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25  ،  2022مئئ
 

 ع��زی اہِل خانہ،
 

۔  ِحس اور المنا� قتل ج�� ا�ک دل برداشتہ صورت حال � نمڻ�ن � دوچار ہنی   آج ہم، ا�ک بار پھر، طلبا اور اساتذە � �ب
گزشتہ چند سالوں منی ہم �ن بہت کچھ برداشت ک�ا �� اور ہماری اسکول برادر�وں �ن غ�ی متوقع مسابقتوں کا سامنا نہا�ت لچک 

۔ ان کو ان � اپ�ن � کمرە جماعتوں (کالس رومز) منی اسلحہ � ذر�� �شدد � پ��شاین � آزاد ہونا  کا مظاہرە کر � ک�ا ��
۔ ک� ب� والدین کو  اپ�ن ب�� � حفاظت � متعلق فکرمند نہنی ہونا چاہی�ئ جب یہ ہر صبح ان کو اسکول چھوڑ کر جا�ت  چاہی�ئ

۔ ک� ب� استاد �ا پر�سپل کو خوف محسوس نہنی ہونا چاہی�ئ جب دن � دوران ا�ک کالس روم �ا اسکول کا دروازە کھ�۔ ک�  ہنی
۔  ب� ب�� کو ک� دوست �ا ہم جماعت � کھو جا�ن پر موم ورت نہنی پڑین چاہی�ئ  بئت جال�ن � �ن

 
: ا�ک  �ن انداز منی کر�ت ہنی اس وقت، یہ اہم �� کہ ہم ا�ک ساتھ متحد ہوں اور ہمار� شہر کو وە کرنا چاہی�ئ جو ہم بہ�ت

۔ اپ�ن ب�� � ان معاونت اور مدد فراہم کر�ن � ل�ی رضا مند اور اہل ہنی  �اددہاین کروائنی دو�� � مدد ک��ں۔ اسکو� عم� � مم�ب
ا� کر�ن � حوصلہ افزایئ ک��ں۔ برا�ئ مہ��این اسکول � عم� �  کہ ان کا اسکول ا�ک محفوظ جگہ �� اور ان � اپ�ن جذبات کا اش�ت

۔ ا� بالجھجھک ک��ں تا�ہ ہم مناسب مدد فراہم کر سکنی ان � ساتھ اپ�ن ب�� � خدشات کا اش�ت  مم�ب
 

، ہماری اسکول � براد  ن دہاین کروانا چاہتا ہوں کہ ہر روز ہم تحفظ پر توجہ مرکوز ک�ی ہو�ئ منی ان � دو�ارە �قنی ری � تمام مم�ب
۔ نیو �ارک شہر محکمئہ تعل�م ہماری اسکول برادری کو متاثر کر�ن وا� اہم واقعات � دوران مدد اور معلومات فراہم کر�ن � ل�ی  ہنی

کا ا�جنسیوں � ساتھ مل کر کام کرنا جاری رکھ� گا۔ نیو �ارک شہر � تمام اسکول تحفظ  نیو �ارک شہر محکمئہ پول�س اور شہر � �ش
� نہا�ت کڑ� ط��ق کار � پابندی کر�ت ہنی جن کو تمام بچوں کو ہر وقت، خاص طور پر ا�ک ہنگا� صورت منی محفوظ رکھ�ن 

۔ بچوں کو محفوظ رکھ�ن � ل�ی ہم جن ط�� و�ب  ق کار � پابندی کر�ت ہنی ان � معلومات کو آپ ہماری� ل�ی �شک�ل ک�ا گ�ا ��
۔ readiness-schools/emergency-life/safe-schools.nyc.gov/school سائٹ    پر تالش کر سک�ت ہنی

 
۔ اس � براِە کرم �قیئن بنا ئنی کہ آپ � اسکول � پاس آپ � خاندان � ہنگا� صورت منی رابطہ کر�ن � تازە معلومات ہنی

صورت ) پر رجس�ٹ کر سک�ت ہنی اور ہنگا� nycnotify.nyc.gov-a858� ل�ی ( )Notify NYCعالوە، آپ نوڻ�فایئ این وایئ � (
) بنا سک�ت schoolsaccount.nycمنی تازە ت��ن معلومات � حصو� کو �قیئن بنا�ن � ل�ی آپ ا�ک این وایئ � اسکولز ا�اؤنٹ (

۔   ہنی
 

، اور ہم مشکل اوقات � دور   ن ترجیح �� ان آپ � مدد کر�ن � ل�ی یہاں پر ہمار� طلبا � صحت اور حفاظت بدستور ہماری اولنی
۔  دست�اب ہنی

 
 بخلوص،

 
David C. Banks 

 چا�سلر

https://www.schools.nyc.gov/school-life/safe-schools/emergency-readiness
https://a858-nycnotify.nyc.gov/
https://schoolsaccount.nyc/

