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ر
اسکول واپیس ےک ہمارے پہےل دو ہفتوں ےک جوش اور خوش ےک بعد ،طلبا ،عملہ ،اور خاندانوں ن ہمارے نئ معموالت می مطابقت اختیار کریل
ہ اور خود موجودگ ےک تعلقات کو دوبارہ تعمی کررہ ہی ہم جسیک عدم موجودگ محسوس کررہ تھے۔ یہ ایک ُپر جوش وقت ہ ،لیکن ایک
مرصوف وقت بیھ ہ۔ محکمئہ تعلیم گ خاندانوں ےک لئ جدید معلومات ےس یہ جانی کہ آپ اپن بچوں کو کس طرح محفوظ رکھ سکئ ہی اور
انیک تعلییم کامیاب گ کس طرح اعانت کرسکئ ہی ،اور تازہ معلومات ےک لئ ہماری ویب سائٹ پر جائیschools.nyc.gov/homecoming :

مندرجات:



اہم تجدید برائ  COVID-19صحت اور حفاظت ےک باضابطہ انتطامات
تعلییم کامیاب می اعانت کرنا

اہم تجدید برائ  COVID-19صحت اور حفاظت ےک باضابطہ انتطامات
کوارنٹی اور کالس روم کا بند ہونا
پی 27 ،ستمی ےس شوع ،مرکز برائ بچاو اور انسداد بیماری ( )CDCگ تازہ ترین رہنماب خطوط ےک مطابق ،اگر کالس روم می کوب مثبت کیس ہوتا
ہ تو ہم پورے کالس روم کو بند نہی کریں ےک۔ بغی ویکسی واےل طلبا جو ماسک پہن ہوں اور اس طالب علم ےس کم از کم تی فٹ ےک فاصےل پر
رہ ہوں جسکا ٹیسٹ مثبت آیا ہ انہی CDCےک رہنماب خطوط ےک مطابق قریب رابےط می نہی سمجھا جاتا ہ اور انہی کوارنٹی کرنا درکار نہی
ہوگا۔ اس نب پالییس کا اطالق ہر گریڈ ےک تمام طلبا پر ہوتا ہ۔
براہ مہرباب  schools.nyc.gov/2021healthپر جائی اضاف معلومات اور نیویارک شہر پبلک اسکولوں می تعلییم سال  2021-22ےک لئ صحت
اور حفاظت گ پالیسیوں گ تازہ ترین خیوں ےک لئ۔

اسکولوں می  COVID19یک ٹیسٹنگ

ر
ایلیمنیی ،مڈل اور ہاب اسکولوں می گریڈز  1-12ےک طلبا ےک لئ بالترتیب  COVID-19ٹیسٹنگ کو
ستمب ےس شوع ،محکمئہ تعلیم تمام
پب27 ،
ر
ہر دو ہفئ ےس بڑھا کر ہر ہفت کرے گا۔
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ہمارے اسکولوں می ہر ایک کو محفوظ رکھن ےک لئ ٹیسٹنگ انتہاب الزیم ہ ،اور تمام طلبا کو حصہ لینا چاہین۔
ہم رصف ان طلبا کو ٹیسٹ کرئ ہی جنےک والدین ن اجازت فراہم یک ہ ،اور ہم تمام خاندانوں یک تعلییم سال  2021-22ےک لت ایک جدید
ترین ٹیسٹنگ اجازت فارم اپن اسکول کو فراہم کرئ یک حوصلہ افزائ کرئ ہی۔ اگر آپ ن ابیھ تک یہ اجازت نامہ جمع نہی کروایا ہ ،آپ
ایسا دو طریقوں ےس کرسکئ ہی:
 فارم کو اپنا نیویارک شہر اسکولز اکاؤنٹ ( )NYCSAاستعمال کرئ ہوئ مکمل کریں schoolsaccount.nyc :یا
 فارم آن الئن  schools.nyc.gov/covidtestingپر ڈاون لوڈ کریں اور مکمل کردہ فارم اپن بچ ےک اسکول الئی۔

ویکسینیشن

ر
سینی اور محکمئہ صحت اور دماغ صحت ( )DOHMHگ شاکت می ،تمام اسکول مقامات جو  12سال یا زیادہ عمر
نیویارک شہر ویکسی کمانڈ
ےک طلبا کو خدمات فراہم کرئ ہی Pfizer-BioNTech ،ویکسینیشن اہل افراد کو  4-8اکتوبر واےل ہفئ می پیش کررہ ہی تاکہ ویکسی لگوائ اور
محفوظ رہن کو جتنا ممکن ہو آسان بنایا جاسےک۔ اگر آپےک بچ ن  COVID-19ویکسی یک پہیل خوراک اسکول ےک پہےل ہفت ےک دوران ایک
اسکول سائٹ پر موصول یک تیھ ،وہ ان جگہوں پر اپب دوشی خوراک اکتوبر ےک پہےل ہفئ می موصول کرسکئ ہی۔ افراد اپب پہیل خوراکی بیھ
ان جگہوں پر اس وقت موصول کرسکئ ہی۔ وہ افراد جو ویکسی گ اپب پہیل خوراک ایک اسکول سائٹ پر اکتوبر می موصول کریں ےک انہی انیک
دوشی خوراک ےک لئ ایک مقایم فراہم کنندہ کا حوالہ دیا جان گا۔
ان سائٹس ےک لت کوئ ےط شدہ وقت لینا درکار نہی ہ۔ آپ سائٹ ےک اوقات ےک بارے می اپن اسکول ےس مزید جان سکئ ہی یا
 schools.nyc.gov/covid19پر جائی۔
ویکسی لگوانا اہم ترین قدم ہ جو آپ اپن آپکو اور اپن خاندان کو  COVID-19ےس محفوظ رکھن ےک لئ ےل سکئ ہی ،اور نیویارک ےک تمام 12
سال اور زائد عمر ےک افراد  COVID-19ویکسی لگوائ ےک اہل ہی۔ طلبا جو  12سال اور زائد عمر ےک ہی اور زیادہ خطرے واےل غی نصاب کھیلوں اور
دیگر زیادہ خطرے وایل غی نصاب شگرمیوں می حصہ لین ہی انہی تعلییم سال  2021-2022ےک دوران ان شگرمیوں می حصہ لین ےک لئ
ویکسی لگوانا لزیم ہ۔ مزید معلومات ےک لئ ہماری ویب سائٹ پر جائیschools.nyc.gov/2021health :
اگر آپکا کوب بچہ ہ جو کم از کم  12سال کا ہ اور مکمل طور پر ویکسی نہی لگ ہ DOHMH ،اور محکمئہ تعلیم آپیک ُپرزور حوصلہ افزاب کرئ
ہی کہ ان ےک لئ جتب جلد ممکن ہو  vaccinefinder.nyc.govپر جاکر ویکسی لگوائی۔ محکمئہ تعلیم ویکسینیشن گ جدید ترین معلومات ےک
لئ schools.nyc.gov/covid19 ،پر جائی۔
مالقاتیوں ےک لت اسکول پالییس یاد دہائ :تمام مالقاب جو ویکسی لگوائ ےک اہل ہی ان کو اسکول عمارت مں داخل ہوئ ےک لئ COVID-19
ویکسینیشن گ کم از کم ایک خوراک کا ثبوت دکھانا الزیم ہ۔ مالقاتیوں می محکمئہ تعلیم گ عمارت می اسکول می شکت کرئ واےل طلبا شامل
نہی ہی۔
محکمئہ تعلیم ( )DOEویکسینیشن پورٹل
اپن بچ گ محکمئہ تعلیم اکاونٹ گ معلومات کو استعمال کرئ ہوئ ،آپ اپن بچ ےک ویکسینیشن کارڈ یا این واب ش ایکسلزئر پاس گ ایک تصویر
محکمئہ تعلیم ےک ویکسی پورٹل پر اپ لوڈ کرسکئ ہیvaccine.schools.nyc :۔ اس معلومات کو جمع کروائ ےس نیویارک شہر کو عالیم وبا ےک
سدباب کرئ اور بحایل گ کوششوں می معاونت مےل گ اور اےس یقیب بنان می مدد مےل گ کہ ہماری اسکول برادریاں محفوظ اور صحتمند جگہی
رہی۔

نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم

-2-

کامیائ می اعانت کرنا
تعلییم
ر
حارصی
ہم طلبا ےک لئ نیویارک شہر ےک کالس روم کھولن پر فخرمند ہی ،اور ہماری اسکول برادریوں می خوش کو دیکھنا بہت اچھا رہا ہ جب طلبا اپن
اساتذہ اور کالس ہمرسوں ےس دوبارہ مےل ہی۔ کالس روم ایک بہی جگہ ہوب ہ جب آپکا بچہ بذات خود اور اسکول می ہوتا ہ۔ تحقیق یہ ظاہر
کرب ہ کہ بذات خود شکت طلبا گ آموزش اور انیک سماج اور جذباب بہبود می گہرا فرق ڈالب ہ۔ اگر آپکا بچہ اچھا محسوس کررہا ہ ،براہ
مہرباب ہر کوشش کریں کہ وہ ہر روز اسکول آئی۔
ہر طالب علم ،ہر دن! اسکولوں ےک لئ ہر روز حاضی لینا الزیم ہ تاکہ ہر طالب علم گ حاضی اور غیحاضی کا شمار کیا جاسےک۔ اگر آپکا بچہ
غیحاض ہ ،آپکا اسکول اس دن گھر پر فون ،ٹیکسٹ ،یا ای میل ےک ذریےع مثبت ابالغ کرے گا۔ ہم جانئ ہی کہ ہر روز اسکول آنا ہمیشہ آسان
نہی ہوتا ہ۔ ان فون کالز ےک ذریےع ،ہم آپکو آپےک بچ گ حاضی می حائل رکاوٹوں کو ہٹان می گراں قدر مدد فراہم کرسکئ ہی۔ آپ مدد ےک لئ
 311ےس بیھ رابطہ کرسکئ ہی۔ اپن بچ کو اسکول بھیجن می ابیھ تاخی نہی ہوب ہ۔ ہم یہاں آپیک اعانت ےک لئ موجود ہی اور ملکر کام کریں
ےک۔
براہ مہرباب اپن اسکول کا فراہم کردہ کاغذی ہنگایم صورت رابطہ فارم کو مکمل اور واپس کرےک یا اپن نیویارک شہر اسکولز اکاونٹ می اپب
معلومات گ تجدید کرےک اپب درست رابےط گ معلومات کا اسکول ےک ساتھ اشیاک کریں۔
آپےک اسکول گ حاضی گ پالییس واضح کرب ہ کہ کونیس غی حاضی معاف شدہ اور کونیس غی معاف شدہ ہ ،اور ساتھ یہ تاخی ےس آمد،
جلدی جان ،اور تالف وقت ےک بارے می اسکول ےک مخصوص قوائد۔ اس می یہ بیھ واضح ہوگا کہ ان دنوں می حاضی کا شمار کس طرح کیا
جان گا جب ایک طالب علم کو کورانٹی کرنا پڑے گا یا برف باری ےک دنوں می گھر ےس تعلیم حاصل کرے گا۔
مدد یا سواالت ےک لئ ،براہ مہرباب اپن اسکول ےک پرنسپل یا والدین رابطہ کار ےس رابطہ کریں۔ آپ  attendance@schools.nyc.govپر ای میل
بیھ کرسکئ ہی۔

کالج ےک لت مایل امداد
کیا آپ کو معلوم تھا؟ نیویارک شہر پبلک اسکولوں (بشمول حصہ لین واےل چارٹر اسکولز ) می کنڈرگارٹن طلبا واےل خاندان اب شہر پیما طور پر کالج
ےک لئ بچت کرنا ( )Save for College Programپروگرام می حصہ لین ےک اہل ہی—انیک آمدب یا نقل وطب گ صورت حال ےس قطع نظر۔
این واب ش کڈز رائز ( )NYC Kids RISEکالج ےک لئ بچت کرنا پروگرام خاندانوں ،اسکولوں اور برادریوں کو بچت کرئ اور انےک بچوں ےک مستقبل می
شمایہ کاری کرئ ےک لئ ملکر کام کرئ کا طریقہ فراہم کرتا ہ۔ یہ وظیف اور بچت کا پروگرام ہر بچ کو انےک تعلییم مستقبل ےک لئ مایل اثان فراہم
کرےک پبلک اسکول ےک طلبا ےک لئ کالج اور پیشہ ورانہ تربیت کو زیادہ قابل رساب بنان ےک لئ تشکیل دیا گیا ہ۔
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ہم آپیک این واب ش کڈز رائز ےک ساتھ ایک ورچوئل معلوماب اجالس می شکت کرئ گ حوصلہ افزاب کرئ ہی یہ جانئ ےک لئ کہ پروگرام کس
ر
رجسی ہوںnyckidsrise.org/events :
طرح کام کرتا ہ ،آپےک بچ ےک لئ مفادات ،اور یہ کہ آپکا خاندان کس طرح حصہ ےل سکتا ہ۔











بدھ 6 ،اکتوبر ،شام ( 7:30–6:00انگریزی براہ راست ،عرب اور مینڈرین ترجماب)
جمعہ 8 ،اکتوبر ،صبح ( 11:30–10:00ہسپانوی)
منگل 12 ،اکتوبر ،شام ( 7:30–6:00انگریزی براہ راست ،عرب اور مینڈرین ترجماب)
بدھ 13 ،اکتوبر ،شام ( 7:30–6:00ہسپانوی)
منگل 19 ،اکتوبر ،صبح ( 11:30 10:00انگریزی براہ راست ،عرب اور مینڈرین ترجماب)
بدھ 20 ،اکتوبر ،صبح ( 11:30 10:00ہسپانوی)
پی 25 ،اکتوبر ،صبح ( 11:30 10:00انگریزی براہ راست ،عرب اور مینڈرین ترجماب)
بدھ 27 ،اکتوبر ،شام ( 7:30–6:00بنگلہ)
بدھ 3 ،نومی ،صبح ( 11:30 10:00انگریزی براہ راست ،عرب اور مینڈرین ترجماب)
پی 8 ،نومی ،شام ( 7:30–6:00ہسپانوی)

ر
یونیورسب پر بیھ دستیاب ہوگاparentu.schools.nyc :
اس معلوماب ویبنار کا ایک وڈیو  10زبانوں می تحریری ترجےم ےک ساتھ پینٹ

عارض رہائش گاہوں می رہن واےل طلبا ےک لت معاونتی

ر
شیلی می رہ رہ ہی یا کوب دیگر عارض رہائیس صورت حال ہ) ،آپےک
اگر آپکا بچہ ن خانماب ےس متاثر ہوا ہ (معاش دشواریوں ےک باعث ایک
اسکول ےک ذریےع وسائل دستیاب ہی جو آپےک خاندان گ اور آپےک بچ گ تعلییم پیرسفت گ اعانت می مدد کرسکئ ہی۔
ہر اسکول ضلع کا ایک عارض رہائش گاہوں می رہن واےل طلبا ( )STHکا عالقائ منتظم ہ جو سوالوں ےک جواب دے سکتا ہ اور آپکو محکمئہ
تعلیم اور دیگر شہری ادارے وسائل ےس رابطہ کرا سکتا ہ جو بال الگت مفادات فراہم کرئ ےک لئ تشکیل دن گئ ہی۔ اس می اسکول آن جان ےک
لئ ذرائع نقل وحمل ،اندراج اور اسکول منتقیل می مدد ،اور پروگراموں اور خاص مواقعوں تک رساب شامل ہ۔  STHعالقاب منتظمی  300ےس
زائد اسکول اور پناہ گاہ می قائم عمےل ےک ساتھ براہ راست کام کرئ ہی ،بشمول سماج کارکنان ،جو ن خانماب ےس متاثرہ خاندانوں گ یگانہ
ضوریات اور تقویتوں کو سمجھن ےک لئ خاص تربیت یافتہ ہی۔
اسےک عالوہ ،ہر اسکول کا ایک وقف شدہ اسکول می قائم  STHرابطہ کار ہ ،جو یہ یقیب بناسکتا ہ کہ ن خانماب ےس متاثرہ طلبا اور خاندانوں
کا معلومات ،وسائل اور مفادات ےس رابطہ کیا جان۔
براہ مہرباب مدد ےک لئ اپن اسکول ےک رہنما مشی ،سماج کارکن ،یا پرنسپل ےس رابطہ کریں۔  schools.nyc.gov/sthپر مزید جانی۔

نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم

-4-

