 22جون2022 ،
عزیزی اہل خانہ،
نیویارک شہر اسکولز چانسلر بنن ےک چھہ مہین بعد ،می انتہائ شکرگزار محسوس کررہا ہوں جیےس جیےس ہم تعلییم
سال ےک اختتام کو پہنچ رہ ہی۔ وقت ےک اس مختص عرےص می ،آپ ن ہمارے خاندانوں کو ہمارے طلبا ےک لی ملکر
کی جان وال فیصلوں می ایک رشاکت دارین بنان ےک میے تصور کو حقیقت بنان کا آغاز کرن می میی مدد ک ہ۔ آپےک
تبصات اسکولوں می ہمارے کی جان وال ہر کام می مدد کرن ہی ،اور ہم سب فرق کو دیکھ سکی ہی۔
اس وقت ےک بارے می سوچی جب  3جنوری کو می ن آغاز کیا تھا ،اومنیکورن ک لہر عروج پر تیھ ،جب ہماری
حاضی ک رشح ضف  65فیصد تیھ۔ ہم ن تحفظ کو بہی بنان ےک لی مختلف اقدامات نافذ کی تھے "جےس محفوط
رہی ،کھےل رہی" کہا گیا تھا۔ اس می ٹیسٹنگ می اضافہ اور ہمارے طلبا ےک لی انتہائ کامیاب آن سائٹ ویکسینیشن ک
فراہیم شامل تیھ۔
جنوری ےک اختتام پر اور اسےک بعد بیھ جاری ،ہماری حاضی تقریبا  90فیصد پر واپس آگئ ہ۔ عالیم وبا ےک پیدا کرتا
بربادی اور صدم ےک دو ےس زیادہ سالوں ےک بعد ،ہمارے خاندان ،طلبا ،اور عملہ مستقل مزاج اور اس تعلییم سال کو اتی
ٰ
اعل پیمان پر اختتام تک پہچان می بہت زیادہ تحسی ےک مستحق ہی۔
حالیہ مہینوں می ہم ن جن آغازکاریوں کا اعالن کیا ہ وہ ہمارے خاندانوں ک جانب ےس تبصات کا نتیجہ ہی اور انہی
انک رشاکت می تیار کیا جان گا۔ اس می ہماری بہی بنائ گئ خواندک ک تدریس اور ڈسلیکسیا مداخلتی ،تحفظ کو بہی
بنان ےک لی تشدد می خلل اندازی پروگرامنگ ،قابل اور ہیمند پروگراموں می توسیع شدہ رسائ ،اور ہائ اسکول ےک طلبا
کو مالزمت ک جگہوں ےک لی قابل قدر صالحیتی حاصل کرن ےک قابل بنان ےک لی مختلف نئ کوششی شامل ہی۔
ہم اپن خاندانوں پر انحصار کررہ ہی کیونکہ می ن بطور ایک نیویارک شہر معلم ےک اپن زندک بھر ےک کرئیےس سیکھا
ہ کہ بہیین خیاالت اور کامیاب ترین آغازکار خاندانوں ےک ساتھ بات چیت ےس سامی آن ہی۔ آپ اپن بچوں ک ضوریات
اور اپن اسکولوں ک تقویتوں اور کمزوریوں ےس کیس ےس بیھ زیادہ واقف ہی۔ می ہمارے اسکول نظام می ہر ایک کو
ہدایت کررہا ہوں کہ انہی خاندانوں ےک ساتھ سنجیدک ےس مصوف عمل ہون اور انک تشویشات کا موٴثر طور پر جواب
دین ک ضورت ہ۔ اب مزید کوئ بڑی تبدیلیاں ہمارے خاندانوں ےس پہےل ُپرمعئ تبصات لی بغی نافذ نہی ک جائی ک۔
ان وجوہات ک بنا پر ،ہم اپن اسکول نطام کو بہی بنا رہ ہی اور ہمارے قائدین ےک ساتھ ابالغ ےک واضح ذرائع کھول رہ
ہی۔ اس می ہمارے مقایم مہتممی اور اسکول پرنسپل کو بااختیار بنانا ہ تاکہ خاندان ذمہ دار افراد ےک ساتھ زیادہ براہ
راست اور باآسائ ابالغ کرسکی۔ حالیہ ہفتوں می ،تمام شہر می خاندانوں کو ٹاؤن ہالز می نیویارک شہر پبلک اسکول
مہتمم ےک  45عہدوں ےک فائنلسٹس ےس ملی کا موقع مال ہ یہ یقیئ بنان ےک لی کہ سب ےس زیادہ اہل اورموٴثر افراد اس
اہم عہدے کو ُپر کریں۔ آپےک تبصات کا شکریہ ،می ُپراعتماد ہوں کہ آپ اپن ضلع ےک نی قائد ےک بارے می ُپرجوش ہونےک
 1جوالئ ےس رشوع؛ آپ  schools.nyc.gov/about-us/leadership/district-leadershipپر مزید جان سکی ہی۔
مجھے امید ہ کہ آپ اتفاق کریں ےک کہ ہم ُسن رہ ہی ،ہم آپ کو ُسن رہ ہی ،اور ملکر ہم نیویارک شہر اسکولوں
ُ
ےک لی ایک نیا مستقبل تعمی کررہ ہی۔ جب آپ موسم گرما ےس لطف اندوز ہورہ ہوں ،می امید کرتا ہوں کہ آپ اور
آپ ےک بچ ان تمام بہیین ثقافئ اور تفریح مواقع ےس فائدہ اٹھائی ےک جو یہ شہر پیش کرتا ہ۔
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ایک لطف اندوز اور محفوظ موسم گرما ےک لی نیک تمنائی۔ بہیین وقت آن واال ہ جیےس جیےس ہم تعلییم سال
2022-23ک جانب بڑھی ےک۔
مائل بہ پرواز،

David C. Banks
نیویارک شہر اسکولز چانسلر
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