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 ،محترم والدین اور سرپرست

 گھر لئے کے سال چار اگلے کے بچے کے آپ آمدید خوش میں سکول ہائی سٹی آئلینڈ النگ کو آپ اور ہے چاہتا ہوا شروع سال تعلیمی نیا ایک

۔گھر دور سے  
 فراہم رسائی کی والدین کو کمیونٹی اندر  کے اسکول ہم کنندگان رابطہ سے والدین لئے کے آپ کنسیمی ماریا ور ا ابراہیم آواتف ہیں نام ہمارے

 اپنی کو طلباء عملہ کیونکہ ہے ماحول کا اسکول بہترین ایک لئے کے بچوں کے آپ سکول ہائی سٹی آئلینڈ النگ.  ہیں یہاں لئے کے کرنے

۔ ہے عزم پُر میں کرنے مدد کی بڑھنے لئے کے حصول کے صالحیت تعلیمی مکمل  
ہے کرنا افزائی حوصلہ کی شمولیت کی والدین میں نظام تعلیمی مقصد بنیادی ہمارا  

 حق کا خیاالت متعلق کے سکول اور میں بہبود و فالح اور تعلیم کی بچے کے آپ اور ضروریات خدشات، آواز سرپرست، یا والدین بطور آپ

 کا کرنے اظہار میں سکول بہبود اور خیاالت متعلق سے تعلیم کی بچے اپنے اور ضروریات ، خدشات اپنے سرپرست یا والدین بطور آپ۔ ہے

 کر مدد میں ترقی کی بچوں اپنے ہم ساتھ کے دوسرے ایک تاکہ ہیں کرتے مقدم خیر کا سب نظر نقطہ اور تجاویز کی آپ ہم.  ہے حاصل حق

ہیں ضروری لئے کے کامیابی کامیابی رکھی آگے حمایت کی اس اور شمولیت کی آپ میں تعلیم کی بچے اپنے.  ہیں سکتے   

سائٹ ویب کی اسکول ہمارے فون   میلز،  ای ورکشاپس، اجالس، ماہانہ کے ایشن ایسوسی والدین  کو سرپرستوں اور والدین  
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ہے  جاتا رکھا باخبر سے سرگرمیوں اور واقعات سے طریقوں ہے جاتا  بھیجا  ماہ دوسرے امہخبرن کا والدین اور   

 بارے کے رفت پیش کی بچے کے آپ کو آپ سکول ہائی سٹی آئلینڈ النگ. ہے پاتھ پیوپل ایک سے میں نظام کے مواصالت مؤثر انتہائی ہمارے

 جانا، چھوٹ کام حاضری، گریڈز، کے بچے اپنے آپ ہے کرتا استعمال کا  پاتھ پیوپل سائٹ ویب ایک لئے کرنےکے مدد میں رکھنے مطلع میں

 اپنا ہیں سکتے کر چیت بات ساتھ کے اساتذہ اور ہیں، سکتے کر ان الگ میں وقت بھی کسی کے کرنے پڑتال جانچ کی اسکور کے ٹیسٹ

کریں رابطہ سے ہم لئے، کے کرنے حاصل ورڈ پاس اور نام کا صارف . 

 ہے کیا الگو نظر نقطہ نیا لئے کے نگرانی کی درجات اور حاضری کی بچے کے آپ ساتھ کے اکاؤنٹ اسکولز نے تعلیم محکمہ شہر نیویارک

  آپ لئے کے دیکھنے کو معلومات اہم سے حوالے کے ترقی، کی بچے کے آپ معلومات کی رابطے دیگر اور اسکول  ساتھ کے اکاؤنٹ اسکولز

 رابطہ ساتھ ہمارے لئے کے کرنے حاصل  ان الگ اپنا آپ مہربانی براہ۔  گے کریں حاصل رسائی میں زبانوں پردس ٹیبلٹ یا فون کمپیوٹر، ایک

۔ کریں  
۔ ہیں واقع میں کمرے ،185 جمعہ، تا پیر 4:30 بجے 8:30 ہم  

aibrahim3@schools.nyc.gov اور mcancemi2@schools.nyc.gov ذریعے کے میل ای پر  

۔ ہیں واقع میں کمرے ،185 جمعہ، تا پیر 4:30 بجے 8:30 ہم  

ہے سکتا جا کیا رابطہ پر 1854 ایکسٹینشن -718-545-7095سے ہم     

ذریعے کے میل یاای  

  aibrahim3@schools.nyc.gov اور mcancemi2@schools.nyc.gov 

  گے جایئں ہو خوش  کے کر مدد کی آپ میں مسائل خدشات سواالت آپکے ہم ہے نہیں ضروری تقرری کوئی ہےاور کھال ہمیشہ دروازہ ہمارا

ہیں شوقین کے کرنے کام کر مل لئے کے بنانے کامیاب سال تعلیمی آئندہ لئے کے سب اور ملنے سے آپ ہم  

 مخلص

  ابراہیم آواتف

کنسیمی ماریا  

کنندگان رابطہ سے والدین  
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