ کررہ تھے وہ پرمعت اور بامقصد تھا۔
نہی کہ وہ جیل ر
عمل تھے ،اسلی ر
می یہ اس وقت کرتا
انہی اپن رلی مستقبل نظر آرہا تھا۔ ایک نوجوان ن اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا" ،اگر ر
ر
می اسکول ہر روز گیا ہوتا"۔
می تھا ،ر
می اسکول ر
جب ر
می اسکول ےک تجرن گ تشکیل نو کرن گ بات کرتا ہوں تاکہ وہ ہمارے طلبا ےک رلی بامقصد ہو
جب ر
ُ
نہی کرسکیر
انہی پرجوش کرے ،ر
میا مطلب یہ ہوتا ہ۔ ہم اس قسم ےک تجربات کیوں فراہم ر
اور ر
چی ہوں؟
جہاں بچ صبح اٹھن اور اسکول جان ےک رلی ن ر
می مرکزی طلبا اور خاندانوں ےک رلی ُپرعزیم کا ایک نیا سلسلہ ہ جےس ہم طرز
تعلیم کو تشکیل نو کرن ر
اہی آغاز کار کا نام دے رہ رہی۔ یہ آغاز کار ہمارے تمام طلبا ےک رلی طرز معاش ےس مربوط
معاش گ ر ر
می مدد کرے۔
اہی تخلیق کررہا ہ جو انےک شوق اور بامقصد احساس کو اجاگر کرن ر
تعلیم اور ر ر
ر
می ،ہم یقیت بنانا
معلمی ،یونیی،
ریاست حکومت قائدین ،برادری اور کاروباری قائدین گ رشاکت ر
ر
ر
ر
چاہن رہی کہ تمام طلبا ایک مستحکم منصون ےک ساتھ اور متوسط طبف گ راہ پر ابتدائ برتری ےک
ساتھ سندیافتہ ہوں۔
می شامل ہ ایےس نمون تیار
ڈالی ےک۔ اس ر
اس موسم خزاں ےس رشوع ،ہم اس میل تک پہنچن گ بنیاد ر
می نظام
اہی قائم کریں – بشمول اریل کالج کریڈٹس ،اس کام گ معاونت ر
کرنا جو طرز معاش گ نت ر ر
ر
پیما بنیادی اساس تشکیل کریں — بشمول نی  STEAMمراکز اور طرز معاش پر مرتکز توسیع پان ہون
کالس رومز—اور ہمارے اساتذہ اور اسکول قائدین گ فروغ دیہ تاکہ وہ طلبا گ انےک شوق اور منصوبوں
می دیکھن
می مدد
گ ر
کرسکی۔ ہم نوجوان افراد گ خود کو اچیھ مالزمتوں اور طرز معاش ر
ر
تعمی کرن ر
ر
نہی بن سکی جو آپ
می انہوں ن کبیھ نہ سنا ہو ،کیونکہ "آپ وہ ر
می بارے ر
می مدد کریں ےک جن ر
ر
ر
نہی سکی"۔
دیکھ ر
ر
مالیائ مرکز ہ۔ بطور معلمی ،ہمی ر
ر
مالیائ تعلیم کو ترجیح دین
ذائ
اسےک عالوہ ،نیویارک شہر دنیا کا
ر
ر
ر
ر
گ ضورت ہ ،تاکہ ہمارے طلبا مالیائ خواندگ ےک ساتھ سندیافتہ ہوں اور مستحکم مالیائ فیصےل
می بااختیار ہوں۔
کرن ر
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تعلیم گ تشکیل نو ہمارے اس ہدف ےک ساتھ بیھ مربوط ر
ہوئ ہ کہ طلبا کو ایےس سندیافتہ کیا جان
می تبدییل ےک رلی ایک مثبت قوت بنن ےس آراستہ ہوں۔ ہمارے
جو ہماری برادریوں اور ہمارے شہر ر
کچھ اسکول پہےل یہ ایک انتہائ شگرم طلبا گ حکومت کو پروان چڑھان اور طلبا کو شہری نقطئہ
نظر ےس ایےس طریقوں ےس مرصوف عمل رکھن گ دیگر کوششوں می ر
بہیین کام انجام دے رہ رہی جو
ر
ً
انےک اسکولوں اور اردگرد گ برادریوں ےک رلی مستفید رہی۔ مثال ،بروکلن اوکوپیشنل ٹریننگ سینی ،ایک
می ایک شہری فروغ
ضلع  75اسکول ،ن وسیع تعلییم ضوریات واےل طلبا کو مرصوف عمل رکھن ر
تعلیم می مسلسل ر
اخیاع گ ہ۔ استاد  Matt Gorinن رش ر
اکت بجٹ ()Participatory Budgeting
ر
می بڑی شکل میپنگ ےک ذریےع،
بنان ےک وسائل کو طلبا کو مرصوف رکھن ےک رلی اختیار کیا ہ کیف رٹییا ر
ر
می مرصوف
جو بولن اور نہ بولن واےل طلبا کو گرافک طریف ےس اپن خیاالت پیش کرن اور بحث ،مباحی ر
ہون ،اور ایکدوشے ےک رلی اعانت کا مظاہرہ کرن کا موقع دیتا ہ۔
یہ سوکس کام انتہائ اہم ہ کیونکہ یہ ہماری جمہوریت ےک رلی شگرم شہریوں کو پھلی پھولن کا موقع
می وہ الس اینجلس
می ےس کچھ کو  Jay Lenoکا ٹونائٹ شو یاد ہوگا جس ر
دین ےک رلی الزیم ہ۔ آپ ر
می بنیادی سواالت پوچھتا ہ کہ
می ہایل وڈ بلیوارڈ پر جاکر لوگوں ےس حاالت حاضہ پر یا اس بارے ر
ر
ہماری حکومت کس طرح کام ر
کرئ ہ۔ ہائ اسکول ڈپلومہ واےل افراد اسکو مزاحیہ فضول جواب دینر
نہی ہ کہ اتی زیادہ امرییک
نہی ہ۔ یہ ہماری جمہوریت ےک رلی اچھا ر
رہی ،لیکن درحقیقت یہ مزاحیہ ر
نہی ر
نہی ر
جانی رہی۔ پبلک اسکولوں ےس ایےس
می زیادہ ر
ڈالی رہی یا ہماری حکومت ےک بارے ر
ووٹ ر
ر
می
نوجوان افراد تیار کرن گ توقع گ جائ ہ جو شہری طور پر شگرم ہوں تاکہ وہ ہماری جمہوریت ر
ر
سکی۔
موثر طریف ےس حصہ ےل ر
ر
چاہن رہی کہ ہر طالب علم یہ سمجھ
می بہت ےس منتخب شدہ افراد رہی ،اور ہم
آج ہمارے حاضین ر
ر
می چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان افراد ہمارے اسکولوں ےس شہری کاموں
سےک کہ آپ کیا کرن رہی ،ر
می رشاکت ےک رلی ُپرجوش ،ووٹ دین ےک رلی پہےل ےس رجسی ،اور اپن پہےل انتخابات ےک رلی تیار سندیافتہ
ر
نہی ہ کہ وہ قائدین بن ر
انہی مشق کرن ےک رلی
ہمی ر
سکی رہی۔ ر
ہوں۔ بچوں کو ضف یہ کہنا یہ کاف ر
سکی کہ ووٹ دینا کیوں اہم ہ اور کیےس انیک زندگیوں پر
مواقع فراہم کرن الزیم رہی تاکہ وہ سمجھ ر
اثرانداز ہوتا ہ۔
می بہت ُپرجوش ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ پاتھ ویز یک نئ چیف Jade Grieve ،اس کام گ قیادت
ر
ر
می ہماری ٹیم گ جانب ےس مزید اطالعات ملی گ توقع کرسکی رہی کہ
کریں گ۔ آپ آن واےل مہینوں ر
ر
حقیف رنگ دیں ےک۔
ہم کیےس اس نظرن کو
ہمارے تمام بچوں کو اییس راہ پر ڈالی ےک رلی جس پر وہ ہائ اسکول پہنچن تک شدید مرصوف عمل
می مضبوط قائدین بنن ےک رلی
انہی انیک زندگیوں ےک آغاز یہ ر
نہی ہ کہ ر
رہی ،اس ےس زیادہ کچھ اہم ر
ر
ر
می کام کرتا ہ بال شبہ اس شخص کو پہچانی رہی جو
می ےس ہر کوئ جو ٹوئیڈ ر
اعانت گ جان۔ آپ ر
ہر صبح جب آپ ر
آن رہی ،موسم ےس قطع نظر ،یہ سائن رلی باہر کھڑا ہوتا ہ۔ اور وہ بالکل درست ہ!
می  20سال ےس زیادہ ایک استاد رہا ہ۔
اس شخص کا نام  Billہ ،اور وہ اوہائیو ر
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ر
می خواندیک گ
ہمی روزانہ گ یاددہائ کا کہ ہم جو کچھ بیھ کرن رہی اس ر
آپکا شکریہ  ،Billآپیک ر
ر
می رہی
می خال اول اور مرکز ر
اہمیت ہ۔ جب ہم مساوات اور تعلییم تفاوت گ بات کرن رہی ،مطالےع ر
متعلمی ےک ساتھ
کثیالسائ
ہمی اپن معذوری ےک حامل طلبا اور ر
ر
اور ان مسابقتوں ےس وابستہ رہی جنکا ر
ہمی سامنا ہ اور ہم اس ےس ایےس طریقوں
سامنا ہوتا ہ۔ یہ سب ےس بڑا مساوات کا مسئلہ ہ جسکا ر
ر
می مدد کرے
ےس نمٹنا
می امید کرتا ہوں کہ  Billکو اپنا سائن اٹھان رکھن ےس ریٹائر ہون ر
چاہن رہی جو ر
گا۔
ہمی درکار رہی۔ اسلی ہم یہ
نہی مےل رہی جو ر
ہمی وہ نتائج ر
ہمارا مطالےع گ تدریس کا طریقہ کار ےس ر
می ےس ہر ایک آغاز یہ ےس ایک مستحکم ،صوتیات پر مبت خواندگ گ
بنائی ےک کہ ہمارے طلبا ر
یقیت ر
می
تدریس حاصل کر رہا ہ۔ ہم
ر
عالمگی چھان ربی ےک ذرائع تشکیل دیں ےک جو ممکنہ ابتدائ عمر ر
می مشکل (ڈسلیکسیا) ےک خطرے گ نشاندیہ کریں ےک۔ اس
زیادہ موثر ردعمل تیار کرن ےک رلی پڑھی ر
می موثر ثابت ہون رہی ،ایک
می ایےس طریق کار کو اختیار کرنا شامل ہوگا جو  Windwardاسکول ر
ر
کثی حساش
خودمختار نیویارک شہر اسکول جو ڈسلیکسیا اور متعلقہ مسابقتوں ےک تدارک ےک رلی ر
تعمی بیھ شامل
می اساتذہ گ
معاونتی اور استعداد گ ر
ر
طریقہ کار استعمال کرتا ہ۔ ہمارے منصون ر
کرسکی۔
می موثر حکمت عملیاں نافذ
ر
ہونےک تاکہ وہ ڈسلیکسیا واےل طلبا گ معاونت ر
ر
می ےس
می ہمارے کامیاب ترین اساتذہ ر
ہم خواندگ پر ایک مشاورئ کونسل بیھ تشکیل دیں ےک ،جس ر
چی کررہ رہی تاکہ ہمارے تمام طلبا مستعد
چند شامل ہونےک یہ یقیت بنان ےک رلی کہ ہم ہر ممکنہ ر
ُ
ر
ثقافت طور پر اثر پذیر ،مستحکم نصاب جو
می
سکی۔ خواندگ اور ہمارے تمام
مضامی ر
ر
کتب ربی بن ر
سکی۔ جیسا کہ Frederick
می اپت عکاش دیکھ ر
ہمارے طلبا ےک رلی بامقصد ہو ،جہاں وہ ادب ر
ہوجائی ےک۔"
 Douglassن کہا تھا" ،جب آپ ایکبار پڑھنا سیکھ رلی ےک ،آپ ہمیشہ ےک رلی آزاد
ر
می ،بلکہ پیدائش
بنائی ےک ،نہ ضف  K-3اور پری کنڈر گارٹن ر
ہم ابتدائ طفیل تعلیم کو بیھ مضبوط ر
ُ
ر
ہمی اپن نوعمر بچوں کو رشوع یہ
ےس۔ اگر ہم
بنی ،تب ر
چاہن رہی کہ ہمارے طلبا مستعد کتب ربی ر
ےس اہم خواندگ اور لسائ معاونتی فراہم کرئ چاہیی۔ آموزش  4سال گ عمر ےس رشوع نہی ہوئر
ر
ر
ر
ہ۔ درحقیقت ،پہےل رتی سال بچوں گ نشو ونما اور فروغ ےک رلی نہ ضف بہت اہم رہی ،بلکہ ایک بچ
ےک پہےل رتی سال انیک مستقبل گ آموزش اور تاحیات صحت و بہبود پر گہرا اثر ر
ڈالی رہی۔ یہ خاص طور
پر کام کرن واےل والدین ےک رلی اہم ہ جو اپن بچوں ےک رلی اعیل معیار گ دیکھ بھال اور تعلیم ےک رلی ہم
پر انحصار ر
آئی گ ،لیکن ہم ر
جانی
کرن رہی۔ ہم جو اقدامات
می مزید تفصیالت ر
اٹھائی ےک اسےک بارے ر
ر
رہی کہ ہمارے  CBOفراہم کنندگان نیویارک شہر گ ابتدائ طفیل برادری ےک رلی ایک گراں قدر سنگ
بنائی ےک کہ وہ — اور تمام پبلک اسکول ابتدائ طفیل کالس روم — ہمارے
میل رہی اور ہم یقیت ر
ُ
نوعمر ترین بچوں اور انےک خاندانوں کو خدمات فراہم کرن ےک رلی پرجوش رہی اور ان کو مکمل طور پر
می
معاونت حاصل ہ۔ یہ کام ڈپئ چانسلر بران ابتدائ طفیل تعلیم  Dr. Kara Ahmedگ قیادت ر
ہوگا۔
معلمی رات
می ،ہمارے تمام
ر
تشکیل نو تجرن کا ایک اور اہم عنرص ورچوئل تعلیم ہ۔ مارچ  2020ر
نہی۔ اب جبکہ ہم اس عالیم وبا ےس
می ڈجیٹل
معلمی بن گی تھے ،چاہ وہ اسےک رلی تیار تھے یا ر
ر
بھر ر
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ر
جاسکی۔ ورچوئل
نہی چھوڑے
می سیکھے گی مشکل اسباق پیچھے ر
باہر آرہ رہی پچھےل دو سالوں ر
ر
لرننگ اب مستقل ہ اور ہمارے کالس روم ےک دروازوں کو عالیم طور پر کھولن گ قابلیت رکھت ہ۔
ر
مشاورئ
منتظمی ،خاندانوں ،اور طلبا گ ایک ڈجیٹل تدریس
معلمی،
می ہم
ر
ر
اسلی آن واےل ہفتوں ر
ر
ر
کمیت قائم کریں ےک ایےس طریف تالش کرن ےک رلی جس ےس ہم موثر ترین طریف ےس ٹیکنالوج کو تدرییس
می شامل ہونےک رہنمائ ورچوئل کورس نمون جہاں طلبا اعیل معیار
تجرن ےس ہم آہنگ
کرسکی۔ اس ر
ر
گ ڈجیٹل تدریس فراہم کرن ےک رلی تربیت یافتہ اور آراستہ اساتذہ ےس تعلیم حاصل کریں ےک۔
ر
مشاورئ کمیت اس پر بیھ تحقیق کرے گ کہ ہم اپن اساتذہ کو وہ تربیت اور وسائل کیےس فراہم
ر
می شامل کرن ےک رلی
انہی مخلوط (بلینڈڈ) تعلیم کو اپت روزمرہ ےک طریق کار ر
کرسکی رہی جنیک ر
ر
ضورت ہ۔ ہم ان اہم معامالت پر  UFTےک ساتھ جو کام کررہ رہی اس پر مزید ترف کرن ےک متمت
رہی۔
ر
می تدریس فراہم کرن ےک قابل ہونا چاہین جب
ہمی ہمیشہ اعیل معیار ،حقیف وقت ر
می ،ر
مستقبل ر
می اچھے
می جو سیکھا ہ اےس شہر بھر ر
ہمی ضورت ہو۔ اسےک عالوہ ،ہم ن پچھےل دو سالوں ر
بیھ ر
ر
انتخابات فراہم کرن ےک رلی استعمال کرنا چاہین؛ ہمارے کچھ طلبا ورچوئل لرننگ کو ترجیح دین رہی؛
کچھ کو دن می کام کرن گ ضورت ر
ہوئ ہ؛ کچھ (اسکول ےس) منقطع ہوچےک رہی اور اسکول واپس
ر
سکی۔ ہم ان طلبا ےک رلی یہ انتخابات
آئی ےک اگر وہ کچھ
کالسی خود موجودگ اور کچھ آن الئن ےل ر
ر
ر
ر
تشکیل دیں ےک جنکو انیک ضورت ہ یا جو ایسا چاہن رہی۔
می بیھ دوبارہ سوچن گ ضورت ہ کہ ہمارے طلبا کورس ےک
ہمی اس بارے ر
اور اسیہ ےس متعلقہ  -ر
ر
ر
ہمی معیارائ امتحانات ےس آگ بڑھ کر سوچن گ
می کس طرح مہارت کا مظاہرہ کرن رہی۔ ر
مواد ر
می اس رفتار ےس پیش رفت دکھان ےک رلی لچک ہو جو
ضورت ہ تاکہ ہمارے طلبا ےک پاس
مضامی ر
ر
انیک ضوریات گ تکمیل ر
ر
کرئ ہو اور تاکہ اسکولوں ےک پاس تدریس وتعلیم ےک رلی اخیایع ،عام روش ےس
ہٹ کر نظریات نافذ کرن ےک رلی جگہ ہو۔
یہ تشکیل نو تدریس ےک رلی پہال ستون تھا۔ ستون  2اسیک پیمائش کرن ،برقرار رکھن اور بحال کرن
پر توجہ مرکوز کرتا ہ جو ( نظریات) کام ر
کرن رہی۔
بہیین طریق کار گ نشاندیہ کرنا اور انکا ر
اسکا مطلب ہمارے تمام نظام می ان ر
اشیاک کرنا شامل ہ
ر
کرسکی۔ ہمارے پاس دکھان ےک رلی بہت ش عمدہ
نقل
اسکول
دیگر
سکی جسیک
ر
تاکہ وہ نمونہ بن ر
مثالی رہی:
ر
ر
تجربائ،
جنوئ برونکس می یونیورسئ ہائ اسکول ایک  STEMپروگرام پیش کرتا ہ جو کہ
می طلبا سندیافتیک ےک رلی سائنس یا انجنینگ تجربات
پروجیکٹ پر مبت تدریس گ بنیاد پر ہ۔ اسکول ر
پیش ر
کرن رہی اور انیک ایک انعام یافتہ روبوٹکس ٹیم ہ۔ اسکول مختلف ایڈوانسڈ ریاض ،اور سائنس
کورش پیش کرتا ہ ،بشمول کالج سطح ےک ،اور متعلقہ انینشپس۔
می نوارد نقل وطنوں کو خدمات فراہم کرتا ہ جو انگریزی گ
برونکس انٹنیشنل ہائ اسکول برونکس ر
می شٹیفیکیشن ےک
می نی رہی۔ انےک پروگرام کو اس طرح تشکیل دیا گیا ہ کہ طلبا ایےس شعبوں ر
تعلیم ر
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ر
ر
ائی۔ انہوں ن ایک
ساتھ سندیافتہ
ہوسکی رہی جیےس ر
تعمیائ انجنینگ ،تاریخ تحفظ ،اور ویب ڈیز ر
بھرپور اربن فارمنگ پروگرام بیھ تیار کیا ہ۔
اسلی ،ڈپئ چانسلر بران تدریس و تعلیم  Carolyne Quintanaگ زیر قیادت ،ہم سابقہ چانسلر
ر
تعمی
 Carmen Fariñaےک آغاز کردہ بہیین شو کیس اسکولوں اور تعلییم رشاکت دارین ےک نظریات پر ر
ر
تعمی کریں ےک تاکہ ہر قائد اور معلم کیس بیھ
کررہ رہی۔ ہم علم ےک اشیاک کا ایک شاہکار نظام ر
طالب علم ےک لی درکار کیس بیھ شعی می ر
بہیین طریق کار کو اپنا فون نکال کر اور اس پر تالش کرےک پا
ر
ر
سےک۔ ان ےک رلی آلہ کار ،وڈیوز ،اور کیےس کیا جان رہنمائیاں میش ہوں گ تاکہ یہ ان طریق کار کو قائم
سکی۔
کریں جن ےس تمام اسکول مستفید ہو ر
ر
ابھرن ہون اسکولوں— بشمول چارٹر اسکولوں —می ر
اخیایع پرنسپل
اس کوشش کا مقصد ہمارے
ر
صاحبان کو اپن (تعلییم) طریقوں کو اپت اسکول گ عمارتوں ےس باہر تک وسعت دین ےک قابل بنانا ہ۔
اس ےک ساتھ یہ ،یہ دشواری ےس دوچار اسکولوں ےک پرنسپل صاحبان کو ثابت شدہ (کارآمد) طریقوں
تک رسائ فراہم کر ےک ان گ معاونت کرے گا۔
بہیین طریقوں کا ر
چاہن ہی جو اسکولوں کو اپن ر
اشیاک کرن گ
تعمی کرنا
ہم ایک اییس ثقافت گ ر
ر ر
ر
می ہر
ترغیب دے۔ ہم ان اساتذہ اور قائدین کو آگ بڑھانا اور جشن منانا
چاہن رہی تاکہ نیو یارک شہر ر
ایک اسکول دیکھ سےک کہ وہ کیا کام کر رہ ہی۔ اکی ،ہم دشواری ےس دوچار اسکولوں پر تنقید کرنر
ر
ر
ر
ر
نہی کرن رہی کہ
رہی اور ہم ان کو بہی ہون گ تنبیہہ کرن رہی ،لیکن ہم ان کو یہ دکھان ےک رلی کاف کام ر
وہ کیےس ر
ر
ہوسکی رہی۔ طویل عرصہ ےس ہمارا نظام کامیاب اور ناکام (اسکولوں پر) پر مشتمل رہا ہ۔
بہی
ہون ہی ،برادریاں ناکام ر
ر
ر
ہوئ رہی ،اور
ہون رہی ،اہل خانہ ناکام
جب اسکول ناکام ہوتا ہ تو بچ ناکام
ر
می چاہتا ہوں کہ ہر ایک کامیاب ہو!
ہمارا شہر ناکام ہوتا ہ۔ ر
چاہیئی۔ اعیل معیار ےک ہیمند
می رتی رفتار تعلیم ےک مواقع ہون
ر
اش وجہ ےس باالآخر ہر ایک اسکول ر
ر
پروگرام طلبا کو اپت تعلیم کو رتی تر کرن اور نشو و نما پان ےک مواقع فراہم کرن رہی — جو کہ ہر
پھیالئی ےک۔
می
ر
والدین گ اپن بچوں ےک رلی خواہش ہ۔ اس رلی ہم ان پروگراموں کو پورے شہر ر
می
می ہ۔ اس ر
ستون  3بہبود کو ترجیح دینا اور طلبا گ کامیائ ےک ساتھ اس گ وابستیک ےک بارے ر
محفوظ اسکول ،ش سی جگہوں تک رسائ ،اعیل معیار گ غذائیت ،اور ہر ایک طالب علم گ
مختلف ضوریات ےک رلی مکمل بچ گ جامع معاونت شامل ہ۔
جو بچ تندرست ،محفوظ ،صحت بخش کھانا کھان واےل اور ذہت طور پر متحرک محسوس ر
کرن رہی
می مشغول ہون گ اعیل قابلیت ر ر
کھن رہی۔ ہمارے طلبا
وہ اپن تعلییم کام پر گہری توجہ دین اور اس ر
می ان گ بہبود ےک احساس کو تخلیق کرنا بذات خود محنت طلب ہ اور یہ ہمارے رلی بنیادی
ر
مضامی گ تعلیم دین ےک رلی اتت یہ نگہداشت (فراہم کرن) اور جدوجہد کرن کا تقاضا کرتا ہ۔ ذیل
ر
مثالی رہی جن کو ہم بہبود کو ترجیح دین ےک رلی کریں ےک:
می کچھ
ر
ر
ر
ر
می اضافہ کرن ےک رلی کام
 ہم میی ےک دفی ےک ساتھ اسکول تحفظائ کارندوں گ تعداد ر
می سندیافتہ ہو گ۔
کر رہ رہی ،بشمول  SSAsگ ایک نت کالس جو آن واےل ہفتوں ر
می خود بطور ایک سابقہ  ،SSAجانتا ہوں کہ کس طرح  SSAsاسکول گ برادری کا ایک
ر
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اہم حصہ رہی۔ اتت یہ اہمیت ےک ساتھ ،ہم برادری پر مبت تنظیموں ےک باہیم تعاون
ےک ساتھ قابل بھروسہ پیغام رساں افراد اور صالح کاروں ےک ساتھ شگرم عمل ہوں ےک
می مدد مےل۔ اختالفات ےک حل اور بحایل
تاکہ ہمارے اسکولوں کو محفوظ بنان ر
انصاف گ تربیتوں کو وسعت دینا اس کا ایک اہم حصہ ہ۔ لیکن ہم اپن بچوں ےس
می ان ےک طرز عمل ےک لی بیھ اعیل توقعات ر ر
کھن رہی۔ اور تعلیم کو مرصوف
اسکول ر
ر
ر
کن اور بامقصد بنانا اس بات کو از خود اور بذات خود بہی بناتا ہ کہ طلبا خود کیسا
طرز عمل اختیار ر
کرن رہی۔
 اسکول ےک تحفظ ،ذہت صحت ،حاضی اور تقویت گ معاونت کرن ےک رلی برادری پر
مبت رشکا ےک ساتھ تعاون کرنا۔ عالیم وبا ےک ذریےع ہون واےل نقصانات اور تکلیف گ وجہ
ر
می باقاعدگ ےس
ےس ،پیش قدیم ےک ساتھ اس بات کو یقیت بنان ہون کہ یہ اسکول ر
ہمی طلبا گ ذہت صحت گ ضوریات کو
رشکت کریں اور اضاف تقویت موصول کریں ر
پورا کرن گ ضورت ہ۔
 میوزیم ،پارکس ےک دوروں اور ربیوئ شگرمیوں ےک ذریےع ہمارے بچوں گ روحائ
ضوریات کو پورا کرن ےک رلی تعلیم کو کالس روم گ چار دیورای ےک باہر توسیع دینا۔
ر
ثقافت مراکز ےک چھ دورے
می
ایک حالیہ تحقیق ےس ظاہر ہوا کہ جو طلبا دو سال ر
(فیلڈ ٹرپس) ر
کرن رہی ان گ تعلییم ر
پیشفت؛ یہ دورے نہ کرن واےل ایک محدود گروپ
ر
ر
می ہمارے ارد گرد ثقافت ےس بھر
ہمی اپن عظیم شہر ر
می بہی ہوئ ہ۔ ر
ےک مقابےل ر
ر
می تمام فنون شامل رہی :موسیف،
پور ماحول کا پوری طرح ےس فائدہ اٹھانا چاہین۔ اس ر
تھیئی ،ڈانس ،پینٹنگ ،مجسمہ سازی—سب کچھ۔ اس وجہ ےس آپ مزید تفریخ
ر
دیکھی ےک۔ عالیم وبا
ثقافت اداروں ےک ساتھ مزید رشاکت داری
دورے (فیلڈ ٹرپس) اور
ر
ر
ےس ر
می مدد
نکلی ہون اس وقت یہ نہایت اہم ہ— بچوں گ جذبائ اور تعلییم بحایل ر
می ےس بذریعہ فنون مؤثر ترین طریقہ ہ۔ ایک تصویر گ مصوری
کرن ےک طریقوں ر
می ٹہلنا بحایل کا ایک ایسا تجربہ ہ جو ہمارے
می وقت ضف کرنا یا پارک ر
کرن ر
نہی ہ۔
بچوں کو حسب ضورت میش ر
 ہم ذہت آگایہ ےک طریقوں بشمول یوگا اور مراقی جو کہ سائنیس طور تحقیق شدہ،
ر
ثقافت طور پر اثر پذیر رہی ان کو فراہم کرن ےک رلی اپن اسکولوں گ
ثبوت پر مبت اور
بڑھائی ےک۔
گنجائش کو
ر
افس اعیل گ زیر قیادت ،طلبا اور ان ےک
 ،Dr. Jawana Johnsonاسکول یک ثقافت ،فضا اور بہبود یک ر ر
اہل خانہ گ ہمہ کار معاونت کرن ےک رلی یہ کام ہمارے نظام ےک طریف کا ایک اہم حصہ بن جان گا۔
ر
می شگرم عمل کرنا ہ ،جو کہ
می ،ستون  4خاندانوں کو ہمارے حقیف رشاکت دار بنن ر
آخر ر
ازخود اور بذات خود اعتماد گ تعم ری ےک رلی ایک قوی راہ ہ۔
ہم سب کو ہمارے بچوں کو مزید موثر انداز تعلیم دین اور ان گ معاونت کرن ےک قابل بنان ےک رلی ہم
رہی ،ان گ مہارتوں کو نکھاریں۔ تحقیق
می ر
بنائی ےک کہ ہم اپن خاندانوں ےک ساتھ قریت رابےط ر
یقیت ر
می خاندائ
تعی کیا جاتا ہ ان ر
ےس ظاہر ہوتا ہ وہ تمام عناض جن ےس طلبا ےک مثبت نتائج کا ر
شمولیت ش فہرست ہ۔
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جانی رہی۔ ہم ر
والدین اپن بچوں کو ر
معلمی ےک طور پر جب ہماری مہارتوں کا مالپ
جانی رہی اسکول ےک
ر
انگی ہ :بچ نہ ضف تعلییم طور پر بلکہ جسمائ،
خاندانوں گ ترغیب ےک ساتھ ہوتا ہ تو یہ سحر ر
ر
ر
ہون رہی۔ ہم پالییس گ تشکیل اور طریق کار کو تمام سطوح پر
جذبائ اور سماج طور پر بیھ کامیاب
نہی دینا
می ایک اییس پالییس تشکیل ر
نافذ کرن ےک رلی خاندانوں ےک ساتھ مرصوف عمل ہوں ےک۔ ر
می خاندان طریق کار کا حصہ نہ ہوں۔
چاہتا جس ر
مہتممی ،اسکول ےک قائدین ،اور اسکول ےک دیگر
ہمارے خاندان اور برادری کو تقویت دین واال شعبہ،
ر
می خاندانوں گ آواز کو مستقل طور پر شامل کرن ےک
عمےل کو ان ےک اسکول گ مخصوص برادری ر
می والدین گ
طریقوں کو تالش کرن ےک رلی پیشہ ورانہ فروغ ےک ذریےع ان گ معاونت کریں ےک۔ اس ر
ر
قیادئ ٹیموں ،اور شہر پیما کونسلوں جییس انتظایم ساخت گ معاونت کرنا
انجمنوں ،PTAs ،اسکول گ
سکی جو ہمارے اسکولوں اور مجمویع طور پر نظام ےک
شامل ہ تاکہ یہ اییس پالییس گ سفارش کر ر
می ڈھالنا
رلی کارآمد ہو۔ اس کا مطلب یہ بیھ ہ کہ ہماری محکمئہ تعلیم گ ویب سائٹ کو ایےس انداز ر
می تجدید کرنا جو خانداںوں ےک رلی (استعمال کرنا) آسان ہو۔ می خاندائ اور اجتمائ
اور اس ر
شمولیت اور بٹوئ امور یک نائب چانسلر  Kenita Lloydگ زیر قیادت اس کام گ تکمیل کو دیکھن ےک
رلی نہایت ُپرجوش ہوں۔
ہمی نیو
ہمارے رلی چاروں ستونوں کو اور ہمارے ہر کام ےک تمام پہلوؤں کو مستحکم بنان ےک رلی ر
یارک شہر محکمئہ تعلیم کو مزید جوابدہ اور کارگزار بنان اور ان اقدار ےک رلی مزید عکاش کرن واال بنان
گ ضورت ہ جن ےک لی ہم ہر روز کام ر
کرن رہی؛ تنوع ،مساوات اور مشمولیت۔ ہم اس کام کو اپن نی
ر
دفی؛ جس گ قیادت تنوع ےک افش اعیل  Karine Apollonر
تشکیل کردہ  DEIر
کرن رہی ،اور ہمارے
ر
ر
میے بطور
ٹیمی کس طرح کام کرئ رہی اس گ مکرر تشخیص ےک ذریےع کریں ےک۔ ر
مرکزی دفی گ ر
نہی کر ر
سکی کہ آپ گ
می ن کہا تھا کہ اگر آپ اس بات کا مظاہرہ ر
چانسلر تقرری ےک اعالن ےک بعد ،ر
نہی ہونا چاہین جس گ وجہ
مالزمت ہمارے طلبا یا خاندانوں ےک رلی موثر ہ تو اس مالزمت کا وجود ر
می وضاحت کرتا ہوں :ہم اس بات کو
می کچھ ن چیت پیدا ہو گت تیھ۔ ر
ےس ہمارے مرکزی دفاتر ر
ر
یقیت بنان ےک رلی اپن مرکزی دفی کو دوبارہ منظم کریں ےک کہ ہم ٹیکس ادا کرن والوں گ ہر ایک پیت
ر
میی
می استعمال کر رہ رہی جبکہ یہ یقیت بنان ہون کہ ہم سب ،بشمول ر
( )Pennyکو ثمرآور انداز ر
ذات ،اور ہمارے طلبا اور خاندانوں ےک ساتھ براہ رست کام کرن واےل افراد اسکولوں گ خدمت کرن ےک
رلی کام کر رہ رہی۔
می اس بات کو یقیت بنانا شامل ہ کہ
ر
میا مقصد وسائل کو ہمارے اسکولوں ےک قریب تر النا ہ۔ اس ر
مہتممی ہماری اسکویل برادری ےک اضالع اور ہائ اسکولوں گ قیادت ےک اہم کام ےک رلی درست
ہمارے
ر
افراد رہی ،اور درست افراد ےک رلی مزید وسائل فراہم کرنا جب وہ اپن عہدے پر کام کر رہ ہوں۔
می اس وقت باضابطہ طور پر اعالن کرتا ہوں کہ ہم ایگزیکیٹیو مہتمم ےک عہدے کو ختم کر دیں ےک
ر
بغی افششایہ
کی ر
کیونکہ یہ ہمارے اسکولوں اور طلبا ےک رلی حسب ضورت قدر کا اضافہ ر
(بیوروکرییس) گ ایک سطح کا اضافہ کرتا ہ۔

9
)T&I 33875 (Urdu

اور ہم ہر مہتمم ےس اپت مالزمت ےک لی دوبارہ درخواست دین گ گزارش ر
کرن رہی تاکہ ہم یہ تشخیص
ر
اخیایع اسکولوں اور اسکول قائدین ےک ساتھ ساتھ ہمارے طویل ر
کر سکی کہ آیا یہ ہمارے ر
مدئ
ر
ر
ر
ر
معاش تحفظ ےک متعلقہ نیعزم گ معاونت کرن ےک رلی بہیین افراد رہی۔ ہم ایک ایےس طریف پر عمل رپیا
می برادری شامل ہو گ ،یہ پورے شہر ےس قائدین گ درخواست دین گ حوصلہ افزائ
ہوں ےک جس ر
ر
می معاونتوں کا
کرے گا۔ اس ےک عالوہ ،ہم ہائ اسکول کا ایک ایسا حقیف شعبہ تخلیق کریں ےک جس ر
نہی ہ۔
ایک ایسا نظام ہو گا جس کا وجود ف الوقت ر
می نہایت مؤثر تبدییل الن ےک
یقی ےس جانتا ہوں کہ ہمارے اسکولوں ر
می ر
می ،ایک بات تو ر
اور آخر ر
رلی ہمارا سب ےس بڑا موقع ہمارے اسکول ےک عمدہ قائدین ےک کام گ مکمل طور پر معاونت کرنا ہ۔
می اس حقیقت گ تصدیق
می دو مختلف اسکولوں ےک سابقہ پرنسپل ےک طور پر ،ر
گزشتہ  11سالوں ر
ر
ر
ر
بغی کرن رہی،
کرتا ہوں کہ پرنسپل حرصات زیادہ تر جو اخیایع کام کرن رہی وہ ان کو محکمئہ تعلیم ےک ر
ر
ر
می ہمارے نظام
نہی کرن رہی۔ یہ اخیایع قائدین وہ افراد رہی جو حقیقت ر
محکمئہ تعلیم گ وجہ ےس ر
کو تبدیل کرن گ کلید ر ر
تعمی کریں ےک جو خودمختاری گ
کھن رہی۔ اس رلی ہم ایک ایسا نظام ر
مخصوص سطح ےک ساتھ ایےس قائدین فراہم کرے جو حقیقت می ر
ر
روایت افششایہ گ
اخیاع کریں اور
ر
وجہ ےس گمراہ نہ ہوں۔
ہمارے پہےل ڈپت نائب چانسلر  Daniel Weisbergاور اسکویل قیادت ےک نائب چانسلر Desmond
میے ساتھ مل کر ان کوششوں پر کام کریں ےک۔
 Blackburnر
ماحاصل
یہ نیو یارک شہر ےک طلبا اور خاندانوں گ خدمت کرن ےک رلی وہ نظریہ اور قائم کردہ اہداف رہی جن ےک
می وضاحت کرتا چلوں ،یہ کارروائ کا آغاز ہ نہ کہ
می عہدبستہ رہی۔ لیکن ر
رلی میی  Adamsاور ر
معلمی ،ہماری یونیی ،برادری اور منتخب قائدین ےک
می طلبا ،خاندانوں،
اختتام۔ اب ر
ر
میی ٹیم اور ر
می تعلیم کو کس طرح
می شگرم عمل ہوں ےک کہ ہم اپن شہر ر
می بات چیت کرن ر
ساتھ اس بارے ر
تبدیل کر ر
سکی رہی۔ یہ طریق کار مسلسل چلتا رہ گا۔ شگرم عمیل جاری رہ گ ،کیونکہ ہمارے
دلچست رکھن واےل فریقی (اسٹیک ہولڈرز) گ بات سننا نہ ضف ر
بہیین طریقہ ہ ،بلکہ یہ واحد
ر
ر
سکی ےک۔
طریقہ ہ جس ےک ذریےع ہم مستقل بہیی ال ر
اشیاک ر
می جانتا ہوں میی  Adamsاور می جس نظرن کا ر
کرن رہی وہ جراٴت مندانہ اور جوشیال ہ،
ر
ر
الئی ےک کہ ہمارے خاندان ہمارے اسکولوں ےک
نہی ر
می بنیادی تبدییل ر
لیکن بتدری ج اقدامات اس بات ر
ر
رہی
رہی ،کھےل ر
می کیسا محسوس کرن رہی۔ ہم پہےل یہ ےس ایک قوی آغاز کر چےک رہی ،محفوظ ر
بارے ر
ر
تعمی کریں ےک۔
ےک شکرگزار رہی ،اور ہم اس ابتدائ پیشفت (گ بنیاد) پر اس نی اعتماد گ بحایل گ ر
می ،جیےس کہ کوئ بیھ اچھا استاد کرے گا ،مجھے ان شہ شخیوں کا خالصہ کرن دیں کہ ہم اس
آخر ر
چی پر کام کریں ےک:
کام کو انجام دین ےک رلی ایک ساتھ مل کر کس ر
 .1اپت تنظیم کو یکساں رو کریں اور ہر ایک گ توجہ اسکولوں گ معاونت پر مرکوز کریں۔
 .2پیدائش ےس پانچ سالہ بچوں ےک رلی اعیل معیار گ نگہداشت اور تعلیم گ فروغ دیہ۔
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می ےس ہر ایک
 .3ثابت شدہ صوتیات پر مبت تعلیم کو استعمال کرنا تاکہ ہمارے طلبا ر
تیشے گریڈ تک مطالعہ کرن ےک قابل ہوں۔
می  dyslexiaاور دیگر امراض گ نشان دیہ کرن ےک رلی جانچ ےک نی
 .4ابتدائ عمر ر
سکی۔
می عالج کر ر
طریقوں کو اپنانا تاکہ ہم ان کا مزید موثر انداز ر
غی نفیع شعبوں ےک ساتھ ہر ایک اور تمام طلبا
 .5رشاکت داروں ےک ساتھ نخ طور پر اور ر
ےک لی طویل ر
ر
معاش تحفظ کو یقیت بنان واےل نسبتا اہم اہداف ےک ساتھ نی اور
مدئ
ر
مستحکم تعاون کو تشکیل دینا جبکہ یہ عزم کرنا کہ ہر طالب علم ہائ اسکول ےس
ڈپلومہ ےک ساتھ اور ایک اچیھ مالزمت اور طرز معاش گ راہ پر جان گا۔
بہیین طریقوں کا ر
 .6ر
اشیاک کرن اور ایک دوشے ےس سیکھن ےک رلی ہمارے اسکولوں گ
می اضافہ کرن ےک رلی ٹکنالوج کا استعمال کرنا۔
قابلیت ر
ر
 .7اس صدمائ عالیم وبا ےک دو سال ےک بعد ہمارے طلبا اور خاندانوں گ سماج اور
ر
تعمی کرنا۔
جذبائ ضوریات کو پورا کرن ےک رلی کامیاب آغاز کاریوں گ ر
می ن جس بارے
ہمی فوری طور پر اپن خاندانوں کو واپس النا ہ۔ ان گ رشاکت ےک ساتھ ،ر
دیکھئی ،ر
ر
می مدد کرے گا۔
کرن
تعمی
گ
ا
ز
اج
بنیادی
ےک
اعتماد
ہمی
یہ
ہ
گ
بات
آج
می
ر
ر
ر
ر
ر
می ےس ایک فرد ن
می ایک دوشے پر اعتماد کرنا شامل ہ۔ یہاں پر جو لوگ کام کرن رہی ان ر
اور اس ر
می
می اور جن خاندانوں ےس انہوں ن بات گ ہ ان ر
کچھ روز قبل مجھے بتایا ہ کہ ان کو اس عمارت ر
می تبدیل کرن کا آغاز کر دیا
امید گ ایک نت کرن نظر آئ ہ۔ ہم ن اپت ثقافت کو ایک مثبت انداز ر
آئی ہم کام رشوع کریں!
ہ ،اور ہم ن ابیھ ضف آغاز کیا ہ! اسلی ر
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