
  

T&I-26169 (Urdu) 

 

 

 2017مئی،  15

 

 عزیزی طلبا اور اہل خانہ،

 

کو بھیجے گئے خطوط کی تجدید تحریر کر رہے ہیں، تاکہ ہم آپ کو یہ یقین دال سکیں کہ  2017مارچ،  21اور  2017جنوری،  30ہم آپ کو ہمارے 

 ہم طلبا، عملے اور خاندانوں کے تحفظ نقل وطنی کی صورت حال کے قطع نظر تمام طلبا کا نیو یارک شہر پبلک اسکولوں میں خیر مقدم کیا جاتا ہے۔

 کے لیے جو کچھ ہمارے اختیار میں ہے کریں گے۔
  

اینڈ  پن کیا تھا کہ یہ یو ایس سیٹیزن شکو وقوع پذیر ہونے والے واقع سے بھی آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ دو افراد جنہوں نے بیا 2017مئی،  11ہم آپ کو 

ان کو   گریڈ کے طالب علم کے لیے پوچھا تھا۔ 4میں گئے تھے اور ایک  P.S. 58امیگریشن سروسز کی جانب سے وفاقی ایجنٹ ہیں یہ کوئنز کے 

ہم نیو یارک شہر پبلک کے پبلک اسکول میں شرکت کرنے والے ہر ایک طالب علم کے حق کے تحفظ  کسی طالب علم تک رسائی نہیں دی گئی تھی۔

ک ر نیو یاراو معامالتکے دفتر برائے نقل وطنوں کے  کے لیے پابنِد عہد ہے۔ محکمئہ تعلیم اس تشویش ناک واقع کی تفتیش کرنے کے لیے میئر

 محکمئہ پولیس لے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔
  

( کو اسکولوں میں داخل ہونے کی ICEجیسا کہ محکمئہ تعلیم کے طریق کار میں خاکہ کش کیا گیا ہے، وفاقی کارندے، بشمول نقل وطنی اور کسٹم نفاذ )

وہ، محکمئہ تعلیم طلبا یا خاندانوں کے نقل وطنی کی صورت اس کے عال اجازت نہیں دی جائے گی، ماسوا کہ ایسا قانون کے تحت انتہائی ضروری ہو۔

  تقاضا کرے۔ کا سفشا نہیں کرے گا تاوقیکہ قانون احال پر نظر نہیں رکھتا ہے، اور یہ طالبانہ معلومات ا
  

 Know Yourے حقوق کو جانیں )اپناگر آپ کے کوئی سواالت ہیں یا آپ کو وسائل کی ضرورت ہے، ہم طلبا، والدین اور برادری کے ارکان کے لیے  
Rights)  نامی ورکشاپوں کا انعقاد کریں گے، ان کا انعقاد شہر بھر میں مسلسل کیا جائے گا۔ ورکشاپس نیویارک کے نقل وطن مکینوں کے حقوق، شہر

شرکت کنندگان کو  ورکشاپں معلومات فراہم کرتی ہے۔ کی دستیاب خدمات، حفاظتی منصوبے اور دھوکے سے بچنے کے طریقوں کے بارے می

باخبر کرتی ہیں اور ہم آنے والے ہفتوں میں دستیاب ورکشاپوں کی تعداد میں اضافہ کریں  سے ( کے ذریعے خدماتActionNYCایکشن این وائی سی )

 گے۔ 
 

کے اگر آپ  رکھ سکتے ہیں۔ نیویارک کے تمام مکین، اپنی نقل وطنی کی صورِت حال سے قطعہ نظر، شہر کی خدمات تک رسائی حاصل کرنا جاری

کے نقل وطنوں کے طریق کار کے بارے میں مزید جاننے اور آپ اور آپکے خاندان کی معاونت کے لیے وسائل تک رسائی کے  DOEسواالت ہیں، 

  سے رابطہ کریں۔ 311یا  پر جائیں ntshttp://schools.nyc.gov/supportingallstude لیے

 

لی معیار عپبلک اسکول ہماری جمہوریت کا مرکز ہیں اور ہم تمام طلبا اور خاندانوں کا تحفظ کرنے کے لیے اور نیو یارک شہر کے تمام طلبا کے لیے ا

نا میں اسکولوں کو اس بارے میں رہنمائی فراہم کرکی تعلیم کی فراہمی کے لیے اپنے نصب العین کو پورا کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اس 

  ۔ےشامل ہے کہ عملے اور طلبا کے ساتھ ایسی بات چیت کی کیسے تسہیل کی جائے جو تنوع اور مشمولیت کے بارے میں پُراحترام گفتگو کو فروغ د
  

 ے ایک دوسرے کے ساتھ مستحکمق کا تحفظ کرنے کے لیہم ایک نقل وطنوں کا شہر ہیں، اور ہم طلبا اور نیو یارک شہر کے تمام مکینوں کے حقو

  کھڑے ہیں۔

 

  مخلص،
 

 

  
 

Carmen Fariña               Nisha Agarwal 

 کمشنر        چانسلر 

  میئر دفتر برائے نقل وطنی معامالت                نیویارک شہر محکمہ تعلیم                     
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