WILLIAM HARRINGTON, DIRECTOR
CENTRAL OFFICE OF HOME SCHOOLING
SEVENTH AVENUE, 7TH FL. NEW YORK, NY 10001 333

ی
جوالئ2019 ،
1
عزیزی والدین  /رسپرست:
ے
ر
ے
بچ کو گھر پر تعلیم ےک ںلی
می آپ کا ں
خت مقدم کرتا ےہ۔ یہ خط آپ یک تعلییم سال  2019-20ں
مرکزی دفت برائ گھر پر تعلیم تعلییم سال  2019-20ں
می اپن ے
ے
ے
ے
ر
ے
ے
می مدد کرئ ےک ںلی معلومات فراہم کرے گا۔ اس بات کو یقین بنان ےک ںلی کہ آپ کا بچہ نیو یارک ریاست محکمئہ تعلیم ()NYSED
رجست کروائ (یا جاری رکھن) ں
ے
ے
کروائ مطلوب ںہی۔
کمشت ےک ضابےط ےک حصہ  100.10ےس مربوط تعلیم موصول کرے ،آپ ےس پورے تعلییم سال ےک دوران متعدد فارم جمع
ےک
ے
ے
ے
می ںہی۔ ان فارموں کو
می ہم ن ہر ایک فارم یک نقل فراہم یک ےہ۔ فارموں یک فہرست اور جمع کروائ یک آخری تواری خ ذیل ں
آپ یک مدد کرئ ےک ںلی ،اس پیکٹ ں
ے
بچ ےک والدین یا رسپرست یک ذمہ داری ےہ۔
وقت پر اور  NYSEDےک کمشت ےک ضابےط ےک حصہ  100.10ےک تقاضوں ےک مطابق جمع کروانا ہر ایک ے
آخری تاری خ*
ی
جوالئ:2019 ،
1
 15اگست:2019 ،
نومب:2019 ،
15
ر
 31جنوری:2020 ،
 15اپریل:2020 ،
 30جون:2020 ،

مطلوبہ فارم
دیکھی]
کروائی [حصہ )100.10 (b
ارادے کا خط جمع
ں
ں
یکھی]
گھر پر تعلیم کا انفرادی منصوبہ ([ )IHIPحصہ)100.10 (c
ں
کروائی
سہ مایہ رپورٹ  #1جمع
ں
کروائی
سہ مایہ رپورٹ  #2جمع
ں
کروائی
سہ مایہ رپورٹ  #3جمع
ں
کروائی
سہ مایہ رپورٹ  #4اور ساالنہ تشخیص جمع
ں

ے
*مرکزی ر
کروائ یک اصل
دفت بر ےائ گھر پر تعلیم یک جانب ےس تجویز کردہ تواری خ یک نشان دیہ کرتا ےہ۔ والدین  IHIPےک آخری صفچ پر سہ مایہ رپورٹوں کو جمع
ے
ر
ے
می داخل ہوئ واےل طلبا
تعی کر سکی ںہی ،سہ مایہ رپورٹوں کو چار یکساں وقفوں بھیجنا الزیم ےہ۔ تعلییم سال ےک دوران گھر پر تعلیم پروگرام ں
آخری تواری خ کا ں
ے
چاہین۔
انی یک مناسبت ےس ہونا
ےک ںلی رپورٹوں یک تعداد کو گھر پر تعلیم ےک دور ں
می شامل ےہ ،اگر ان کا نام ڈاک ےک لیبل پر غلط ےہ تو براہ
می ایےس یہ شامل ہونا الزیم ےہ جیےس یہ ہمارے ریکارڈز ں
بچ ےک ً نام کو تمام دستاویزات ں
آپ ےک ے
ہمی فورا مطلع کریں۔
کرم ں
ے
آگ کیا کرنا ےہ:
ی
آپ ےک بچ ےک لی گھر پر تعلیم کو جاری ( یا ررسوع) ے
جوالئ 2019 ،تک جمع کروانا الزیم ےہ۔
کرئ ےک ںلی آپ ےک ںلی تعلییم سال  2019-20ےک ںلی ارادے کا خط 1
ں
ے
ے
ے
ر
مہربان ے
بھیجی۔ بطور متبادل ،آپ تمام دستاوزات کو مرکزی دفت برائ گھر پر تعلیم ےک پاس ای میل ےک ذریےع
اپن ارادے ےک خط کو درج ذیل رپن پر بذریعہ ڈاک
بر ےائ
ں
ر
می
می اور ساالنہ تشخیصات ں
 homeschool@schools.nyc.govپر جمع کروا سکی ںہی۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ارادے ےک خط ،سہ مایہ رپورٹس IHIP ،ں
نہی کیا جا سکتا ےہ۔
شامل مطلوبہ فارمز کو بذریعہ فیکس قبول ں
Central Office of Home Schooling
Seventh Avenue, 7th Fl. New York, NY 10001 333
تشیف ال ے
ے
ر
ر
می ر
می ر
ن ےس قبل براہ کرم ذیل
مقررہ وقت ںلی ں
تشیف الن واےل ان والدین ےک ںلی ہمارے اوقات کار بطور خدمت ںہی جن ےک سواالت ںہی۔ دفت ں
بغت دفت ں
کو نوٹ کریں:




تشیف ال ے
ے
ن ےس قبل براہ کرم ے
نہی تھے۔ ر
بنائی۔
اپن تمام دستاویزات یک کاپیاں ں
ہم آپ ےک دستاویزات یک نقل بنان ےک قابل ں
ے
ر
ر
بچ ےک درمیان ںہی۔ دفت برائ گھر پر تعلیم اسکول یک تعطیالت ےک تمام ایام اور ہفتہ /
دفت ےک اوقات ںپت تا جمعہ صبح  9:00تا سہ پہر  3:00ے
ر
اتوار کو بند ہوئ ںہی۔
چاہن ںہی تو مقررہ وقت ے
ر
لین ےک ںلی براہ کرم  )917(-339-1750پر رابطہ کریں۔
مشت ےک ساتھ مالقات کرنا
اگر آپ ایک رہنما ں

ے

جائیhttps://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/home- :
اضاف معلومات ےک ںلی بر ِاہ کرم ہماری ویب سائٹ پر
ں
schooling
آپکا شکریہ،
William Harrington
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