
 خوش آمدید

 )G&T( قابل اور ہنرمند
داخلوں میں!

G&T پروگرامز نیو یارک شہر میں الیمنٹری اسکول کے اہل طلبا کے لیے سرعتی تعلیم کی 
پیشکش کرتا ہے۔

  کون درخواست دے سکتا ہے؟ 

تمام نیویارک شہر کے خاندان جنکے بچے 2016 میں پیدا ہوئے تھے، بشمول ان خاندانوں کے جو COVID-19 عالمی وبا کے 

دوران نیویارک شہر سے عارضی طور پر باہر منتقل ہوگئے تھے، اس سال G&T کنڈر گارٹن میں درخواست دے سکتے ہیں۔ 

G&T داخلے عوامی )پبلک( ضلع یا چارٹر اسکولوں اور نجی یا مذہبی اسکولوں کے طلبا کے لیے کھلے ہیں۔ تمام G&T پروگرامز 

سے تمام اہل طلبا کا خیرمقدم کرنے اور خدمات فراہم کرنے کی توقع کی جاتی ہے، بشمول رسائی کے ضرورت مند بچے، 

معذوری کے حامل بچے، وہ بچے جو انگریزی کے عالوہ دوسری زبان بولتے ہیں اور عارضی رہائش گاہوں میں رہنے والے بچے۔ 

تمام خاندان، نقل وطنی کی صورِت حال سے قطع نظر، درخواست دے سکتے ہیں۔

براہ کرم متوجہ ہوں: اس سال کی درخواست صرف خزاں 2021 میں کنڈر گارٹن میں داخل ہونے والے بچوں کے لیے ہے۔ 

پہلے، دوسرے، یا تیسرے گریڈ میں داخل ہونے والے بچوں کو پیشکشیں گزشتہ سال کی منتظرین کی فہرستوں سے کی 

جائیں گی۔

  مارچ میں ایک ورچؤل معلوماتی اجالس میں مزید جانیں 

درخواست کیسے دی جائے اور G&T پروگراموں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ایک سرگرمی میں شرکت 

 کریں۔ سواالت پوچھنے کا بھی موقع ہو گا۔ سرگرمی کی مخصوص تواریخ، اوقات، اور ترجمانی کی معلومات 

کو schools.nyc.gov/GT پر تالش کریں۔

  9 اپریل تک درخواست دیں! 

اپنے بچے کی درخواست میں، آپ اپنی دلچسپی کے 12 تک G&T پروگراموں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ انہیں اپنی 

ترجیحی ترتیب میں درج کرنا یقینی بنائیں، اپنے پسندیدہ پروگرام کو بطور 1# کے ساتھ۔ اس کے بعد اپنی درخواست جمع 

کروائیں۔ 9 اپریل کی اخری تاریخ تک اپنی درخواست کو جمع کروانے کے تین ممکنہ طریقے ہیں:

• ،  MySchools.nyc ذیل پر آن الئن

خاندانی استقبالیہ مراکز میں — ذیل پر جانیں کس طرح  schools.nyc.gov/FWC، یا •

بذریعہ فون 2009-935-718 پر •

 درخواست 

دیں بتاریخ:

9 اپریل 2021



رابطہ میں رہیں: 
ہماری G&T ای میل فہرست 

کے لیے سائن اپ کریں: ہم آپ 

کو G&T داخلوں کے بارے میں 

معلومات، تازہ ترین خبریں، 

اور آخری تواریخ کی یاد دہانیاں 

بھیجیں گے۔

  آپ کے درخواست دینے کے بعد کیا ہو گا 

پروگرام یا محکمئہ تعلیم نامزدگی فارم
 تمام موجودہ پری کے فار آل طلبا کے لیے۔ جب آپ اپنے بچے کی درخواست جمع کروائیں گے، آپکے پری اسکول یا پروگرام  •

سے معلمین یہ تعین کریں گے کہ آیا آپکا بچہ ایک G&T نشست کے لیے ایک بالترتیب الٹری میں حصہ لینے کا اہل ہے، 

اور وہ ایک نامزدگی فارم مکمل کریں گے۔

 ان بچوں کے لیے جو پری کے فار آل میں مندرج نہیں ہیں۔ اپنے بچے کی درخواست جمع کروانے کے بعد، ہم آپکی ایک پری  •

کنڈرگارٹن نشست کے لیے سائن اپ کرنے کی حوصلہ افزائی کریں گے: اگر آپ ایسا کرتے ہیں، آپکے بچے کا نیا پروگرام ایک 

مختصر ریموٹ انٹرویو کی بنیاد پر اہلیت کا تعین کرے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کا پری کنڈرگارٹن میں اندراج نہ کروانے کا 

انتخاب کرتے ہیں، تب محکمئہ تعلیم کی ابتدائی طفلی ٹیم انکی اہلیت کا تعین کرے گی، وہ بھی ایک مختصر ریموٹ 

انٹرویو کی بنیاد پر ہوگا۔

اہلیت کا اطالع نامہ
 G&T بہار کے اوائل میں آغاز کرتے ہوئے، ہم درخواست جمع کروانے والے تمام اہِل خانہ کو مطلع کریں گے  کہ آیا آپ کا بچہ اس سال

داخلوں کے لیے اہل ہے۔  اس کے بعد تمام اہل بچوں کو G&T نشستوں کے لیے زیرِ غور الیا جائے گا۔ 

نتائج اور پیشکشیں
اس موسِم گرما، اہل بچوں کے اہِل خانہ G&T نتائج کا ایک خط موصول کریں گے۔ اس خط میں G&T پروگرام کی ایک 

پیشکش کے ساتھ منتظرین کی فہرست کی کوئی بھی معلومات شامل ہو سکتی ہیں۔ اسکول اپنی منتظرین کی فہرست 

کو خود منظم کرتے ہیں اور نشستوں کی دستیابی کی بنیاد پر اضافی پیشکشیں کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک پیشکش یا منتظرین 

کی فہرست کی پیشکش موصول کرتے ہیں، فراہم کردہ آخری تاریخ تک اس کو قبول کرنا یقینی بنائیں تاکہ آپ کے بچے 

کی نشست کو محفوظ کیا جائے۔ آپ MySchools.nyc  کے ذریعے، پروگرام سے براِہ راست رابطہ کر کے، یا ہمیں 

ESEnrollment@schools.nyc.gov پر ای میل کر کے ایک پیشکش کو قبول کر سکتے ہیں۔   
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