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یزی اہِل خانہ،  عز

 

یا اور ارما کی وجہ سے ہونے والی تباہی کے لیے میں تہہ   یبیئن ائلینڈ میں طوفان مار یاستہائے متحدہ ورجن آئلینڈز اور کر یکو، ر دل سے افسردہ ہوں۔ ان افراد کے لیے پورٹور

ے کئی باشندے اپنے بے گھر رشتہ داروں اور دوستوں کا اپنے گھروں میں خیر مقدم کرنے کی تیاری کر رہے ہمیں دلی رنج ہے جنہوں نے بہت کچھ کھودیا ہے۔ جیسے کہ نیو یارک ک

 ہیں، ہم ان کے بچوں کا اپنے اسکولوں میں خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہیں۔

 

 سےیج فکٹیسرٹ یدائشیدرکار پ ےیکے ل شنیآمد رجسٹر یچاہے ان ک ں،یکھلے ہ ےیشہر کے پبلک اسکول ضرورت مند طلبا کے ل ارکی ویکہ ن ںیچاہتے ہ نایہم واضح کر د

  کھو گئے ہوں۔ ںیم یافراتفر ای البیس ہیہو، ممکن ہے کہ  ریکے بغ زاتیدستاو ایکے ساتھ  زاتیدستاو

 

ہے جہاں یہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ کالس میں موجود رہنے کی وجہ سے بطور اسکولی برادری، ہم اس مصیبت میں متحد ہیں۔ ہماری توجہ کا مرکز طلبا کو اسکول میں رکھنا 

   میسر ہوتا ہے۔ اس کے عالوہ، روزانہ اسکول جانے سے بچے ایک ہمدرد، مشفق برادری سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ان کو کشمکش کے وقت میں اعتمادبچوں کو تحفظ حاصل ہوتا ہے اور 

   

ر کے بچوں کو شہر کے پبلک اسکول میں کنڈر گارٹن تا ہائی اسکول میں مندرج کرنے کے لیے تیار ہے۔ معلومات کے لیے اہل خانہ نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم اسکولی عم

مراکز پانچوں بروز  یہلاباستق اہل خانہ ہ استقبالیہ مرکز میں جا سکتے ہیں۔، مالحظہ کر سکتے ہیں یا ایک اہل خانschools.nyc.gov/NewStudentsپر رابطہ کر سکتے ہیں یا  311

بجے تک کھلے ہیں، آپ ہمارے اہل خانہ استقبالیہ مراکز کے بارے میں معلومات کو ذیل پر پا سکتے  3تا سہ پہر  8بجے تک اور بروز جمعہ صبح  5 تا شام 8میں پیر تا جمعرات صبح 

ری کنڈر گارٹن اور دیگر ابتدائی طفلی انتخابات کو تالش کرنے پابتدائی طفلی رسائی ٹیم . schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/WelcomeCenters: ہیں

یں۔( 212)-637-8000لیے  نوں کی معاونت کر سکتی ہے؛ معلومات کےاوالے خاند  پر رابطہ کر

   

اسٹیشن نہایت درکار ( EMS)فائر ہاوس اور ہنگامی صورت میں طبی خدمات  18جو خاندان براہ راست متاثر نہیں ہوئے ہیں لیکن یہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو شہر بھر میں 

یں اندیکھنے کے لیے یا ایک مقام پر  ان اشیا کی ایک فہرست کوبجے تک قبول کر رہے ہیں۔  9تا رات  7عطیات کو روزانہ صبح   کا عطیہ دینے کے لیے ذیل مالحظہ کر

on.nyc.gov/PuertoRicoRelief . یا سے متاثرہ طلبا اور اسکولوں کے لیے آپ محکمئہ تعلیم یکو میں طوفان ہاروی، ارما، اور مار یڈا، اور پوٹور کے ( DOE)ٹیکساس، فلور

پر میئر کے فنڈ ایڈوانس نیو یارک www1.nyc.gov/site/fund/donate/donate.pageمعاونتی امداد میں بھی شمولیت کر سکتے ہیں۔ ایک رضاکارانہ عطیہ دینے کے لیے، 

یں۔  سٹی کو مالحظہ کر

   

یبیئین کے متاثرہ عالقوں سے م ید خاندانوں اور بچوں کی نیو ہم آنے والے مہینوں میں کر ہیں۔ طلبا اور اہل خانہ اور ہم تیار  -ک شہر میں منتقل ہونے کی توقع کرتے ہیں یارز

 اور پورا شہر اپنی پوری استعداد کے ساتھ ان کی معاونت میں مدد کرے گا۔ DOEکی اس ضرورت کی گھڑی میں 

  

 مخلص،

 

 

 

Carmen Fariña            Bill de Blasio  

Schools Chancellor                                                                                                                       Mayor 
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