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 ن،یوالد یزیعز

  

  ۔ںیکر رہے ہ ریتحر ےیبانٹنے کے ل یخوش خبر کیآج ا ںیشہر پبلک اسکول کے بارے م ارکی ویآپ کے ساتھ ن ہم

  

رنے سطح پر ہے اور اسکول ترک ک نیتر یشرح اعل یک یافتگیسند یاسکول ک یتھا کہ ہائ ایاعالن ک ہیہفتے ہم نے  گذشتہ

شرح  یاضافہ ہوا ہے اور اسکول ترک کرنے ک ںیسطح م یک یافتگیسند ں،یبرو م کیسطح پر ہے۔ ہر ا نیشرح کم تر یک

 ہے۔ یہوئ یکم ںیم

  

 یمنان یخوش یانتھک محنت ک یعملے ک یہمارے طلبا اور اساتذہ اور اسکول ںیہے، اور ہم یابیزبردست حصول کیا ہی

فراد عمدہ نوجوان ا سےیاور ہم ا ن،یتھا، ہمارے پبلک اسکول کے والد ںیممکن نہ ہی ریآپ کے بغ ہیعلم ہے کہ  ںی۔ ہمئےیچاہ

تقبل شہر کا مس ارکی ویوجہ سے ن ی۔ آپ کںیادا کرتے ہ ہیآپ کا شکر مہ ےیکے ل وںیقربان یآپ ک ںیپرورش کرنے م یک

 دے رہا ہے۔ یروشن دکھائ

  

 یگمساوات اور عمد یبہت کام رہتا ہے۔ ہم اپن یابھ ںیہم جانتے ہ ں،یکا تہوار منا رہے ہ یابیحصول یہم اپنے طلبا ک جبکہ

انتھک  ہادیز ںیپہلے سے کہ ےیاسکول کو بہتر بنانے کے ل کیہر ا ںیعالقے م یاتمضاف کیہر ا عےیتمام اصالح کے ذر

  ۔ںیمحنت کر رہے ہ

  

 یائنس کس وٹریکمپ ںیاسکول م یہائ کیبرو کے ہر ا کیمطالعے کے کوچ سے لے کر ہر ا ںیاسکول م یمنٹریال کیپر ا ہم

ے ب ںیکنڈر گارٹن م ینظام کے پر یہمارے اسکول ےیچار سالہ بچے کے ل کیہر ا ےیکے ل یفراہم یکالسوں ک یاے پ

 اریت ےیکالج کے ل یتہائ کیہوں گے، ا افتہیطلبا وقت پر سند صدیف 80تک، ہمارے  2026۔  ںیکر رہے ہ یکار ہیسرما رینظ

  گے۔ ںیسطح پر مطالعہ کر یک ڈیکے اختتام پر ہمارے تمام طلبا گر 2 ڈیہوں گے، اور گر

  

 شہیپر ہم اپنے پبلک اسکولوں ںی۔ ہمںیپر عظم ہ ےیکے ل یابیکام یگے، ہم پبلک اسکولوں ک ںیرکھ یرفت کرنا جار شیپ ہم

 ۔ںیرکھتے ہ نیقیشہر کے طلبا، ہمارے خاندانوں اور ہمارے اساتذہ پر  ارکی ویاعتماد ہے۔ ہم ن

  

 یشہر ک ارکی ویاور ہم ن ،ہیآپ کا شکر ےیان سب کے ل ںیکرتے ہ یآپ جو کچھ بھ ےیبچوں اور ہمارے شہر کے ل اپنے

  ۔ںیآپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتطر ہ ےیکو بہتر بنانے کے ل میتعل

  

 !مبارک باد ےیکے ل یابیعمدہ حصول اس

  

  

 مخلص،

 

 

 

 

  چانسلر

 نیو یارک شہر                           محکمئہ تعلیم
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