آج یہ  3آسان اقدامات می اندراج کرائی!
قدم  nyc.gov/SummerRising :1پر جائی

●
●
●

سمر رائزینگ اندراج پورٹل پر جان ےک لی لنک کو
کلک کریں۔ ←
نیویارک شہر ےک تمام موجودہ  K-8گریڈز طلبا
( 2021-2022تعلییم سال) اہل ہی۔
اوپر دائی جانب ،آپکو درخواست کا ترجمہ کرن کا
انتخاب نظر ان گا۔
اگر آپکو ر
انٹنیٹ تک رسائ می مدد درکار ےہ ،اپن
اسکول ےک والدین رابطہ کار ےس رابطہ کریں۔

قدم  :2اپن معلومات درج کریں
● اپنا ای میل پتہ شامل کریں تاکہ ہم آپکو نشست یک تصدیق بھیج سکی۔ اگر آپ کا ای میل پتہ نہی ےہ تو اپن اسکول ےک
والدین ربط دہندہ ےس رابطہ کریں۔
● اگر آپکا بچہ ایک پبلک اسکول طالب علم ےہ ،انکا  9اکائ طالب علم  IDنمٹ درج کریں۔ آپ یہ نمٹ اپن بچ ےک رپورٹ
کارڈ پر دیکھ سکی ہی یا اپن اسکول ےس رابطہ کریں۔

قدم  :3اپن بچ ےک لی ایک سمر رائزینگ سائٹ منتخب کریں
● آپ اپن بچ ےک لی کوئ بیھ دستیاب اسکول مقام منتخب کرسکی ہی – درخواست می رصف دستیاب نشستوں واےل
ے
ے
مقامات نظر آئی ےک۔ درخواست می اس مقام ےک ساتھ کام کرن وایل برادری می قائم تنظیم ( )CBOبیھ درج ہویک۔
نشستی محدود ہی ،اسلی ہم آپیک جلد از جلد اندراج کروان یک حوصلہ افزائ کرن ہی۔
ر
● آپ ایک طالب علم ےک لی ایک مرتبہ درخواست دے سکی ہی اور جب آپ 'جمع کروائی' پر کلک کریں ،آپیک رجسٹیشن
ے
ے
حتیم ہویک۔ براہ مہربائ درستیک کو یقین بنان ےک لی اپن جوابات کو دوبارہ دیکھی۔
● اگر آپکا ایک اور بچہ ےہ ،کلک کریں" :ایک اور طالب علم شامل کریں" اور طریق کار کو دہرائی۔

ے
ے
جب آپ اندراج کروالی ےک ،آپکو سمر رائزینگ می اپن بچ یک نشست یک تصدیق یک ای میل موصول ہویک CBO ،فارم
ےک ایک لنک ےک ساتھ جو آپکو پروگرامنگ ےک پہےل دن ےس قبل مکمل کرنا ہوگا۔ آپکا  CBOپروگرام عملہ آپ ےس ان فارمز
کو مکمل کرن اور جمع کرن ےک لی رابطہ کرے گا۔
سواالت ہی؟ مدد یک ضورت ےہ؟ براہ مہربائ اپن اسکول می والدین رابطہ کار ےس رابطہ کریں 311 ،کو کال کریں ،یا
ای میل کریںsummer@schools.nyc.gov :

ے
کرسکی۔
موسم گرما می دیکھن کا انتظار نہی
ہم آپکو
ِ
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