
 زندگی میں کامیابی کے لئے اگلی نسل کو بااختیار بنانا۔ 

 

 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ۲۰۲۰اپریل ۸

، طلباء کے  وڈمیر مڈل اسکول اور    ایچ ایچ ایس  سرپرستا،محترم والدین   

  امید ہے کہ یہ خط آپ کو  اور آپ کے اہل ِ خانہ کو محفوظ اور  صحت مند   پاے گا۔

انتظامیہ کے لئے طے شده تمام ریجنڻس میں  ۲۰۲۰) نے جون NYSED(، نیویارک کے محکمہ تعلیم یںجانتے  ہ  جیسا کہ آپ  

اس منسوخی کا اطالق ان تمام نصابوں پر ہوتا ہے جو عام طور پر جون میں رجینڻس امتحان  امتحانات منسوخ کرنے کا اعالن کیا ہے۔

ویج ایڈمنسڻریڻرز اس کے عالوه ، نیویارک اسڻیٹ ایسوسی ایشن آف ورلڈ لینگ پر  اختتام پذیر ہوتے ہیں ، چاہے جو بھی  موضوع  ہو۔

)NYSAWLA نے چینی ، فرانسیسی ، جرمن ، اطالوی اور ہسپانوی میں ایف ایل  اےسی ایس چیک پوائنٹ (A  اورB  کے

 امتحانات کو منسوخ کردیا ہے۔۲۰۲۰

 
بہت مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس کورس کے کریڈٹ ، گریجویشن کی ضروریات ، آنرز اور ڈپلومہ کے عہده وغیره  کے  متعلق 

دستاویز کو  رجوع کریں جو آپ کے بچے /  کی    براه کرم کے اکثر پوچھے گئے سواالت  سارے سواالت اور خدشات ہوں گے۔
 NYSEDبچوں سے متعلق مخصوص سواالت کے جوابات دینے میں مدد کر سکے   ۔

کے تعلیمی موقف کو بری طرح  علمطالب جیسا کہ آپ دستاویز کا جائزه لے کر دیکھیں گے ، ان کے فیصلے اور رہنمائی کسی بھی 
بنیادی توجہ نہیں  پر  ہم متفق ہیں کہ اس توسیع  مدت جس میں   اسکول بند  ہیں  ، اس  کے دوران تشخیص متاثر نہیں ہونے دیں گے۔

 ہونی چاہئے  اور امید کر تے ہیں  یہ اعالن طلباء کے  امتحانات کے بارے  میں  خد شات کو دور کرے گا ۔  

ر آپ کے پاس اس معلومات کے بارے میں کوئی سوال ہیں، یا یہ معلومات آپ کے بچے کی تعلیمی حیثیت سے  کیسے  تعلق رکھتی  اگ
سے رابطہ کریں۔کاونسلر تو براه کرم اپنے بچے کے اسکول کے  ہیں  

سے رہیں۔  آپ کا بہت  شکریہ ، اور آپ  حفاظت   

  نیک تمنائیں

Ralph Marino, Jr. 
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