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عزیزی اہل خانہ:
تعلییم سال  2022-2023می خوش آمدید!
گھباہٹ یاد ہ کہ نیا تعلییم سال کیسا
چار بچوں ےک والد ےک طور پر ،مجھے ابیھ تک
ستمب کا ولولہ اور مبے بچوں یک ر
ر
ے
ے
ہو گا۔ کیا ان کو ان ےک اساتذہ پسند آئی ےک؟ کیا نئ دوست بنانا آسان ہو گا؟ کیا یہ اپن کالسوں می اچیھ کارکردیک
ے
دکھائی ےک؟ می ن ان یک دوبارہ یقی دہان کروان ہ کہ ان ےک اسکول می بالغان ان کو اتنا یہ عزیز رکھت ہی جتنا کہ
می ان کو گھر پر عزیز رکھتا ہوں۔
تجرب یک تیاری کرب ہوب ،می آپ کا اور ہمارے معلمی کا شکر
اب ،بطور چانسلر مبے "اسکول ےک پہےل دن" ےک پہےل
ر
ُ
گزار ہوں ،جو مبی طرح آپ ےک بچوں یک واپیس پر ان کا خب مقدم کرب ےک لئ پرجوش ہی۔ می آپ کو اس پر بیھ
رساہتا ہوں کہ اپت بچوں کو ہمارے کمرہ جماعتوں می بھیج کر آپ ہم پر بہت اعتماد کررہ ہی — یہ اعتماد کہ ہم
ے
آپ ےک بچوں کو ذہن طور پر چیلنج کریں ےک تاکہ یہ اپت خوابوں یک تعبب پا سکی۔ یہ اعتماد کہ ہم ان کو محفوظ
ے
ے
رکھی ےک اور ان یک بطور انسان نشو ونما پاب می مدد کریں ےک۔ اس بات پر اعتماد کہ یہ گراں قدر طرز معاش یک راہ پر
ے
گامزن ہوب اور طویل مدن معاش تحفظ ےس لطف اندوز ہوب ےک لئ سندیافتہ ہوں ےک۔ یہ اعتماد کہ ہم آپ ےک بچوں
ے
کو اس بات یک تعلیم دیں ےک کہ ہماری دنیا می تبدیل الن ےک لئ مثبت قوت کیےس بنا جان۔
می یہ سب کچھ — اور بہت کچھ کرب ےک لئ ُپرعزم ہوں۔
تجرب می تبدیل الن می رصف کیا ہ تاکہ یہ آپ ےک بچوں یک بہب
مبی ٹیم اور می ن موسم گرما کو طلبا ےک تعلییم
ر
ے
طور پر خدمت کر سکی۔ خواندیک ،جو کہ پوری تعلیم یک تعمب یک بنیاد ہ ،یہ اس تعلییم سال یک توجہ کا اہم مرکز ہو
ے
ر
الیمنبی اسکولوں می اعل معیار ،صوتیات پر مبن خواندیک پروگرام کا نفاذ کر ےک ہم جس طرح مطالےع یک تعلیم
گا۔ تمام
دیت ہی ہم اس می تبدیل کر رہ ہی۔ ہم تعلیم کو کمرہ جماعت یک چار دیواری ےس باہر تک توسیع دے رہ ہی ،طلبا
ے
کو مقایم میوزیم ،پارکس ،اور ہمارے عمدہ شہر یک جانب ےس پیش کئ جان وال تمام ناقابل یقی وسائل ےک باقاعدیک ےس
دوروں یک پیشکش کر رہ ہی۔ اسےک ساتھ یہ ،ہم طلبا یک ڈیجیٹل تعلیم ےک تجربات کو بہب بنا رہ ہی۔
ے
اس سال ہم آپ ےک درخواست کردہ تعلییم مواقع زیادہ فراہم کریں ےک ،جس طریق ےس ہم تمام بچوں یک خدمت کرب
ے
ر
کمیونن اسکولوں ،قابل اور ہبمند پروگراموں ،دولسان تعلیم پروگراموں اور
ہی ہم اس کو بہب بنائی ےک۔ اس می
معذوری ےک حامل طلبا ےک طویل مدن تعلییم نتائج کو بہب بنان ےک لئ پروگراموں می اضافہ شامل ہ۔ بہبود اور طلبا یک
ے
کامیان می اس کا کردار ایک اور ترجیح ہ جس ےک بارے می آپ مزید سنی ےک۔
ر
می اس بات کا اعباف کئ بغب خاندانوں کو تحریر نہی کر سکتا ہ کہ آپ ہمارے اسکول یک برادریوں کا الزمہ حیات اور
اپت بچ یک تعلیم می ہمارے حقیق رساکت دار ہی۔ معلومات تک رسان ےک اور اپت بچوں کو کامیاب ہوب می مدد کرب
ےک لئ آپ کو درکار معاونت ےک بہب طریقوں ےک منتظر رہی۔ اس می انگریزی ےک عالوہ کون اور زبان بولت وال خاندانوں
ے
ےک لئ توسیع شدہ لسان رسان یک معاونتی اور ہمارے لئ ایک ساتھ مل کر کام کرب ےک مزید مواقع شامل ہوں ےک۔
نیو یارک شہر پبلک اسکولوں کا انتخاب کرب ےک لئ آپ کا شکریہ۔ می جانتا ہوں کہ مشکالت درپیش ریہ ہی ،اور می
ے
امید کرتا ہوں آپ اس بات ےس متفق ہوں ےک کہ ہمارے اسکول تمام بچوں کو ایےس روشن ،رن باک مستقبل یک راہ پر

گامزن کرب ےک لئ مستعد ہی جن ےک یہ مستحق ہی۔ نئ تعلییم سال ےک بارے می تازہ ترین معلومات ےک لئ می آپ یک
 schools.nyc.gov/bts2022پر جان یک حوصلہ افزان کرتا ہوں۔
ہمیشہ یک طرح ،ہمارے بچوں یک بہب خدمت کرب ےک لئ آپ ےک ساتھ رساکت کرنا مبے لئ باعث اعزاز ہ۔ مبا پختہ
یقی ہ کہ بہبی ابیھ آن ہ۔ اس لئ ،آئئ تعلییم سال  2022–2023کا اغاز کرب ہی!
مائل بہ پرواز،

David C. Banks
نیویارک شہر اسکولز چانسلر
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