 1فروری2019 ،
مکریم والدین،
ے
می
رہ ےہی کہ  11فروری ےس ےل کر  15فروری 2019 ،تک نیو یارک شہر ےک تمام پبلک اسکولوں ے
ہم آپ کو اس بات ےس مطلع کرن ےک ےلی تحریر کر ے
ر
مبن ہراس یک اسکولوں اور برادری می ے
ے
ے
دھمکائ اور تعصب پر ے
کوئ جگہ
سائب غنڈہ گردی
سب ےک ےلی احتام ہفتہ منایا جائ گا۔ غنڈہ گردی بشمول ر
ے
کرن ےک لی مل کر کام ے
نہی ہ اور ہم سب کو اس مشئےل ےس خطاب ے
کرن یک ےضورت ےہ۔ اس اہم آغاز کاری ےک ےلی ،نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم نیو
ے
ے ے
ر
ے
منتظمی یک کونسل ( )CSAاور برادری ےک دیگر شکا ےک ساتھ باہم مل کر
یارک شہر کونسل ،یونائٹڈ فیڈریشن آف ٹیچرز ) ،(UFTاسکول ےک نگرانوں اور
ے
ے
کام کرے گا تاکہ تنوع یک آگیہ می اضافہ کیا جا سےک اور ایک دوشے ےک ر
احبام کو فروغ دیا جائ۔
ے
ے
ر
یہ ہم سب یک ے ے
دھمکائ ،غنڈہ گردی اور رنگ ،نسل،رنگ،
معاونن تعلییم ماحول برقرار رکھے جو ہراس،
اولی ترجیح ےہ کہ ایک ایسا محفوظ اور
مسلک ،قومیت ،قویم نژاد ،شہریت  /نقل ے
وطن یک حیثیت ،مذہب ،جنس ،جنیس شناخت ،جنیس اظہار ،جنیس میالن ،وزن یا معذوری یک بنیاد پر
ے
امتیازی برتاو ےس پاک ہو۔ طلبا یک تعلیم معاونت کرن ےک ےلی طرز عمل یک شہر پیما توقعات اور چانسلر ےک ضابےط  A-830اور  A-832ان مسائل ےس
خطاب ر
کرن ےہی۔
کھن اور اسکول کا ایک ایسا مشمویل ماحول تخلیق ے
ہفی کو تنوع ےک ر
سب ےک لی ر
دین کو جاری ر ے
احبام ےک فروغ یک اہمیت پر توجہ ے
احبام ر
کرن ےک ےلی
ے
ائی یک گیا ہ جس می تمام طلبا اور اسکول یک برادری ےک دیگر ممبان محفوظ ہوں اور ان کا ر
ڈیز ے ے
احبام کیا جاتا ہو۔ اب تک ،متعدد ہزار اساتذہ ،والدین
ر
ے
ے
ے
ر
می
کی جا چےک ےہی ،اسکولوں ے
ربط دہندگان ،اور دیگر عمےل ئ سب ےک ےلی احبام یک تربیت حاصل یک ےہ۔ مراسےل اور بٹوے ےک کارڈ تمام طلبا ے
می تقسیم ے
ر
سب ےک لی ر
پوسب پر یک ے
احبام کا ایک یا زائد رابط کار ے ے
گن ےہ۔
می چسپاں
تعی کیا گیا ےہ جن یک نشان دیہ اسکول ے
ے
احبام ے
نمٹی یک کوشش ر
کرن یک تعلیم دینا ایک ر
کرن ہی۔ بچوں کو دوشوں کا ر
ہم سب ہر روز ر
احبام ےک مسائل ےس مل کر ے
مشبکہ ذمہ داری ےہ۔ اس
ے
ر
احتام ےک اس پیغام کو دوبارہ تقویت دیں کہ تمام طلبا ر
کرت ہی کہ سب ےک لی ر
ر
احتام ےس پیش
می ےس ہر ایک ےس گذارش
ے
ہفی ےک دوران ،ہم آپ ے
ے
ی
ے
ے
ے
نہی ےہ ،اس کو طلبا
می کوئ جگہ ے
آن ےک مستحق ےہی اور یہ کہ غنڈہ گردی ،ہراساں کرت ،دھمکان ،اور امتیازیت یک ہماری اسکول یک برادری ے
ے
ہفی ےک متعلق ے
کوئ سواالت ہی تو بال جھجھک اسکول ےک پرنسپل یا سب ےک لی ر
اسکول می سنی ےک۔ اگر آپ ےک سب ےک لی ر
احبام ر
احبام ربط کار
ے
ے
ے
ے
ے
بھیجی . RespectForAll@schools.nyc.gov
ےس رابطہ کریں یا ذیل پر ای میل
ے
آپےک بچ یک تعلیم می آپیک مسلسل اعانت کا شکریہ۔ براہ کرم یہ جانی کہ  ،DOEشہر یک کونسل ،UFT ،اور  CSAتنوع ےک ر
احبام کو فروغ ے
دین اور تمام
ے
ے
ے
ے
ے
ر
ر
طلبا ےک ےلی مشمویل ماحول کو پروان چڑھائ ےک ےلی متحدہ طور پر وقف ےہی اور ہم سب ےک ےلی احبام ہفی کو کامیاب بنائ ےک ےلی ہم ےس جو کچھ بیھ
ہو سےک ہم کریں۔
مخلص،

 ،Richard A. Carranzaچانسلر
محکمئہ تعلیم

 ،Corey Johnsonاسپیکر
نیو یارک شہر کونسل

 ،Michael Mulgrewصدر
یونائٹڈ فیڈریشن آف ٹیچر

 ،Mark Cannizzaroصدر
ےے
منتظمی
کونسل بر ےان اسکولوں ےک نگراں اور

 ،Mark Treygerصدر
نیو یا رک شہر تعلییم کونسل
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