متخصص تدریس
اور خدمات
سنگین مسابقتوں سے دوچار طلبا کے لیے

کنڈرگارٹن طلبا کو خدمات فراہم کرنے والی ضلع
 75کالسوں میں شامل ہیں:

ضلع 75
شہر پیما پروگرامز
سنگین مسابقتوں سے دوچار طلبا کے
لیے متخصص پروگرامز
کنڈر گارٹن میں داخل ہونے والے طلبا
کے اہل خانہ کے لیے

معلومات
 ,Corinne Rello-Anselmiڈپٹی چانسلر
شعبہ برائے خاص تعلیم اور طالبانہ معاونت
طالبانہ معاونت

 ,Ketler Louissaintمہتمم
ضلع 75

خاص کالس،
 12:1:1شرح
 12طلباایک استاد-ایک معاون پیشہ ور

ایسے طلبا کو خدمات فراہم کرتی ہے
طرز عمل کو منظم
جنکی تعلیم اور  /یا
ِ
کرنے کی ضرورت تدریسی طریق کار
میں خلل اندازی پیدا کرتی ہیں۔ انکو
اضافی بالغانہ اعانت اور متخصص تدریس
درکار ہے جسے بہترین طور پر ایک خود
مکتفی ماحول میں سرانجام دیا جاسکتا ہے۔

خاص کالس،
 8:1:1شرح
 8طلباایک استاد-ایک معاون پیشہ ور

ایسے طلبا کو خدمت فراہم کرتی ہے
جنکی ضروریات سنگین اور دیرینہ ہیں
اور جنکو مسلسل ،گہری نگرانی ،کافی
زیادہ حد تک انفرادی توجہ ،مداخلت اور
طرز عمل کی نگرانی اور ساتھ ساتھ
جامع
ِ
اضافی بالغانہ امداد درکار ہو۔

خاص کالس،
 6:1:1شرح
 8طلباایک استاد-ایک معاون پیشہ ور

ایسے طلبا کو خدمات فراہم کرتی ہے
جنکی زیادہ تر شعبوں میں بشمول تعلیم،
سماجی اور  /یا افراد کے مابین فروغ،
جسمانی نشوونما اور انتظام و انصرام کی
کافی شدید ضروریات ہوں۔ کالسیں جامع
انفرادی پروگرامنگ ،جاری بالغانہ
نگرانی ،اور جب عام متخصص طرزعمل
انتظام و انصرام پروگرام کی نشان دہی کی
گئی ہو ،اور ایک گویائی  /لسانی معالجے
کا پروگرام (جس میں افزوں کار  /متبادل
اظہار و ابالغ شامل ہوسکتا ہے) فراہم
کرتی ہیں۔

خاص کالس،
 12:1:4شرح
 12طلباایک استاداسکے عالوہ ،ایکمعاون پیشہ ور
ہر تین طلبا کے لیے

متعدد معذوریوں کے حامل طلبا کو خدمات
فراہم کرتی ہیں جن میں محدود لسانی،
تعلیمی اور خودمختار فعالیت کی قابلیت نہ
رکھنے والے طلبا شامل ہو سکتے ہیں۔
کالسیں بتدریج ذہنی اور جمسانی نشو ونما
کے ذرائع اور عالج کا پروگرام فراہم
کرتی ہیں جن میں روزمرہ زندگی کی
صالحیتوں کی تربیت ،ابالغی صالحیت،
حسی تحریک اور معالجی مداخلتیں شامل
ہیں۔

ضلع  75مختلف نوعیت کے ماحول میں مسابقتوں سے
دوچار طلبا کے لیے تعلیمی معاونت فراہم کرتا ہے ،جن
میں اوٹیزم اسپیکٹرم مرض یا سنگین عقلی معذوری،
جذباتی اضطراب ،حسی نقائص اور  /یا متعدد معذوریوں
والے طلبا شامل ہو سکتے ہیں۔
ذیل میں نشان دہی کردہ شعبوں میں اضافی خدمات فراہم
کی جاتی ہیں :دولسانی تعلیم ،انگریزی بحثیت دوسری
زبان ( ،)ESLسفر کرنے کی تربیت ،روز مرہ زندگی کی
سرگرمیاں ( ،)ADLجیسے مناسب ہو۔
ضلع  75سنگین سماعتی اور /یا بصری نقائص والے
طلبا کے لیے خاص کالس خدمات فراہم کرتا ہے۔ تمام تر
اسکولی دن کے دوران متخصص ساز و سامان اور متعلقہ
خدمات کو نصاب سے ہم آہنگ کیا جاتا ہے۔ ان خدمات میں
علم سماعت ،امدادی ٹکنالوجی ،اشاروں کی زبان کی
ترجمانی ،واقفیت اور حرکت کرنے میں مدد اور بریل شامل
ہیں۔

خاندانوں کے ساتھ شراکت
ضلع  75کا ہدف خود مختاری میں اور طلبا کی قابلیت
بڑھانے کے مواقع میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنا ہے۔
ہم تمام طلبا کے لیے بہترین نتائج کو یقینی بنانے کے لیے
خاندانوں کے ساتھ شراکت داری کرتے ہیں۔

[]rev 8/17

)T&I-26545 (Urdu























Julio Morales
(718) 823-5684
Venera Celentano
(718) 904-5750
Dawn Zerbo
(718) 561-2052
Saturine Packer
(718) 893-6813
Lorey Negron
(718) 960-4400
Simone Sanchez
(718) 388-4800
Dorothy Collins
(718) 855-6838
Hansraj Soodoosingh
(718) 385-6200
Denise Ramos
(718) 891-3600 ext. 0




 کے پروگراموں75 کنڈر گارٹن کے طلبا کے لیے ضلع
کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ہمارے تقرری
 پر رابطہ کریں۔212-802-1578 کے دفتر سے





 کا دورہ کریں75 ضلع
اگر آپ دورہ کرنا چاہتے ہیں تو ذیل میں
ہمارے کچھ کنڈر گارٹن مقامات درج ہیں۔
ہمارے عملے اور ہمارے پیش کیے جانے
والے مختلف پروگراموں کو دیکھنے کا وقت
لینے کے لیے رابطہ کریں۔
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Barbara Henderson
(212) 369-2227
Sarah Scheffler
(212) 563-4886
Tamar Weinreich
(212) 876-1829
Jamela Mack
(212) 579-3788
Jacqueline Berman
(718) 264-0916
Harriet Siegel
(718) 464-4555





 کی کالسیں پورے شہر کے اجتمائی اسکولوں اور75 ضلع
خود مکتفی اسکولی عمارتوں میں ہوتی ہیں۔ اجتمائی اسکولوں
 کی کالس کی وضاحت بطور75 میں ضلع
 کاP169M “ کی جاتی ہے جہاںP169M@P102M”
 میں ایک ضلع102 مطلب مین ہیٹن میں واقع پبلک اسکول
 پروگرام ہے۔75







































Katie McLaughlin
(718) 380-1247
Natisha Singh
Tabitha Judge
￼718)224-0490
Florence Gorsky
(718) 984-9800
Susan Di Scala
(718) 816-8897

Barbara Hanson
John Siracuse
Shanie Johnson
Lourdes Mendez
Shante Chunn
Michele Thornton-Mannix
Rudy Giuliani
Nira Schwartz-Nyitray
Denise D’Anna
Greg Soulette
Greg Soulette
Susan Finn
Barry Daub
Marcy Berger
Kathy Posa

2750 Lafayette Avenue
Bronx, NY 10465
850 Baychester Avenue
Bronx, NY 10475
770 Grote Street
Bronx, NY 10460
1330 Bristow Street
Bronx, NY 10459
1780 Dr. M.L.K. Blvd.
Bronx, NY 10453
370 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11206
51 St, Edwards Street
Brooklyn, NY 11205
110 Chester Street
Brooklyn, NY 11212
2929 West 30th Street
Brooklyn, NY 11224
144 East 128th Street
New York, NY 10035
281 Ninth Avenue
New York, NY 10001
315 East 113th Street
New York, NY 10029
466 West End Avenue
New York, NY 10024
196-25 Peck Avenue
Fresh Meadows, NY 11365
222-21 Jamaica Avenue
Queens, NY 11428

P010X@P304X
P176X@P178X
P188X@P034X

برونکس



جائے/اسکول
وقوع

P352X@P134X
P723X@P338X
P141K@P380K
P369K@P067K
P396K@P396K

بروکلن



پتہ

P771K@P329K
P138M@P030M
P138M@P033M
P169M@P102M

مین ہیٹن



پرنسپل

P811M
P004Q@P179Q
P177Q@P295Q

Richard Marowitz

32-52 37th Street
Queens, NY 11103

P255Q@P397Q

Jacqueline Zaretsky

200-01 42nd Avenue
Bayside, NY 11361

P993Q@P130Q

Florence Gorsky

15 Fairfield Street
Staten Island, NY 10308

P037R@P037R

Paulette Benevento

91 Henderson Avenue
Staten Island, NY 10301

P373R

کوئنز

12:1:1

رابطہ

اسٹیٹن آئلینڈ

8:1:1




6:1:1

عام تعلیم کالس رومز
اجتمائی اسکول عمارت میں واقع خاص
کالسوں میں
متخصص اسکولوں کی خاص کالسوں
میں
 ہسپتالوں میں اور گھر پر،ایجنسیوں

پروگرام

12:1:4

 کے طلبا کو ذیل میں بھی خدمات فراہم کی جا75 ضلع
:سکتی ہیں

