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  T&I 34060 NYC DOE Family Update Letter (Urdu) 

 نیویارک شہر پبلک اسکولوں میں کیا ہورہا ہ  
 

 

 

এই নথি বা ডক্য / اعرض هذه الوثيقة باللغة العربية ুমেন্টটি বাাংলায় দেখযন / 
查看本文件的中文版 / Consultez ce document en français / Gade dokiman sa a an kreyòl ayisyen / 

 이 문서를 한국어로 보기 / Consulte este documento en español / 

 /  Перевод документа на русский язык / يہ دستاويز اردو ميں مالحظہ کريں

schools.nyc.gov/messagesforfamilies 

 

 2022اپریل،  11 
لیے یہ تجدید موسِم گرما  ، اور یہ کہ نیو یارک   2022خاندانوں ےک  میے تعلیم اور تعلییم تقویتی مواقع ےک بارے میے اہم معلمومات فراہم کرتی ہے

۔ اپریل   15شہر اسکول رسوے کو    ےس پہےل مکمل کرےک آپ کس طرح اپنے بچے ےک اسکول کو اہم تبرصات فراہم کرسکیی ہیے
 

 مندرجات: 
 

 8: کنڈرگارٹن تا گریڈ 2022سمر رائزینگ  •

o  :سمر رائزینگ جائزہ 

o  درخواست کس طرح دیں 

o ( انفرادی تعلییم پروگرامIEPs اور )منصوبے رکھنے واےل طلبا   504 

 اور اوپر ےک گریڈز   9گرمیوں میں پروگرامنگ گریڈز   •

o تعلییم بحایل 

o کالج اور طرِز معاش یک منصوبہ بندی 

 نیو یارک شہر اسکول رسوے  •

o توسیع کردہ آخری تاری    خ 

 

 8: کنڈرگارٹن تا گریڈ 2022سمر رائزینگ 
 

 سمر رائزینگ جائزہ: 
اکت،  DYCDنیویارک شہر محکمئہ نوجوانان اور اجتماتی فروغ دیہ پروگرامز )   ( اور DOEنیویارک شہر محکمئہ تعلیم )  ے رسر   سمر رائزینگ( ےک مابیے

ی اور مڈل اسکول ےک طلبا کو ُپرلطف، ثقافتی طور پر ہم آہنگ، عمیل تجربات ےس مربوط کرے گا جو انیک تعلییم، سماجے اور جذباتی    الیمنٹر

۔    
ے

 صالحیتوں کو مستحکم کریں ےک

 

لیے کھال ہے جو کنڈرگارٹن تا گریڈ   مفتسمر رائزنگ   ، اسلیی    8ہے اور نیویارک شہر ےک کیس بیھ موجودہ طالب علم ےک  ۔ نشستیے محدود ہیے میے ہے

لیے جلدی درخواست دیں۔ وہ طلبا جنہیے انےک  کہ وہ اپنے ترجییح مقام پر ایک نشست محفوظ کربے ےک 
ے

 ہم خاندانوں یک حوصلہ افزاتی کریں ےک

۔ پروگرام  اسکول یک جانب کت کرنا مطلوب ہے انہیے ایک نشست یک ضمانت ہے وع ہوگا اور   جوالئ    5ےس گرمیوں میے رسر پیں تا جمعہ، صبح کو رسر

جوالتی اور اگست ےک مہینوں میے منعقد ہوگا۔ طلبا کو مفت ناشتہ اور دوپہر کا کھانا )لنچ( فراہم کیا جائی گا، سہ پہر    بجے  6:00بجے تا شام   8:00

لیے دستیاب ہوگا، بمع گریڈز  میے درخ لیے چھہ ہفتوں ےک  ۔ سمر رائزینگ تمام طلبا ےک 
ے

لیے ایک    K–5واست کربے پر اسنیکس دستیاب ہونگ طلبا ےک 

۔  nyc.gov/SummerRising تعلییم تقویت ےک ساتویں ہفیی ےک۔  پر مزید جانیے
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 طرح دیںدرخواست کس 

لیے سمر رائزینگ یک درخواست اپریل  14 وع، آپ اپنے بچے کا اندراج کروابے ےک  ۔  پر  nyc.gov/SummerRising ےس رسر جمع کروا سکیی ہیے

۔ اکاتی آتی ڈی نمٹے کا پوچھا جائی گا، جو اگر  9درخواست میے آپگ طالب علم ےک    آپکو معلوم نہیے ہے تو آپ اپنے اسکول ےس ےل سکیی ہیے

 

۔  اپتے ترجییح تقر   لیے نشستیے دستیاب ہیے لیے درخواست دے سکیی ہیے جس میے آپگ بچے یک گریڈ سطح ےک  ری  آپ کیس بیھ سمر رائزینگ مقام ےک 

۔ اندراج کر  لیے آپکو جتتے جلد ممکن ہو درخواست دیتے چاہینی  بعد، آپ اپتے نشست یک تصدیق یک ای میل موصول  کو یقیتے بنائے ےک 
ً

وابے ےک فورا

لیے علحیدہ درخواست جمع کرواتے الزیم ، براِہ مہرباتے توجہ کریں کہ آپکو ہر ایک ےک  ۔ اگر متعدد طلبا کا اندراج کروا رہے ہیے
ے

۔  کریں ےک  ہے

 

، اپنے اسکول ےک والدی پر    summer@schools.nyc.gov ن رابطہ کار ےس رابطہ کریں یااگر آپگ سواالت ہیے یا درخواست میے مدد درکار ہے

 ای میل کریں۔ 

 

 منصوبے رکھنے واےل طلبا 504( اور IEPsانفرادی تعلییم پروگرام )
یا ہرائزن پروگرامز میے    ASD Nest، خاص کالس یا  ESYماہ / توسییع تعلییم سال )  12وہ طلبا جو   ( پروگرامز: ESYمہینہ / توسییع سال )  12

کت کربی ہیے وہ انےک  یا گرمیوں ےک پروگرام ےک مقام پر موصول کریں   75، ضلع  )(ESYپر مجوزہ پروگرام اور خدمات ایک توسییع تعلییم سال  IEPرسر

۔ والدین اپنے بچوں کا توسییع دن 
ے

لیے مزید  ےک ۔  ہم ان خاندانوں ےک ساتھ ان یک ترجیحات ےک 
ے

تقویتی تعلییم رسگرمیوں میے بیھ اندراج کرواسکیے ےک

۔ 
ے

 معلومات ےک ساتھ رابطہ کریں ےک

 

، جیےس معاون پیشہ وران یا نرس، وہ انہیے اپتے انفرادی ضے  سہولیات:  لیے معاونتیے مطلوب ہیے کت ےک  وریات ےک  وہ طلبا جنہیے سمر رائزینگ میے رسر

۔ 
ے

 مطابق موصول کریں ےک

 اور اوپر ےک گریڈز  9گرمیوں میں پروگرامنگ گریڈز   
 

 تعلییم بحال 
۔ 

ے
لیے لچکدار گرمیوں ےک شیڈول تیار کریں ےک  ےک مطلوبات، تعلییم رسعت، اور کالج یک تیاری میے معاونت ےک 

ے
طلبا کو   ہاتی اسکولز بیھ سندیافتیک

وریات یک  لیے  سابقہ فیل ہوبی کوررسے یک تالفے کا موقع مےل گا، تعلییم اور سماجے جذباتی اعانت ےک ساتھ جو بڑی عمر ےک طلبا یک یگانہ ضے تکیمل ےک 

۔ ہاتی اسکول طلبا کو سمر پروگرامنگ میے اندراج کروابے کا طریق کار  نگ پروگرام ےس مختلف ہے اور آپگ بچے ےک    K–8تشکیل دی گتی ہیے ے سمر رائٹے

۔   اسکول ےک ذریےع منظم کیا جاتا ہے

 

 کالج اور طرِز معاش یک منصوبہ بندی  
، ہاتی اسکول طلبا کو ایک موسم گرما ےک مواقع میے حصہ لینے کا موقع مےل گا جو ایےس پروگراموں جیےس موسِم    100,000ریکارڈ   اس موسِم گرما میے

۔   لیے مالزمت پروگرام اور کالج ناؤ ےک ذریےع کالج اور طرزمعاش یک راہوں میے معاونت کربی ہیے  گرما میے نوجوانوں ےک 

 

ےک ذریےع گرمیوں میے کام اور طِرِز معاش ےک فروغ   SYEPفے الوقت ہاتی اسکول ےک طلبا  :( SYEPموسِم گرما میں نوجوانوں ےک لیں مالزمت پروگرام )  

، نیویارک شہر ےک   ۔   24ےس    14ےک مواقع یک تحقیق کرسکیی ہیے لیے کھال ہے  سالہ نوجوانوں ےک 

SYEP  جائی مالزمت ، یک صالحیتوں کو فروغ دینی ہیے اور تعلییم    میے حصہ لینے واےل طلبا اپتے دلچسپیوں اور طرز معاش یک راہیے تالش کربی ہیے

، شہری اور قائدانہ صالحیتوں کو افزودہ کربی ہیے  ۔  —تجربات میے رسگرم ہوبی ہیے جو انیک سماجے یہ سب اور ساتھ میے ایک آمدتے بیھ کمائی ہیے

۔    12زید جان سکیی ہیے اور  پر م   application.nycsyep.comطلبا   اپریل تک ایک درخواست جمع کرواسکیی ہیے

 

لیے طرزمعاش ےس متعلقہ پروجیکٹس ڈیزائن اور تخلیق کرنا چاہنی ہیے اور ساتھ یہ اشتہار    :سمر ڈیزائن انسٹیٹیوٹ  وہ طلبا جو اپنے پورٹ فولیو ےک 

نگ، روبوٹکس، اور آرکیٹیکچر جیےس شعبوں میے پیشہ ورانہ صالحیتیے پیدا کرنا چ اہنی بازی، برصی فنون، ڈجیٹل ڈیزائن، ویب  ڈیولپمنٹ، انجنٹی

۔ وہ  CTEمعاش اور تکنییک تعلیم )  ہیے انیک طرزِ  ے ہب سائٹس میے ےس ایک میے درخواست دینے یک حوصلہ افزاتی یک جاتی ہے ( یک موسِم گرما یک تیے

۔ و طلبا جو پروگرام پر 
ے

 وہ وظیفے ےک اہل ہونگ
ے

لیے ذیل پر سائن    CTEاور غٹے   CTEجیکٹ مکمل کرلیے ےک ۔ مزید جانیے ےک  مقدم کیا جاتا ہے طلبا کا خٹے

  tinyurl.com/SDI2022CTEکریں:   اپ

https://nyc.gov/SummerRising
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesBwL6pIz4_DJAn4x815s7GABUNzY5R001M0tMUlQzSjJIMTlLMTdaR0FDSS4u&lang=ur
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لیے   : نیکسٹ اسٹیپس مشاورت پر سائن اپ   path-right-the-schools.nyc.gov/choosing ہاتی اسکول طلبا نیکسٹ اسٹیپس ٹیکسٹ ےک 

لیے جو انیک منصوبہ بندی اور اپنے مستقبل ےک حصول میے مدد کریں  ۔ ٹیکسٹ میے نوجوانوں یک  کرسکیی ہیے ایےس پیغامات موصول کربے ےک 
ے

ےک

 ، لیے  اور آخری تواری    خ یک یاددہانیاں بیھ۔ مزید معاونت ےک 
ے

  مالزمت ےک مواقع، وظائف یک معلومات، ورکشاپس تک رساتی ےک لنکس شامل ہونگ

وں ےک ساتھ ایک ےس ایک ورچؤل مالقاتوں  لیے رابطہ فراہم کرسکتا  نیکسٹ اسٹیپس طلبا کو مفت، اسکول ےک بعد اور ہفتہ اتوار کو ماہر مشٹے ےک 

۔   ہے

 

لیے استعمال کرسکیی   2022وہ طلبا جو   میے سندیافتہ ہورہے ہیے نیکسٹ اسٹیپس ٹیکسٹ کو اپنے کالج اور طرزمعاش برج کوچ ےس رابےط ےک 

، ایک موجودہ کالج طالب علم جو حالیہ سندیافتگان کو ہاتی اسکول اور انےک کالج اور طرزمعاش یک راہوں ےک م لیے اگےل  ہیے ے منتقیل ےک  ابیے

۔  لیے تربیت یافتہ ہے ۔  path-right-the-schools.nyc.gov/choosing مراحل میے مدد کربے ےک   پر مزید جانیے

 

 CUNY   کالج ناؤ 

2022    ، لیے اج پیش کرے گا جو ستمٹے    CUNYگرمیوں ےک سمسٹر ےک  ے  میے کوررسے کا ایک امٹی
ے

کالج ناؤ آن الئن، مخلوط اور خود موجودیک

۔ مزید معلومات ےک    12اور  11میے گریڈز   2022 کت مفت ہے ۔ رسر لیے کھال ہے میے داخل ہوبے واےل نیویارک شہر پبلک ہاتی اسکول طلبا ےک 

۔  programs-k16.cuny.edu/collegenow/summerلیے   پر جائیے

 

 نیو یارک شہر اسکول رسوے 
 

 اپریل 15توسیع کردہ آخری تاری    خ: 
لیے  ، اب آپ ےک پاس ایسا کربے ےک  ۔اپریل  15اگر آپ ئے اپنا نیو یارک شہر اسکول رسوے پہےل یہ مکمل نہیے کرلیا ہے   تک کا موقع ہے

NYCSchoolSurvey.org  ( پر جائیے یا اپنے نیویارک شہر اسکولز اکاؤنٹNYCSA لیے اپنے تبرصات  پر الگ ِان کریں  schoolsaccount.nyc ( ےک 
۔   یک فراہم کربے اور اسکول قائدین  لیے  آپگ بچے ےک اسکول کو تعلیم حاصل کربے یک ایک بہٹی جگہ بنائے ےک 
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